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statsrådetTill och chefen för

Socialdepartementet

regeringssammanträdeVid den 4 september 1997 beslutade regeringen
tillkalla särskild utredare för allsidigt belysa de politiskaatt be-atten

slutsfattamas, myndigheternas, forskarsamhällets och den medicinska
professionens ställningstagande och vad gäller tillkomsten ochansvar
tillämpningen den steriliseringslagstiftning i kraft i Sverigeav som var
från 1930-talet fram till dess nuvarande steriliseringslagen trädde iatt
kraft år 1976. utredarens ingåruppdrag också kartläggninggöraatt en

hur omfattande verksamheten och vilka indikationer sterilise-av var
ringama utfördes. Utredaren skall principernaäven föröverväga en
gottgörelse samhället till dem steriliserades sin vilja ellerav motsom

någon initiativ.annans
Regeringen utnämnde dag f.d. universitetskansler Carl-samma

Gustaf Andrén särskild utredare.att vara
Att sakkunniga medverka i den särskilda utredarens arbete för-som

ordnades dag professor Bertil Bengtsson, regeringsrå-samma numera
det Susanne Billum, professor Gunnar Broberg, professor Karin Johan-
nisson, professor Kerstin Hagenfeldt och professor emeritus Claes-
Göran Westrin. Billum entledigades frånsakkunnig och med den 1som
november 1998.

Att biträda den särskilde utredaren förordnadesexperter frånsom
den 1 december 1997 fi1.kand Mattias Tydén frånoch den 1 februari
1998 bitr. överläkaren Monika Bukowska Jacobsson.

Som sekreterare den särskilda utredaren förordnades från den 15
oktober rådmannen1997 Leif Persson.

Som biträde till Mattias Tydén respektive Monika Bukowska Ja-
cobsson förordnades från den december1 1997 fi1.kand Urban Lund-
berg frånrespektive den februaril 1998 sjuksköterska Tobias Edbom.
Den förordnades från den 1 september 1998 biträdandesenare sek-som

i utredningen.reterare
Utredningen har antagit 1997 års steriliseringsutredningnamnet S

1997:14.



Steriliseringsfrå-får delbetänkandetUtredningen härmed överlämna
ersättning.1935-1975, Ekonomiski Sverigegan

historiskamed avsluta denUtredningen fortsätter arbetet att ana-nu
slutförtberäknaskartläggningsuppdraget. Detta arbetelysen och vara

1999.under sommaren

i januari 1999Lund

Carl-Gustaf Andrén

/Leif Persson
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Sammanfattning

Utredningens uppdrag

Utredningens uppdrag kan delas i delar.treupp
Utredningen skall för det första historisk belysning förgöra atten

skapa klarhet vilka lågöverväganden till för utfonn-grundom som
ningen års1934 och 1941 ingårsteriliseringslagar. I det uppdragetav

belysa den tillämpning lagarna fick och redovisa och analyseraatt att
den debatt kan ha förts i riksdag, i de politiska partierna, fors-som av
karsamhället eller årunder de lagarna i kraft fram tillsättannat var
dess de slutligen upphävdes. ocksåDet enligt direktiven angelägetär

allsidigt belysa de politiska beslutsfattamas, myndigheternas, fors-att
karsarnhällets och den medicinska professionens ställningstaganden
och ingårHär in lagamas tillkomst, deras tillämp-även sättaattansvar.
ning och skälen till de slutligen upphävdes i sitt historiskaatt samman-
hang och belysa förhållandena i Sverige i internationellt perspektiv.ett

Utredningen skall för det andra mångakartläggning hurgöra en av
steriliserades med stöd lagarna under de olika indika-personer som av

tionema, vilka de och hur deras påverkades.liv ingårDäri redo-attvar
visa hur många steriliseringar utfördes efter ansökan någonsom av an-

Utredningen ocksåskall kartläggning eventuella för-göranan. en av
ändringar i tillämpningen lagstiftningen under den tid den i kraftav var
och de bakomliggande orsakerna till det.

Utredningen skall för det tredje lägga fram förslag ersättning tillom
somdem blivit steriliserade sin vilja på någoneller initia-mot annans

tiv, vilka principer skall för sådangälla ersättning ochom som en om
hur handläggningen och besluten i ersättningsärendena skall organise-

Utredningen skall kostnadsberäkna sina förslag. utredningensIras.
ingåruppdrag inte fatta beslut i enskilda ärenden.att

Utredningens uppdrag i sin helhet skall avslutat den lsenastvara
juli 1999. Förslaget ersättning till de drabbade och därtill hörandeom
frågor skall enligt direktiven redovisas med förtur. Det sker genom
detta betänkande.
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ersättningsfråganuppdrag iBakgrund och syfte med utredningens

grundläggande skäl förutredningens direktiv regeringensI upp-anges
år 1976 steriliseradesdraget. bl.a. följande. Fram tillDär sägs ett stort

vårt då steriliseringslag-människor i land med stöd gällandeantal av
tillämpas i praktikenstiftning. utforrnning och hur de komLagamas att

rashygieniskt och folkreningpräglades bl.a. synsättett troav en som
mångaförhärskande bland beslutsfattare, forskare och läkare undervar

Mångaförsta hälften 1900-talet i Sverige, liksom i andra länder.av av
dem steriliserades blev offer för detta Sedan länge dettasynsätt. ärsom
något avstånd från.det svenska samhället starkt Det--- ärtarsom an-
geläget tid blivit steriliserade sin viljade under denna elleratt motsom
på någon får nå-initiativ gottgörelse det inte finnstrots attannans en

formell skyldighet för betala ersättning. Förslag skallattstatengon
läggas fram ersättning till de drabbade, vilka principerom om som

sådanskall gälla för ersättning och hur handläggning och besluten om
i ersättningsärendena skall organiseras.

Som utredningen det tanken med ekonomisk ersättning ellerärser en
frångottgörelse den skall försök till upprättelse sidaatt ett statensvara

åtgärderför de och beslut i det förflutna drabbat enskilda ochsom som
vi idag direktivens avstånd från.med ord starkt tar- -

Mot bakgrund direktiven har utredningen inte det sinsettav som
uppgift skäl kan finnas för eller infö-närmare övervägaatt emotsom
rande ersättning månaktuellt slag och inte heller i vad detav en av nu

befogat i detta hänseende särbehandla steriliserade framför andraär att
skadade lobotomerade.t.ex.grupper av

Utredningens uppdrag kartläggning och historisk be-göraatt en en
lysning kan främst underlag för diskussionsägas avsett ettvara som en

samhällets attityder och åragerande under de den aktuellastatensom
steriliseringlagstiftningen i kraft våraliksom värderingar idag.var om

föreslåVad gäller uppdraget ersättning till steriliserade dettaäratt en
konkret uppgift: ochhur, med vilket belopp,att statenen mer ange

skall kompensera lidande åtgär-skador och grund de beslut ochav
der i det förflutna de steriliserade felaktiga.idaggentemot som anser
Utredningens förslag i sin helhet kan ocksåkanske visst underlagettge
för debatt kring andra, steriliseringsfrågan närliggande, ämnenen
främst moralñlosoñskt perspektiv. sådantUr perspektiv hadeett ettur
det varit lämpligare olikade delarna i utredningens uppdrag hadeatt
kunnat slutföras och publiceras vid tillfälle.samma

förståelseUtredningen samtidigt för önskemålhar regeringensstor
ersättningsfrågan skulle behandlas med förtur. kanDeattom som

frågakomma i fåför ersättning har med ålderundantag hög och det är
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fårdärför angeläget de del ekonomisk ersättning möj-att snarastav en
ligt.

Detta betänkande har därför fått förhållandevis juridisk-teknisken
utfomming. Det handlar inte de politiska, etiska historiskaochom as-
pekter också fåttutredningen i uppdrag behandla. De historiskaattsom
avsnitten i detta betänkande bygger uteslutande tidigare publicerad
forskning såvitt inte uttryckligen Många läsare kanskeannat anges. re-

på betänkandet till sådanadel saknar analyseratt storagerar ut-som
redningen nämnde slutsatser och värderingar kring sterilise-samtnyss
ringslagstiftningens tillämpning i vidare perspektiv.ett

Utredningen väl medveten detta villär och därför ipoängtera attom
slutbetänkandet kommer forskningsresultat och analy-att presenteras

såväl svenska internationella, förhoppningsvisser, ettsom som mer
djupgående kan belysa den svenska steriliseringspolitikensätt och att

dådet grundval det materialet går dra erfarenhet det för-attav av
flutna inför framtiden.

Steriliseringslagstiftningen och dess tillämpning

1934 års steriliseringslag

Utredningen redovisar i betänkandet mycket kortfattat bakgrunden till
tillkomsten 1934 och års1941 steriliseringslagar. Vad gäller juri-denav
diska, politiska och vetenskapliga diskussion låg till grund för lag-som
stiftningen samhällsdebattenäven i övrigt kring frågan hänvisarmen ut-
redningen till de utredningar föregick lagregleringen, till tidigaresom
forskning dessa frågor till utredningens slutbetänkande.samtom

års sterilisering1934 steriliseringslag lag den 18 1934maj vissaom av
sinnessjuka, sinnesslöa eller andra lida rubbad själsverksamhetsom av
hade framgår lagens rubrik begränsad tillämplighet. Lagen omfat-som av
tade enbart saknade förmåga lärrma samtycke till sterili-personer attsom
sering vissa s.k. rättsinkapabla. Lagen med andra 0rd förutsättning-gav-

för kunna sterilisera de ansågsatt sakna insikt i ellerarna personer som
inte förstod steriliseringsingreppets innebörd. För undvika missför-att
stånd använder utredningen de och begrepp förekommer i determer som
samtida Det gäller begrepptexterna. "sinnesslö" idagt.ex. ett som som
saknar vetenskaplig mening och har starkt nedsättande klang.en

Ingen steriliserades enligt års1934 lag såledeshade själv ansöktsom
eller lämnat samtycke till steriliseringen.om

Lagen reglerade fråganinte sterilisering den enskildes begä-om egen
eller efter samtycke; varken det gällde steriliseringnär friska indi-ran av

vider eller sinnesslöa eller andra sjuka förstod ingreppets innebörd.av som
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sådana indi-steriliseringståndpunkt vid denna tidLagstiftarens att avvar
tillåtensamtyckeeller med derasvider deras begäran utanvaregen

medicinsk-steriliseringbörja medgäller tillsärskilt lagstöd. Det att av
tillåten utsträckning andraansågs iterapeutiska skäl me-somsammasom

medansågs tillåten den företogssteriliseringövrigtdicinska ingrepp. I om
förelåg bärande skäldetsteriliseradessamtycke den samt avomav som -

kriminalpolitiskhumanitär ellereugenisk, social,med samtidens uttryck -
skullelagstiftning för detansågs nödvändigt meddetDäremot attnatur.

så-förmågainte lämnatillåtet hadesterilisera attatt person somvara en
sterilisering medlagregleringen.orsak tilldant samtycke. Detta envar

tillåten. Redantvång överhuvudtaget intefysiskt näranvändande varav
utredning under vilkaårs denriksdagen 1934 lag hemställdeantog om en

måtte kunnaförhållanden rättskapablafrivillig sterilisering personerav
befolkningskommissionensittandeföretagas. lämnades till denUppdraget

till grundår i huvudsak ladesförslag lämnades 1936 och sedanvars som
årsför 1941 lag.

års1941 steriliseringslag

års princip alla steriliseringarI 1941 steriliseringslag reglerades i som
inte i medicinsk-terapeutiskt syfte dvs de fall denäven närrent en-var

Utgångspunkten steriliseringskilde själv önskade sterilisering. attvar
inte tillstånd Huvudregeln i lagenfick ske medicinalstyrelsen.utan av

själv ansöktsterilisering fick ske efter den enskildeendastatt attvar
någon skriftligensterilisering eller, ansökan gjordesom om av annan,

såledestill förarbetena i principsamtyckt den. Lagen byggde enligt
frivillighet.

eugenisk,Sterilisering kunde flera s.k. indikationerske grunder --
social eller medicinsk. eugeniska benämnd rashygienisk in-Den även
nebar komsterilisering kunde ske det kunde antas attatt om en person

på sinnessjukdom eller sin-arvsanlag avkomlingar överföraatt genom
svårtsvårartad socialanesslöhet, sjukdom eller lyte slag. Denannatav

någonindikationen sterilisering för framtideninnebar kunde skeatt om
vårdnaden grund sin-uppenbart olämplig handha barnattvar avom

nessjukdom, sinnesslöhet själsverksamheteneller rubbning avannan
eller asocialt levnadssätt. medicinska indikationen in-grund Denav
nebar kvinna led sjukdom, kroppsfel svaghet kundeelleratt om en av
hon steriliseras för förebygga skulle medförahavandeskapatt ett som
allvarlig fara indi-för hennes liv eller hälsa. eugeniska och socialaDe
kationema på bådetillämpliga kvinnor medan den medi-ochmänvar
cinska framgår endast tillämplig kvinnor.som var

någon på förmågaOm grund rubbad själsverksamhet saknade attav
lämna giltigt ficksamtycke han eller hon det enligt § steriliseras2trots
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vadLiksomuppfyllda.i §uppställdes lförutsättningarde varsomom
tvångårs fysisktlagförarbetena till 1941års enligt1934 lag fickgällde

övertal-verbalförbudinget uttalatfannsinte användas. Däremot mot
uppmuntradesanvisningarpåtryckning. medicinalstyrelsensIning eller

från anstaltspersonals sida.sådan påverkan, särskilttvärtom

steriliseringarFrivilliga

kraft 1935i dvs.års steriliseringslagarår 1934 och 1941Under de var
Sverige.icirka 63.000steriliseradestill 1975 personer

många sterili-dessagenomfördesuppfattningutredningensEnligt av
efterundersökningarfrivilligt. Viktiga s.k.seringar genuint genom-som

det-visar bl.a.1960-taletoch börjanslutet 1950-taletfördes i av
några år efter ingreppet,undersökningar, utfördaEnligt dessa varta.

ochsteriliseringentillfreds medpatienterna fullt80närmare procent av
ikvinnorgällde främstnegativa reaktionernaångrade inte.den De som

på-tvång starkföremål mycketför ellervaritsamband med ingreppet
Överhuvudtaget tydernågrainte hade bam.eller tidigareverkan som

års gälldelagdecennierna 1941särskilt sistamaterialet deatt som
steriliseringsamtyckt tillellerdem ansöktantalett stort omav som

dock inteNågra detta kanuttalandengjort helt frivilligt. säkradet om
på utredningen.stadiumdettagöras av

1941tillämpningmånga helt frivilligt medsterilisera sigAtt lät av
till-årentill denårs fall under de sista 10 15steriliseringslag i vart var

mångaförhållandetockså stöds detlämplig utredningen attavanser
lagstiftningen bör-låtit sig sedan den nuvarandemänniskor sterilisera

från 1950-taletmittenbelysning kanjade tillämpas. Som nämnas att av
mellan l.500-1.800steriliserades i genomsnitttill och med 1975 perso-

året, medicinsk indikation. Näralla kvinnornästan nuvaran-ner om
tiode förstasteriliserades underde steriliseringslag började tillämpas

fjärdedelår, cirkaåren varje8.000 människor män.närmare envarav
människor166.000Från fram till och med 1996 haroch med 1976 har

med dejämföras40.000 skallsteriliserats i Sverige, Dettamän.varav
tidigarestöd dengenomfördes medcirka 63.000 steriliseringar avsom

kvin-åren varav 90lagstiftningen under 1935-1975, över procent var
nor.

1976tillämpas byggerlagstiftningen börjadeDen nuvarande som
hu-tillstånd från någonpå myndighet krävshelt frivillighet och som

få steriliseradförutsättning för blivudregel inte. En ärär attatt man
informeratsår. förutsättning25 Enöver är att noggrant omannan man
fall, andraföljder i förekommandeingreppets innebörd och samt, om

år25mellan 18 ochmöjligheter förebygga havandeskap. Om äratt man
tillstånd.krävs däremot socialstyrelsens
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Steriliseringar inte frivilligasom var

såledesTrots års1941 lag i princip byggde frivillighet har utred-att
ningen kunnat konstatera Steriliseringar mångai fall i realitetenatt
gjordes den enskildes vilja. Nedan exempel steriliseringarmot ges
där det, den enskilde själv undertecknat ansökan eller samtyckttrots att

åtgärden,till ifrågasättaskan de varit frivilliga.om
1 fleraI fall ställdes sterilisering uttryckligt villkor för ut-som
skrivning från anstalter institutioner,och för erhålla för-även attmen
måner under anstaltsvistelsen. Detta förfarande kritiserades kraftigt av
JO i hans ämbetsberättelse så tidigt 1947.som
2 Lagstiftningen gällde underåriga och omyndiga.även Vad gäller
myndighetsåldem den år21 fram årtill 1969. årenUnder 1969 tillvar
1973 år.den år20 Sedan 1974 myndighetsåldem år.18 förar-är Ivar
betena till års1941 lag det inte behövligt fastställaatt attangavs var en
åldersgräns under vilken sterilisering måtte ske. Istället departe-tog
mentschefen för givet "att prövande myndighet sådan före-även utan
skrift nödig hänsyn till ifrågavarandeden ålder".tog Enpersonens ga-
ranti för lågmissbruk enligt departementschefen för övrigt däri "att un-
derårig regel inte fick steriliseras med mindre den vård-hadesom som
naden honom beretts tillfälle Någotsig". krav vård-yttraom att en
nadshavare skulle samtycka till åtgärden ställdes dock inte. Dessutom

enligt medicinalstyrelsens anvisningar den avsågs med ansö-var som
kan alltid behörig underteckna den själv oberoende ålder ochatt av
rättskapacitet.

Många dem steriliserades medan de vistades anstalt ellerav som
institution dessutom underåriga eller omyndiga. forskningsre-Avvar
sultat framgår sterilisering i flera fall genomfördesatt avstyrkantrots
från vårdnadshavare.
3 En förhållandevis vanlig grund för sterilisering, i fall framvart
till 1950-talet, läkare rubricerades sinnesslö.attvar en person av som
Om så fallet kunde sterilisering såväl eugeniskgöras socialvar som
indikation förutsättningarna i övrigt uppfyllda. Sinnesslöbe-om var

samtidigt diffust begreppgreppet användes också förettvar attsom
beteckna andra problem social karaktär och ofta tycks haav som an-

på slentrianmässigtvänts påoch mycket begränsatett sätt och tveksamt
underlag.
4 Genom särskild bestämmelse årsi 1938 abortlag koppladesen
denna ihop med steriliseringslagstiftningen. I bestämmelsen attangavs
avbrytande havandeskap eugenisk indikation inte fick ske medav
mindre jämväl sterilisering företogs kvinnan. I praktiken förekom
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andra situatio-iför abortvillkorsterilisering ställdes ävendet att som
ner.

giftennålsbalk det förbjudetårsi 1920Enligt bestämmelser5 var
sinnesslöellersinnessjukdomepilepsi ochledför den attvaravsom

förvillkorvissa fall. Ettkunde meddelas iingå Dispensäktenskap. att
Bestämmelsernasterilisering.ingåfå tillstånd äktenskap kundeatt vara

sin-år 1969 förochför epileptikeräktenskapsförbud upphördeom
årpsykiskt sjuka 1973.nesslöa och

erhålla vissavillkor förSterilisering ställdes ibland6 även attsom
möd-1940-taletSåledes i fall underförekomstatliga bidrag. attvart

falli vissaföregick barnbidraget,bidragbehovsprövatrahjälp, ett som
också steriliseradeförutsättning kvinnanunderbeviljades endast att

sig.

förslagUtredningens slutsatser och

Inledning

sterili-föreslå ersättning till demUtredningen i uppdraghar att somen
framgått ti-någon initiativ. Somsin vilja ellerserats mot avannans

frivil-års formelltsteriliseringslagdigare avsnitt byggde 1941 sett
skriftligenellerlighet den enskilde själv ansökteoch att sam-om

genomförutredningensteriliseringen. kartläggningtyckte till Av den
ocksåsteriliseringframgår ansökningarna90överatt procent av om

hittillsdemenskilde. flertaletundertecknats den Det stora somavav
någotockså underteck-de självabegärt ersättning har sättangett att

förhållande intesterilisering.ansökan Detta gör utanattnat manom
utifrån sterilisering kanvidare undertecknandet ansökan avgöraomav

sin vilja.den enskilde steriliserats motom

årsSteriliserade tillämpning 1934 lagmed m.m.av

års för-steriliserades med tillämpning 1934 lagVad gäller dem avsom
håller till steriliserades med tillämp-det sig annorlunda. Skälet deatt

samtyckening inte bedömdes ha insikt i vadden lagen de ettattav var
således till steri-innebar inte kunde samtyckaeller sterilisering ochen

tillämpningliseringen. gäller dem steriliserades medDet även avsom
års sterilise-bestämmelse 2 § i 1941 lag. Samtliga dessamotsvarande

ringar definitionsmässigt samtycke efter ansökangenomfördes utan av
någon myndighetspersoner vid olika anstal-uteslutandenästanannan,

någonutredningens mening inte formMan kan enligt talater. avom
frivillighet i fall.dessa
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Samtliga steriliserades årsmed stöd 1934 lag eller i2 § 1941som av
års lag bör därför berättigade till frånersättning sida.statensvara

Andra ersättningsfall

I huvuddelen fallde utredningen studerat har emellertid den enskil-av
de själv ansökt eller åtgärden.samtyckt till Det tidigareär antyttssom
utredningens uppfattning bland dessa ansökningar mångafinnsatt som

detta steriliserats sin vilja.trots mot
Enligt utredningens mening föreligger generellt vissa svårigheter att
arkivmaterialet få fram uppgifter stöder den enskildes påståendeur som

han eller hon steriliserats sin vilja. Utredningen har därförattom mot
diskuterat det möjligt fram antalär typsituationer elleratt ta ettom
kriterier måstedär det mycket sannolikt sterilisering skettattanses som

den enskildes vilja eller där den enskilde inte haft på-mot möjlighet att
verka beslut sterilisering ansökan ellerett samtycke;trotsom typ-egen
situationer existens oftast framgår underlagsmaterialet. Utred-vars av
ningen har sådanaexempelnämnt situationer.ovan

Utredningen föreslår alla steriliserats med tillämpningatt som av
års1941 lag enligt följande fyra rubriker också skall berättigadevara

till ersättning.
Utredningen medvetenär det i enstaka fall kan ha förekommitattom

sterilisering starka medicinska skäl någonunder dessa rubrikerav
åtgärdenoch därför skulle ha kunnat försvarlig.att Utredningenvara

har dock valt inte något undantag för sådangöra situation iatt dessaen
fall för underlätta handläggningen och möjligheternaatt för de sterili-

fåserade ersättning.att

Underåriga och omyndiga

Enligt utredningens mening har de steriliserats före uppnåddsom myn-
dighetsålder eller då de omyndiga skäl underårighetänannatvar av ge-
nerellt haft begränsade möjlighetersett inse alla konsekvenseratt av
steriliseringsåtgärden. Personen har förhållandenunder alla haft sämre
möjligheter påverka sin situation myndigatt än en person.

Intagna på institutioner och anstalter steriliserats under vistelsensom
där eller sambandi med utskrivning från anstalten

Som utredningen tidigare konstaterat myndigheter underuppsatte
1940-talet och i början 1950-talet i utsträckning steriliseringstorav

villkor såväl för utskrivning från anstalter för erhållasom olikaattsom
förmåner under anstaltsvistelsen. De institutioner det gäller i förstaär
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hand statliga, landstingsägda, kommunala och privata s.k. sinnesslöan-
vårdhem,stalter arbetshem, skolhem, särskolor, extematskolor, speci-

ocksåalsjukhus fl. ungdomsvårdsskolor, alkoholistanstalter,m. men
föranstalter epileptiker mentalsjukhus och fängelser.samt

nå-Det torde kunna uteslutas eller tillhöra de undantagenyttersta att
frivilligt steriliseringansökte eller frivilligt steriliserade siggon om

på sådanaunder vistelse anstalter. sådanIstället talar allt för att an-en
påverkadsökan har varit förhoppningar förmånereller löftenav om
frigång,permission, arbete utanför anstalten eller utskrivning ellersom

hot utskrivning skulle ske med andra ord har denattav om senare; egna
ansökan gjorts eller tvångsliknandesamtycket skett i situation.en

Sterilisering sedan de rubricerats sinnessjuka, sin-av personer som
nesslöa eller epileptiker anstaltintagna påutan att vara

förhållandevisEn vanlig grund för sterilisering i fall tillframvart
1950-talet tidigare läkare rubricera-nämnts, attvar, som en person av
des sinnesslö. såOm fallet kunde såvälsterilisering görassom var
eugenisk social indikation förutsättningarna i övrigtsom om var upp-
fyllda. Motsvarande gällde dem diagnostiserades sinnessjukasom som
eller epileptiker.

Enligt utredningens uppfattning mångahar de människor detav nu
gäller haft begränsade möjligheter till fullo inse konsekvensernaatt av
steriliseringsåtgärden. ocksåMycket talar för mångasteriliseringen iatt
fall ställdes alternativ till olika former omhändertagandeettsom av

risk för intagning på anstalt eller omhändertagande bam.t.ex. en av
Den enskildes möjligheter påverka steriliseringsbeslutet har,att gene-
rellt små.varit mycketsett,

Sterilisering uttryckligt villkor för myndighetsbeslutannatsom

Som tidigare har utredningen kunnatnämnts konstatera steriliseringatt
ställdes uttryckligt villkor för olika fonner myndighetsbeslut,som av

för få gifta fåsig, för abort eller för fåt.ex. visstatt statligt bi-att att
drag.

sådantEtt uttryckligt myndighetskrav enligt utredningens uppfatt-är
ning sådan tvångsliknande situation bör föranleda tillrätten som er-
sättning.

I samtliga de fall utredningen hittills beskrivit bör det möjligtvara
för den enskilde kunna visa han eller hon blivit steriliserad i deatt att
angivna situationema.
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påverkanotillbörlig försumlighetAnnan eller myndighetav

Även mycket del dem steriliserats viljasin ellerstor motom en av som
någon fåinitiativ kommer kunna ersättning enligt de tidi-attannans

rubricerade fallen ocksåkompensation motiverad i flera and-ärgare en
påverkatsfall där den enskilde myndigheter ansöka sterili-attra av om

fårsering med dagens otillbörligt.sätt synsättett som anses
gäller till börjaDet med de fall där steriliseratsatt en person

många sådanagrund asocialt levnadssätt. I fall kan förutsättaav man
påtryckningarsteriliseringen skett efter olika från myndigheters sidaatt

hot omhändertagande barn alternativ till sterilisering.t.ex. om av som
ocksåUtredningen tänker situationer kvinnor lät sterilisera signär

efter övertalning i samband med abort eugenisk indikation fö-utan att
relåg. Sådan övertalning ocksåkan förekommitha i samband mednära
förlossning.

Dessa Övertalningar kan visserligen ha olika Frå-varit karaktär.av
sterilisering kom ibland i allmän diskussion mellan ku-gan om upp en
läkare och den enskilde alternativ för i förstalösaratorer, ett att ettsom

Ävenhand socialt problem. det inte sådanasjälvklart diskus-är attom
sioner förslagmed och rekommendation sterilisering från myndig-om
hetspersoners eller andras sida vidare kan betraktas otill-utan som en
börlig övertalning eller påverkan sådansig diskussion oftater en
främmande för oss.

Utredningen det angeläget de kvinnor i samband medattanser som
abortingrepp eller vid förlossning föremålvarit tvångförett elleren

påverkanstark då gåttoch med sterilisering också fåskall möjlighet
till ersättning. Samtidigt utredningen det inte möjligtäratt attanser ge
ersättning till alla steriliserats i samband med abort eftersomt.ex.som
det tvivel i dessa sammanhang också förekommit många frivilligautan
steriliseringar. årenUnder 1944 till 1964 steriliserades enligt medici-
nalstyrelsens uppgifter cirka 4.000 kvinnor i enlighet med abort-egna
lagens villkorsparagraf.

fårIstället den enskilde deti de situationer frågakannu vara om,
sterilisering grund asocialt levnadssätt, i sambandt.ex. med abortav

eller förlossning, lägga någonfram omständighet tyder hanattsom
eller hon påverkanför myndigheter med steriliseringutsatts attav

eller med juridiskt uttryckssätt antagligt han eller hongöra att sam-- -
tyckt till sterilisering under otillbörlig påverkan påeller grund för-av
sumlighet myndighet. Juridiskt detta mycket be-ärsettav etten svagt
viskrav. Påverkan från myndigheten bör ha inneburit någon form av
otillbörlighet påtryckning eller missledande information. Det kant.ex.
också ha såvarit myndigheten varit försumligatt t.ex. attgenom un-
derlåta undersöka otillbörlig påverkan från någonatt t.ex.annan en-
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underlåta be-skilda läkare eller anhöriga och den enskildeattatt ge
svårhövligt stöd i situation. Om den enskilde kan dettagöra antag-en

ersättning.ligt skall han eller hon berättigad tillärvara
Utredningen vill samtidigt understryka bedömning idag iatt en

måste utgå från uppgiftermycket utsträckning den enskildesstor egna
frånoch upplevelser bemötande myndighetspersoners sida. Attt.ex.av

påtryckningarfinna klara belägg för omotiverade i myndigheters mate-
många gånger svårt.rial torde ställa sig steriliserades upple-Den egna

måstevelser tolkningsföreträde.med andra 0rd betydande Denettges
myndighet ersättningsfrågan såledesskall handlägga bör i tvek-som

svårtolkatfall underlagsmaterialet och/ellerdär är sparsamtsamma
avslåhellre ersättning begäran.änge en

flera fallI har sterilisering genomförts i samband med abort attutan
medicinalstyrelsens tillstånd årsinhämtats. Enligt i sterilise-5 § 1941
ringslag fanns sådant tillståndlagligt för steriliseringutrymme utan om
läkaren vid abort medicinsk indikation konstaterade sjukdomatten
eller kroppsfel vid havandeskap skulle medföra allvarlig fara förnytt
kvinnans liv sådan ocksåoch hälsa. En sterilisering kan varitha ge-
nomförd med tvåläkarintygstöd s.k. enligt § i3 andra stycket lagen.av
Enligt den bestämmelsen möjlighet sterilisera efterkvinnaattgavs en

förelågsamtycke det medicinsk indikation för sterilisering grundom
kroppslig sjukdom eller kroppsfel två läkare, denattav genom varav

den utförde ingreppet, intygade förutsättningarnaattene som upp-var
Ävenfyllda. i dessa situationer kan sådanaden enskilde ha förutsatts

påtryckningar steriliseringen inte varit frivillig varför ersättningatt
naturligtvis kan bli aktuell enligt de bedömningsgrunder utred-som
ningen angett.nyss

Tidigare regeringen handlagda ersättningskravav

Regeringen har tidigare årenunder till 19961983 i fall billig-17 av
hetsskäl beviljat ersättning till steriliserade med i huvuddelen fallenav
50.000 kr i dagens penningvärde.

I dessa fall har regeringen konstaterat begåttsformella fel iatt
handläggning. Den dåersättning beviljades lägre den utred-änsom var
ningen förslår. Enligt utredningens uppfattning bör de tidigarenu som
erhållit ersättning inte frånundantas det föreslagna ersättningsbe-nu
loppet. Vad tidigare betalats bör fråndock avräknas ersättning-utsom

Härigenom undviker de skadelidande varit mindre ak-atten. man som
tiva tidigare för få ersättning missgynnas.att

Regeringen har avslagit begäran ersättning i 21 fall. enligtDet ärom
utredningen självklart dessa bör den myndighetprövasatt nytt ut-av
redningen föreslår skall handlägga ersättningsärendena.
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Steriliseringar årstillämpning 1934 eller genomfördalagutan av
årföre 1935

årsåvälUtredningen har kunnat konstatera det före 1935 underatt som
åren 1935 till 1941 förekom steriliseringar lagstöd. ingreppsDessautan

Någralaglighet diskuterades under 1920 och 1930-talet. rättsliga ingri-
läkare steriliserade deraspanden begäran ellermot som personer

också årmed deras samtycke gjordes dock inte. förekommer föreDet
1935 steriliseringar psykiskt sjuka intagna anstalt, do-som var

såvälkumenterade i tidigare utredningar och forskarrapporter isom ar-
tiklar i Läkartidningen.

Även utredningens formelltuppdrag enligt direktiven gällersettom
tillämpningen års1934 och 1941 steriliseringslagar och ersättnings-av
frågan vårgäller steriliserade enligt dessa lagar det enligtärpersoner
uppfattning inte rimligt de steriliserades sin vilja elleratt motsom

årinitiativ före 1935 eller utanför tillämpningsområdet för 1934annans
års lag skulle förvägras ersättning formelladetta skäl. Redan detav
förhållandet ansåg sådana otillåtnavid den tiden steriliseringaratt man
eller tveksamma, lagreglering diskuterades och genomfördes, talaratt
för ersättning bör beviljas i fallen.deävenatt

Utredningen således ersättningsförslaget förutsätt-med deattanser -
ningar utredningen tidigare skall gällaävenangett ste-som personer-
riliserade före 1935 eller steriliserats årenunder 1935 till 1941som

tillämpning års1934 lag.utan av

Schablonersättning eller individuellt ersättningprövad

Det svårt sig in i och bedöma enskilda människors lidandeär sättaatt
och gradera detta lidande beroende omständigheterna i det enskilda
fallet. sådanAv nödvändighet blir bedömning subjektiv.mycketen
Visserligen sådana bedömningar då dåoch domstolar ochgörs av myn-
digheter i olika ersättningsfall. Men samtidigt gäller det händelser som
inträffade för årkanske femtio dåsedan. Bedönmingen blir myck-över

beroende den enskildes förmåga i dag sina känsloruttryckaet attav
och upplevelser och vad antecknats i ansökningshandlingar ochsom

förjournaler. Det finns därför risk de steriliserats kom-stor atten som
känna sig orättvist behandlade myndighet i dag skall göramer om en en

individuell bedömning frånderas lidande. kan inteMan heller bortseav
förslag schablonersättning betydligt skulle underlätta hand-att ett om

läggningen ersättningsfrågoma så ersättning kan betalas snab-att utav
bare. Detta talar, enligt utredningens uppfattning, med styrka mot en
individualiserad ersättning föroch schablonersättning. Utredningenen
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ersättning beroen-några differentieraskälhar inte funnit andra t.ex.att
ålder eller kön.de

utgåskalldet beloppSammanfattningsvis utredningen att somanser
lika för alla.bör schablonbelopp,ettvara

storlekErsättningens

1934förhållandet erkänner utfommingenRedan det attatt staten av
tillämpning i praktikenårs steriliseringslagar och deras1941 präg-och

avstånd från givetvisidaglades är ägnatsynsätt attett tar gesomav
förhål-lagstiftningen. Dettatill dem drabbadesupprättelse som aven

många männi-till viss lindra det lidandelande kan dock endast del som
sindärför naturligt de steriliseratsför.skor Det är att motutsatts som

också får gottgörelsenågon ekonomiskvilja eller initiativ enannans
enskildessådan aldrig till fullo kan denersättning ersättaäven om en

får funktion.Ersättningen därför framför allt symbolisklidande. en
sådanSamtidigt utredningen funnit det naturligt knytahar att er-en

vårti landsättning till de ersättningssystem i dag tillämpas avse-som
skadestånd. ersättning byggdende försäkringsersättningar och En

utgångspunkter storleksordningendessa och i den överensstämmer
också nordiska länder.med den praxis finns i andrasom

förekommer iersättningar i den storleksordningAtt betala som
skadeståndsmål främmande för skandina-nordamerikanska däremotär

skadeståndsbeloppen grundar sig andravisk rättstradition. De rätts-
utgångspunkter.liga principer ekonomiskaoch helt andra

tvångssteriliseradeUtredningens den ersättning deslutsats är att som
erhålla ibör i fall skall vad dag drabbasvart motsvara en person som

erhåller invaliditetser-sterilitet brott eller olyckshändelse iav genom
skadeståndsrättsligasättning inom för den ersättningen för lyteramen

uppgåroch ersättning idag till cirka 110.000 kr.Dennamen.
lagstiftning-Utredningen har kunnat konstatera tillämpningenatt av

i flera gått inomfall för vad rymdes lagamasutöver gränsenen som
gäl-Som tidigare redovisats har JO anmärkt förfarandet vadramar.

ler sterilisering för från så tidigtvillkor utskrivning anstaltersom m.m.
då1947. praxisJO konstaterade denna inte hade stöd i lagtext-attsom

och inte haft i lagstiftningens förarbeten.ha stödsyntesen ens
Även går mångadet inte exakt steriliseringarhuravgöraattom som

skett i direkt strid med lagstiftningen kan utredningen i fall kon-vart
tillämpningen stått såväli flera fall i strid med lagtextstatera att som

förarbeten. ocksåMyndigheter och enskilda myndighetspersoner har
påtryckning,bl.a. övertalning former indirektoch andragenom av

tvång fått den enskilde skriva tillansökan eller samtyckaatt atten-
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sådanasterilisering. ärendenI förfarandet, det inte stredävensynes om
lagstiftningen och haft i medicinalstyrelsensvisst stödmot synes an-

visningar, i fall ha brustit i försiktighetden och bordehänsynvart som
såsomha dåpräglat det, JO uttryckte det.

Även hanteringen steriliseringsärenden inte stod i direkt stridom av
med lagstiftningen mångahar steriliseringsbesluten fattatsav grun-
der klart strider den angåenderättsuppfattning individens rät-motsom
tigheter har idag. I detta sammanhang kan redan i di-nämnas attsom
rektiven till den utredning år fick i uppgift1972 1941överattsom se
års steriliseringslag regeringen gällande lagenden base-attangav var
rad värderingar förhållandenandra och rådde årdem 1972.än som

då ocksåRegeringen tillämpningen förändrats vilket bl.a. in-attangav
nebar de eugeniska socialaoch indikationema fortlöpande avtagitatt
och årderas praktiska betydelse måste1972, anm. be-att utr.numer
tecknas tämligen marginell. Regeringen tillade betydelse förattsom av
denna utveckling har säkerligen varit ökad medvetenhet värdeten om

upprätthålla och stärka respekten och skyddet för enskildesdenattav
integritet och i takt därmed stegrad motvilja hos myndigheter ochen
enskilda initiativ till eller medverka till beslutsättatt ta annat om
ingrepp i hög grad individens familjeförhållanden.ochrörsom person

Utredningen vad tillräckliga förskälutgöratt sagts attanser som nu
invaliditetsersättningutöver bör belopp kanstaten även utge etten som

ersättning försägas det lidande eller kränkning denmotsvara en som
enskilde för. Det beloppet bör till sin storlek i fall jämförasutsatts vart
med "normal" kränkningsersättning i brottmål våldtäktför dvs.en
50.000 kr bör något högre. Utredningensättas vill i dettamen samman-
hang dock understryka det allt döma inte finns laglig grundatt attav
för i dag utkräva något rättsligt någon enskild elleratt ansvar av person

skulle sådantill ersättning.staten rättsom ge
Sammantaget föreslår utredningen ersättning till ochatt en var en

steriliserats sin vilja eller någon initiativ utgåskallmotsom annans
med 175.000 kr. I detta sammanhang ocksåbör beloppetnämnas att
enligt allmänna principer skattefritt.är

Som utredningen tidigare skall fåttde tidigare ersättningnämnt som
regeringen fåtteller avslag sådan begäran få sin sakav nytten

prövad. I de fall ersättning tidigare beviljats har denna varit lägre än
vad utredningen föreslår. För undvika de skadelidandeatt attnu som
varit mindre aktiva tidigare för få ersättning missgynnas föreslåratt ut-
redningen vad tidigare beviljats i ersättning skall räknasatt som av
det föreslagna beloppet. Någon uppräkning dessa tidigare utbe-nu av
talda belopp till dagens penningvärde bör dock inte ske.

Många dem skrivit till regeringen eller utredningen i anled-av som
ning debatten och steriliseringama har i sina brev inte uttryckligenav
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uppgårnågot gjort detta belop-ersättningsbelopp. demAvangett som
Några200.000 enstakai huvudsak till mellan 50.000 kr och kr.pet per-

något fall till miljonerhar begärt högre ersättning, i ett parsoner upp
kr.

ersättning i denUtredningen medveten inteär stor-attom ens en
föreslår kommer uppfattasleksordning utredningen alla attavsom nu

rimlig kompensation för den kränkning och det lidande somsom en
många avvägning enskilda lidandetför. vid mellan detMenutsatts en

skadeståndsfall såvälersättningsprinciper tillämpas i bl.a. ioch de som
Sverige nordiska hoppas och utredningen detandra länder tror attsom
föreslagna ersättningsbeloppet generellt sig acceptabelt.sett ter- -

mångasamtidigtDet viktigt i de brev kom-är nämna attatt av som
mit utredningen till brevskrivama framför önskandel, allt uttrycker en

från sida. Enligt utred-upprättelse och krav ursäkt statensom en
såningens uppfattning föreslagna högt det visardet beloppetär attnu

på viljan dem drabbats.gottgöraatt som

Särskilt kastreringslagen 1944:133om

årSedan den alltjämt gällande kastreringslagen började tillämpas 1944
cirka årenhar 400 kastrerats huvuddelen 1944 tillunderpersoner -

år1975. Sedan cirka 20 tillämpas lagen uteslutande personer som
önskar byta kön.

Utredningen vill i detta sammanhang framföra utredningen delaratt
tidigare framförda uppfattningar kastreringslagen inte längre fylleratt
någon funktion bör upphävas.utan

ocksåUtredningen vill regeringenuppmärksamma arkivmate-att
rial utredningen påstuderat tyder kastreringar ibland genomförtsatt

alternativ till sterilisering uteslutande varitnästan mänettsom som
tvångsintagna vissa anstalter. Kastrering har ställts villkor försom

de få frånskulle bli utskrivna anstalten.att
års1944 gällande kastreringslag såledesföreter flera likheterännu

med den sedan 1976 Påtryckningaravskaffade steriliseringslagen. och
tvångindirekt tycks ha förekommit fallliknar tillämpningen i vissasom

steriliseringslagen. Detta motiverar överväganden görsattav om
kastrerade skulle ifråga någonkunna komma för form ekonomiskav er-
sättning motsvarande den utredningen föreslår för de sterilise-som nu
rade.
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Organisationsfrågor

Handläggande organisation

Utredningen ihar uppdrag lägga fram förslag hur handläggning-att om
och beslut i ersättningsärendena skall organiseras. Vad utredningenen
idag kommer i fall 200 ansökningar ersättningvet vart prövas.attom

mångaHur ytterligare kommer begära ersättning mycketärattsom
svårt uppskatta. En indikation mångahur ytterligare kommeratt som

fårbegära ersättning detta betänkandenär Underatt presenterats.man
förhållandenalla kommer ersättningsfrågan kräva organisationatt en
under i fall två årtill kan handlägga dessa ärenden.vart ettsom

Handläggningen ärendena måste såväl snabb och effektivav vara
rättssäker. Det krävs därför organisation med erfarenhet ochsom en av

kunskap såväl juridiska medicinska frågor. Organisationenom som
måste ha personal med kompetens frågor.i dessa måsteDen ha erfa-
renhet medicinska bedömningargöra äldre, ofta handskrivetattav ur
joumalmaterial. Den bör ha kunskap ersättningsfrågor.även Inomom
organisationen måste också finnas erfarenhet rättssäkerhetsfrågorav
och förvaltningsrättsliga frågor sekretessfrågor.samt

Enligt utredningens uppfattning det inte meningsfulltär byggaatt
särskild organisation med kansli för den begränsade tidegetupp en ny,

ersättningsfrågan skall hanteras och med det- med all reservation för--
hållandevis begränsade antal prövningar kommer ske. Organi-attsom
sationsfrågoma bör istället lösas inom för existerade verk-ramen en
samhet.

Med hänsyn till antalet ärenden och de krav domstolsprövning
den lagstiftning utredningen föreslår måste förutsätta, kan desom or-

vanligen handlägger ersättningskrav inte utnyttjas.gan som mot staten
Det gäller Justitiekanslern och regeringskansliet. Ett alternativ är en
organisation knuten till Socialstyrelsen.nära En viktig och kanske av-

invändninggörande låta Socialstyrelsen hantera ersättningsfrå-mot att
denna myndighet iär princip densamma gångatt be-ärgorna som en

slutade de steriliseringar föremål för utredningär ochom som nu er-
sättning. Många dem skrivit till regeringen och utredningen harav som
uttryckt misstänksamhet de myndigheterstor och myndighetsper-mot

gång beslutade sterilisering. För dessa människorsoner som en om
skulle det kunna framstå stötande det "samma" myndighetsom om var

idag skulle besluta ersättning och i vissa fall i begrän-som änom om-
sad omfattning skälighets- ochgöra trovärdighetsbedömning derasav-
påståenden sterilisering.om
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Med hänsyn till dessa omständigheter utredningen denattanser
lämpligaste lösningen fristående, erfaren, organisationär att tarmeren
hand den ersättningsfrågan.praktiska hanteringenom av

förslårUtredningen den organisation handlägger offent-denatt som
liga och sjukvårdensdelar den privata patientskadeärendenstora ut-av
nyttjas för sköta den praktiska handläggningen ansökningarnaatt av om
ersättning vid sterilisering. Organisationen Patientskadereglering AB-
PSR skapades i samband med patientskadeersättningen blev lag-att-
reglerad patientskadelagen. Organisationen årligenhandläggergenom
cirka 7.000 ärenden. Den har handlagt utbetalning särskildäven av er-

frånsättning och landstingsförbundet till HIV-smittades anhöri-staten
årunder 1997 224 ersättningar.ga

Beslutande nämnd

Genom lagregleringen blir ersättningen till de steriliserade civil rät-en
tighet enligt Europakonventionens Dåregler. ställs krav domstol-en
sprövning. Av den anledningen bör alla beslut ersättning fattasom av

särskild närrmd, sådantuppbyggd kraven domstols-sätten att
prövning uppfylls.

Utredningen föreslår nämndens ordförande och vice ordförandeatt
skall lagfama och ha erfarenhet domarvärv. ingåI nämnden börvara av

för det allmänna parlamentariker förrepresentanten attgenom en ge
offentlig insyn. Dessutom ingåbör där medicinskt social-och
psykiatriskt sakkunniga. De tjänstemän inom PSR handlägger ochsom
föredrar ärendena inför nämnden bör också förordnade där.vara

Offentlighet och sekretess

De ärenden nämnden skall hantera i flertalet fall känsligärsom av per-
sonlig karaktär. Det enskilda människors förhållandenrör personliga
angivna i journaler och andra liknande handlingar, ofta upprättade un-
der deras vistelser på anstalter eller institutioner, där deras psykiska,
sexuella och sociala situation beskrivs utlämnande och ofta ned-ett
sättande sätt.

Många dem varit i kontakt såvälmed regeringskanslietav som som
utredningen har klart deklarerat förutsättning för de skall skri-att atten

och ansöka ersättning varken deras ellerär vad deva attom ut-namn
för kommer till någon utomståendessatts kännedom. De vill andramed

ord inte det skall bli känt de steriliserats.att att
Med hänsyn härtill föreslår utredningen omfattande sekretessatt en

skall gälla i ersättningsärendena.



26 Sammanfattning SOU 1999:2

Utredningen föreslår regel införs i sekretesslagen, överens-att en ny
stämmande sjukvårdmed dem gäller inom hälso- social-och ochsom
tjänst. Sekretess skall huvudregel gälla, dvs. med skade-omväntsom
rekvisit, i sjuttio år.och högst Om nämndens beslut skulle offent-vara
liga skulle enskilda avslöjas och vid bifallsbeslutpersoners namn

Ävenskulle det bli känt steriliserad och sin vilja.att motpersonen var
nämndens beslut bör därför Likasåsekretessbelagda. bör,vara sam-

inom sjukvårdhälso- och och socialtjänst, med-den s.k.sättma som
delarfriheten inte omfatta uppgifter hälsotillståndrörande enskildas el-
ler personliga förhållanden i dessa ersättningsärenden.

handläggningsfrågorAndra

föreslårUtredningen ansökan ersättning skall personlig.att om vara
måsteDet ståmed andra ord helt klart den enskilde verkligen villatt att

frågan ansökan ersättning för sterilisering hans ellermotom en om
hennes vilja skall Givetvis bör det möjligtprövas. begäraattvara er-
sättning ombud dåeller, det gäller mycket sjukagenom personer, ge-

god eller förvaltare.nom man
De ärenden regeringen tidigare åren fattat beslut i börsom genom

enskilda någotprövas skall behöva initiativ tillnytt utan att ta nytt
det.

Utredningen kommer till nämnden överlämna samtliga de ansök-att
ningar ersättning kommit till utredningen eller utredning-om som som

fått överlämnat fråntill sig regeringen.en
fåFör överblick de administrativa kostnaderna skall den före-att

slagna lagen endast tillämpas ansökningar kommit tvåinomsom
år från det lagen börjar gälla. Skulle antalet ärenden kommersom

vid slutet denna tidsperiod det möjligt förlängastort la-ärvara attav
tillämpningstid. Det alternativt möjligt för regeringenär ävengens att

sedan lagen upphävts bevilja ersättning gratia för ansökning-ex senare
utifrån de kriterier utredningen i lagförslaget.ar angett
Ett särskilt ansökningsformulär bör där alla väsentligaupprättas

uppgifter förasskall för det skall enklare fram äldreatt att tavara
joumalmaterial innefattarDet uppgift efternamn vid detävenm.m. om
tillfälle ansökan sterilisering skedde, åtgärdenoch vidtogsnärom var

andra uppgifter den enskildes förhållanden dåpersonligasamt om som
kan stöd för ersättning.ge

Den begär ersättning kan själv begära äldre arkivmaterial.som
Den handläggande organisationen ocksåbör behjälplig med det.var
Överhuvudtaget bör nämnden ha långtgående service- och under-en
sökningsskyldighet i syfte hjälpa enskilda sökande.att
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föreslårDen ersättning utredningen avsedd personligär att vara en
upprättelse för den enskilde. medförDet anhöriga inte skall kunnaatt
ansöka ersättning för den någonredan avlidit. Om avlider in-om som

nämnden fattat beslut i skall utgåärendet inte heller ersättning mednan
hänsyn till ersättningens personliga karaktär.

Kostnadsberäkning

föreslårUtredningen den berättigad till ersättning enligt deäratt som
kriterier utredningen fåi lagförslaget skall ersättning medsatt upp en
175.000 kronor.

Utredningen har för cirkanärvarande 200 ärenden med säkerhetsom
kommer Av dessa uppskattar utredningen huvuddelenprövas.att att
också efter kompletteringar underlagsmaterial kommer kunnaattav
beviljas ersättning. Det innebär kostnad för ersättningar cirka 35en
miljoner kronor.

mångaHur därutöver kommer begära ersättning mycketärattsom
svårt vårenuppskatta. Men redan efterunder 1999 utredning-att attnu

förslag offentliggjorts och regering riksdag fråganoch behandlatens
kommer det på säkrare möjligt mångauppskatta hursättett attvara

totalt kommer begära ersättning. Utredningen föreslår därföratt attsom
det i tilläggsbudgeten våren 1999 tillräckliga förmedel medavsätts att
marginal täcka ersättningen till dem redan ansökt attsom nu men man
sedan avvaktar utvecklingen vårenunder och innan ytterli-sommaren

medel avsätts.gare
Kostnaderna för den administrativa hanteringen ersättningsfråganav

dvs. PSR:s handläggningskostnader och kostnader för nämnden bör
kunna knappt och halv miljon kronor.stanna en en

När kan lagstiftningen träda i kraft

Det självfallet mycket angelägetär de steriliserats sin viljaatt motsom
någoneller initiativ får såersättning fort möjligt. Medannans som

hänsyn till utredningen föreslår särskild lag ersättningatt gören om re-
geringskansliets och riksdagens beslutsprocesser lagen tidsskälatt av
inte kan träda i kraft tidigare den 1 juli 1999. Den nämnd utredning-än

föreslår skall besluta ersättning kan därför inte börja arbeta föreen om
detta datum. Däremot bör det möjligt för PSR redan tidigareattvara

vårenunder 1999 förbereda de ärenden redan kommit in till utred-som
ningen. Utredningen kommer under hand alla hjälpa till medsättatt



1999:2SOUSammanfattning28

ersättningsfrågan efter riks-så snabbtdessa förberedelser kan lösasatt
dagens beslut.

Generella kommittédirektiv

ställning till vissa kommittédi-ingår uppdragDet i utredningens att ta
prövning offentligaalla utredningar. Det gällerrektiv gäller avsom

åtaganden, jämställdhetspolitiska kon-regionalpolitiska konsekvenser,
för brottsförebyggande arbetet.sekvenser effekterna detsamt

åtagandenoffentliga skall utred-Enligt direktivet prövningom av
åtagandeförutsättningslöst offentliga utred-ningen detpröva somom

såoffentlig angelägenhetningen utreda börär satt samtatt vara omen
föreslå finansiering.fallet och förslaget innebär kostnadsökningarär en

åtagandenoffentligaOm utredningen skulle följa direktivet om
effektiviseringar, omprioriteringarskulle konkreta förslag till eller be-

sparingar inom politikerområde motsvarandelämnas de kostna-samma
der ersättningen till de steriliserade innebära, inomskulle dvs.som so-

område då sjukvårdencialdepanementets och främst inom hälso- och
området.och det medicinsk-etiska

Enligt utredningens uppfattning utredningendet varken rimligtär att
föreslåreller regering och riksdag slutliga beslutetdetnär tasnu senare

besparingar sjukvårdeninom hälso- och för finansierat.ex. att gott-en
tillgörelse dem steriliserats sin vilja. skulle stötandeDetmotsom vara

på sådant ställa de steriliserade andra ellersättatt mot utsatta grupper
avstår från föreslå någonverksamheter. Utredningen därför konkretatt

finansiering föreslår får frånistället kostnadernautan att tas ett gene-
rellt sådantekonomiskt Om ekonomiskt saknasutrymme. ett utrymme
får besparingar generellt i budgeten.göras

Utredningen inga direkta regionalpolitiska konsekvenser ut-ser av
redningens förslag. någraInte heller har de i generella effek-termer- -

det brottsförebyggande arbetet.ter
steriliseringsfrågan sådanDet tydligt i delarär äratt storasom en
Överkönsrelaterad fråga. 90 steriliserade kvinnor.deprocent av var

Vad gäller jämställdhetspolitiska konsekvenser innebär utredningens
ersättningsförslag belopp till alla, oberoende kön. Ut-att samma ges av
redningen kommer i den historiska analysen bl.a. de könsrelate-ta upp
rade aspekterna steriliseringspolitiken. Utredningens slutbetänkande
beräknas klart under kommer1999. I det utred-ävenvara sommaren
ningens kartläggning att presenteras.
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Summary

The of referenceterms

The assignment be divided into three parts.can

Firstly, the investigator shall clarify the history of deliberationsthe
underlying the fomiulation of the 1934 and 1941 Sterilization ThisActs.

involves elucidating how the Acts implemented and presentingpart were
and analysing the debate which have been conducted Riksdagenmay
the parliament, within the political parties, by the research community or
otherwise during the in which the Acts in force untiland theyyears were

finally repealed. Another prime has been shedtowere concern
comprehensive light the standpoints and responsibilities of politicaltheon
decision-makers, public authorities, the research community and the
medical profession. This also includes placing how the intoActs came
existence, their implementation and the for their ultimate repealreasons
their historical and illuminating conditions Swedencontext an
international perspective.

Secondly, investigatorthe show how sterilisedto many persons were
under the Acts withand reference the various indications, which thoseto

and how their lives affected. This includes givingpersons were were an
of the number of sterilizations which performed followingaccount were

application by third The investigator also indicateparty. toa any
changes occurring in the implementation of the whileActs they inwere
force and the underlying of such changes.causes

Thirdly, the investigator forward proposals concerningto put
compensation for those who sterilised against their willpersons were own

initiativethe of third with regard the principlesat applyparty,or to to toa
such compensation and concerning the in which handlingmanner
procedure and decisions in compensation questions be organised.toare
The investigator shall the proposals forward. The remit doescost put not
include the making of decisions individual cases.

The investigator shall final later than July 1999.1st,present report nota
The proposals regarding compensation for the affected andpersons



1999:230 Summary SOU

concerning of reference,related questions shall, in keeping with the terms
have priority of presentation. deals with thisThat present report part.

Background and of the of reference in the ofterms matterpurpose
compensation

The of reference for investigationthe the Govemment’sterms set out
basic for the remit. They partly follows. Up until 1976,statereasons as a

oflarge number people sterilized Sweden under the authority ofwere
sterilizations forcethe laws in the time. The formulation of those lawsat

and the of their practical application partly characterised bymanner were
racial hygiene perspective and belief eugenics which prevalenta a were

policy-makers, researchers and physicians during firsttheamong many
half of the 20th in Sweden, in other countries. ofMany thecentury as
people who sterilised fell victim this belief, since firmlylongtowere
rejected by the Swedish society. of importance---—-It that thegreat

who that time sterilised against their will theatpersons were own or on
initiative of third should receive compensation, though thepartya even
State under formal obligation compensation. Proposals shouldtono pay
be forward with regard compensation for the affected andput to persons
the principles apply such compensation and inthe whichto to way
handling procedures and decision-making in of compensationmatters are

be organised.to
the view of the investigator that the financial compensation or

remedy intended by the State make good theattempt toas an measures
and decisions which have affected individual in the andpastpersons
which today, paraphrase the of reference, firmly rejected.to terms are

Based the of reference investigatorthe hasterms not parton seen as a
of the mandate include closer consideration of possible forto any reasons

against introducing compensation of the kind contemplated, ofor now or
justifiabilitythe of special in this for sterilisedtreatment respect persons

rather than other of injured parties, such lobotomy patients.groups as
The task of presenting and historical above allaccounta survey a can

be said have the of providing documentationsupportive forto purposes a
discussion concerning the values of the Society and actionsState during
the when the Sterilization forceActs in including discussionyears were a
about values today. The charge of proposing compensation forour
sterilised task, namely that of indicatingpresents concretepersons a more
the and of compensation be paid by the State foramount tomanner
injuries and suffering caused in the sterilised result ofpast to persons as a
decisions and which today consider Themeasures we wrong.

proposals,investigator’s taken whole, perhaps also furnishas a can some
basis for debate concerning other subjects closely related thetoa
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sterilization issue, above all in the perspective of moral philosophy. From
that perspective would have been appropriate the various partsmore
of the could have been completed and published simultaneously.report

At the time, the investigator fully appreciates the Govemment’ssame
wish for priority be given the compensation question. With fewto to
exceptions, the who be eligible for compensation ofpersons may are now
advanced which makes essential that financial compensationage, any
should be extended them possible.to as soon as

This consequently, framed relatively juridical andreport, technical
does address the political, ethicalterms. and historicalnot whichaspects

the investigator has also been asked consider. The historical sections ofto
this based exclusively previously publishedreport research,are on except
where otherwise indicated. Many readers perhaps find remarkablemay
that analyses of the kind mentioned above, well conclusions andas as
value judgements ofconcerning the implementation the Sterilization Acts
in broader perspective, lacking thea to great extentare a present report.

The investigator well of this and that the finalwant to stressaware
will contain research findingsreport and analyses, both the Swedishon

and the international situation, which, hoped, will shed deeper light on
Swedish sterilization policy, that, the basis of that material, theso on past
will be made yield experience of value forto the future.up

The Sterilization Acts a11d their implementation

The 1934 Sterilization Act

In this the investigator describes, briefly,report the background thevery to
passing of the 1934 and 1941 Sterilization Acts. Concerning the legal,
political and scientific discussion underlying the legislation, and also the
general public debate the the investigator refers the officialmatter,on to

preceding the legislation,government reports earlier research theseto on
subjects and the investigator’s forthcoming finalto report.

18"The 1934 Sterilization theAct Act of May 1934 sterilization ofon
certain mentally ill, mentally retarded otherwise mentally incapacitatedor

had,persons the title implies, limited of application. onlyas a range
applied solely whocertain legally incompetentto persons were- -
incapable of giving sterilization. In otherconsent words, theto Act made
possible sterilise whoto considered have insight intopersons towere no

understanding of the meaning of sterilization.or In order avoidto
misunderstandings the investigator the and appearingtermsuses concepts
in the sinnessl6contemporary text, mentally retarded oche.g.
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scientific meaning and hasfeebleminded which today has strongano
negative value.

applied forhad personallynobody sterilised under the 1934 ActThus 0r
consented sterilization.to

of with thewith sterilization theThe did dealAct requestnot at or
sterilizationeither with regardof the individual concerned, toconsent as

whoretarded otherof healthy individuals mentally personsoror
standpoint adopted byimplications of the operation. Theunderstood the

individuals theirlegislature this sterilization of suchthe time that atat was
specifictheir permissible withoutbyrequest consentown wasor own
medico—authority. This applies, initially, sterilizationlegal to on

therapeutic which considered permissible thegrounds, extenttowas same
consideredother medical Otherwise sterilizationtreatment.as was

permissible performed with of andthe the individual concernedconsent
justified by what time described good of eugenic,theat were as causes a

social, humanitarian penal On the hand, legislationothernature.or was
considered order for sterilization be permissible thetonecessary case
of who incapable of giving Thissuch consent.a person was was one

for the legislation. Sterilization using physical coercion notreason was
permitted all.at

inquiry intoAn the conditions which voluntary sterilization ofon
legally could be performed already requestedcompetent atpersons was
the passing of the 1934 The remit previouslyAct. entrusted thetowas
appointed Population Commission, whose recommendations, presented in
1936, formed the principal basis of the 1941 Act.

The 1941 Sterilization Act

The 1941 Sterilization Act governed, in principle, all sterilization
procedure having purely medico-therapeutic i.e. includingnot a purpose,
sterilization the of the basicconcerned. The principleat request person
adopted that sterilization could be performed without permissionnotwas
from the National Board of Health. The principal ofrule the Act thatwas
sterilization could only take place after the individual concerned had
applied for the application made by somebody else, hador, was
consented in writing. Thus, according the preparatory works, theto to
Act based principlethe of voluntary consent.was on

Sterilization possible indications,several grounds viz.was on -
eugenic, social medical. The eugenic indication also race-hygieneor
implied that sterilization could take place if there thattoreason assume

will transfer hereditary characteristic such mental illnessa person as or
mental retardation, other illnesses defects theirtosevere or severe
children. The social indication that sterilization could take placemeant
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by of illness,mental mental retardation other mentala person reason or
impairment because of antisocial of life c1earlyor an way was
unsuitable have custody of children in future.the The medicalto
indication that suffering from illness, physical defectmeant a woman

weakness could be sterilised in order prevent thattoor a pregnancy
would seriously endanger her life her health. The eugenic socialandor
indication applicable both and while the medicaltowas men women,
indication, has already been made clear, only applied toas women.

Under Section who, by of mental disorder",a person reason was
incapable of giving valid could nevertheless sterilisedbe theconsent
conditions laid down Section satisfied.1 stated the 1934Aswere
Act, the works of the 1941 excluded the of physicalActpreparatory use
coercion. On the other hand there declared restriction of verbalwas no
persuasion Influence of this kind, especially from theor pressure.
institutional staff, the encouraged in the directions issuedcontrarywas on
by the National Board of Health.

Voluntary sterilizations

About 63 000 sterilised Sweden while the 1934 and 1941persons were
Sterilization inActs force, i.e. between 1935 and 1975.were

To the best of the investigator’s understanding, of thesemany
sterilizations genuinely voluntary. This shown important post-were
examinations followand studies performed the end of the 1950satup
and the beginning of the 1960s. According those studies performed 5-10to

after the operation, nearly 80 of the patients perfectlyyears centper were
satisfied with their sterilization and did The negativenot regret
reactions mainly occurred who connection with theamong women
operation had been subjected coercion persuasionto strongor very or

who had children. On the whole, the material indicatesamong women no
that particularly the 1960’s and 1970s of the sterilizations basedmost

have been genuinely voluntary; however,consent certaintoon seem no
this be made thisstatements of the investigation.matter aton stagecan

The fact that underwent perfectly voluntary sterilizationmany persons
under the 1941 Sterilization Act, least during the last l0 15at or years
when force, is, in the investigator’s view, supported by the factwas
that people foropted sterilization when the legislation beganmany present

be applied. Between the rnid-1950sto and 1975, for example, an average
of between 1,500 and 1,800 sterilised annually, nearly all ofpersons were
them forand medical During the first of thewomen tenreasons. years

Sterilization Act, nearly 8,000present 25 % of thempersons, men, were
sterilised annually. Between 1976 and 1996, total of 166,000a persons

sterilised Sweden, 40,000 of them This be comparedwere men. can
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performed the earlier legislationwith the 63,000 sterilizations underor so
between 1975, 90 of them1935 and than cent women.more per on

force in 1976, based entirelyThe legislation, which intopresent came
ofrequire the sanctionvoluntary and does ruleconsent not anyon as a

public authority. prerequisite for sterilization that theThe personone
haveold and that the individualconcerned be 25 mustmust over years

of thecarefully informed of implications andbeen the consequences
of avoidoperation relevant, of other possibilitiesand, where pregnancy.

other hand,Sterilization of the of 18 and 25, thebetweenpersons ages on
Board of Health andsubject permission being granted the Nationalto

Welfare.

Non-voluntary sterilizations

Although the 1941 principle based voluntary theAct consent,was on
investigator has been able establish that sterilizations in realityto many

performed against the will of the individual. Here followswere are
examples of sterilizations which performed after the individualwere
concerned having signed the application consented but wheretoor

questionedbe they fact voluntary.can were
sterilization condition forl In several made strictcases, was a

discharge from penal and other institutions, but for the award ofalso
benefits during institutional residence. That stronglyprocedure was
criticised the annual of the Parliamentary Commission for thereport
Judiciary Civiland the Administration Riksdagens ombudsman earlyas

1947.as
2 The legislation also applied minors and legally incompetentto to

The majority 21 until 1969. Between 1969 and 1973persons. age was
20. Since 1974 has been 18. The of"preparatory work the 1941was

Act stated that define minimum limit fornot towas necessary a age
sterilization. Instead the Minister for withouttook granted that, even
such provision, examining authority should take thea an necessary
consideration with regard the of the question. Theto age person
Minister also recognized factagainst abusers the thatguaranteea a
minor rule could be sterilised unless the ofhaving custodynotas a person
him had been given the opportunity of hearing. Sterilization, however,a

made subject custodian’s according theMoreover,not to consent. towas a
directions issued by the National Board of Health, the whomperson a

for sterilization applicable always authorized signrequest to towas was
personally, regardless of and capacity.legalage

Moreover, of the who sterilised while in penalmany persons were or
other institutions minors legal incapacitated. Research findingswere or
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have shown that several sterilizations performed against custodians’were
wishes.
3 One relatively ground for sterilization, least until theatcommon
1950s, being classed by physician mentally retarded. Inwas a person a as
that sterilization could be performed both eugenic and socialcase, on
grounds, subject other prerequisites being satisfied. Mental retardation,to

the time, diffuse which also applied otherat term, tosame was a was
problems of social character and often have been used intoa appears a
routine and the basis of limited and dubiousmanner on very
documentation.
4 Through special provision of the 1938 Abortion Act, the lattera was
interlinked with the Sterilization Act. The provision laid down that a

could be terminated eugenic grounds without thenotpregnancy on woman
being sterilised the time. practice,In there where ofat same cases
sterilization being made precondition for abortion other situationsa as
well.
5 Under provisions of the 1920 Marriage Code, sufferedwhopersons
from epilepsy and mental illness who mentally retardedor were were
disqualified from marrying. Exemptions could be granted certain cases.
Sterilization could be prerequisite for permission Thetoa marry.
provisions concerning disqualification from marriage repealed forwere
epileptics 1969 forand the mentally retarded and mentally ill 1973.
6 Sometimes sterilization also made condition for the receipt ofwas a
certain national benefits. Thus during the 1940s least, maternityat
assistance, needs-tested allowance preceding child allowance,a was
certain granted only the would sterilization.tocases woman agree

The investigator’s conclusions and proposals

Introduction

The investigator has been instructed compensation for thoseto propose
who sterilised against their will the initiative of third Asatwere party.or a
previous sections of this have shown, the 1941 Sterilization Actreport

fonnally speaking, based voluntary and individualthewas, consenton on
concerned applying for consenting writing sterilization. farS0 thetoor
investigator’s inquiry shows that 90 of% applications forover
sterilization actually signed by the individual concerned. The greatwere
majority of the who have hitherto requested compensation havepersons
also stated that, another, they signed application forone way or an
sterilization. Thus automatically infer, from the signaturecannotone on
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sterilisedsterilization application, whether individualthe person wasan
against his her will.or

sterilised 1934Persons under the Act etc.

situationof differentIn the sterilised under the 1934 Act, acase persons
theyapplies. The sterilised under that thatwhy they Act wasreason were

of ofwhere considered have insight into the implications consentto orno
ofincapablethe implications of sterilization and, accordingly, were

sterilisedapplies whoconsenting sterilization. The thoseto to weresame
Section of the 1941 All thoseunder the corresponding provision 2 Act.

aftersterilizations performed, by definition, without consent,were
exclusivelyapplication had been third i.e. almostmade by party, personsa

of investigator’s opinionin position authority various institutions. theInat
impossible speak of form of voluntary theseto consent cases.any

All sterilised under Section 2 of the 1941under the 1934 Actpersons or
ought therefore be entitled compensation from the State.Act to to

Other compensation cases

of the the individualIn studied by the investigator, however,most cases
haspersonally applied for the being taken. Asconsented toor measure

already been indicated, opinion that thesethe investigator’s
applications included nonetheless sterilisedwhomany persons were
against their will.own

In the investigator’s opinion, certain difficultiesthere the wholeare on
involved in retrieving from archive material particulars supporting the
individual will.person’s claim that he she sterilised against his/heror was
The investigator therefore defininghas discussed the possibility of a

ofnumber typical situations criteria deemed highlywhere bemustor
probable that sterilization against will of individualtook place the the or
when individualthe in position influence decision concerningtowas no a
sterilization, in spite of having personally applied for consented thetoor
procedure typical situations, the existence of which, often than not,more-

from the documentation. of situationsExamples such haveapparentwas
already been quoted.

The investigator allthat sterilised under the 1941 Actproposes persons
and under the four headings given below should also entitledbe to
compensation.

The investigator that in there have been strongaware some cases may
medical for sterilization under of these headings and that thereasons one

thus have been justifiable. Even the investigator hasmeasure can so,
chosen make exception for such situation in thesenot to any a cases, so as
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facilitate handling procedure and opportunities for sterilisedto topersons
obtain compensation.

Minors and legallv incompetent persons

In the investigator’s opinion, who sterilised before reachingpersons were
majority while they legally incompetent for otheror were some reason
than that of being under had limited possibilities understand the fulltoage

of sterilization. all ofAt they had less opportunityevents,consequences
influencing their situation than ofwho and undera person was age no
legally competent.

ofInmates penal institutionsand other sterilised during their residence
there in connection with dischargeor

As has already been noted, during the 1940s and the early 19505 the
authorities made sterilization prerequisite both forto great extenta a
discharge from institutions for receiptand the of various benefits during
institutional residence. The institutions concemed mainly comprise
national, council, municipal privateand institutions for mentallycounty
retarded occupational homes, nursing homes, educational homes, special
schools for the mentally retarded, day schools, special hospitals etc., but
also institutions for juveniles, residential for alcoholics,treatment centres
institutions for epileptics, mental hospitals and prisons.

safe that voluntary applications forto consent toseems assume or
sterilization during residence institutions of these kinds highlywere
exceptional. Most of the applications of this kind indicate that they were
induced by hopes promises of such benefits furlough, probation,or as
work outside the institution, discharge, by threats of discharge beingor
postponed; in other words, the individual person’s application madewas

given quasi-coercive situation.consentor a

Sterilization of characterized mentally ill, mentally retardedpersons as or
epileptic without being admitted institutionto an

One relatively forground sterilization least until the 1950s,atcommon
mentioned previously, for classifiedbe by physiciantowas, as a person a

mentally retarded. Sterilization could then be performed bothas on
eugenic and social grounds, subject the other prerequisites beingto
satisfied. The applied diagnosed mentally illtosame persons as or as an
epileptic.

In the investigator’s opinion, of these had limitedmany persons
possibilities of fully understand the of sterilization. Dataconsequences
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alternativesterilization presentedindicates that towas as anmany cases
admissionvarious forms of custodial the risk ofsuch to ancare, as

individualinstitution placing of children public Thethe care.or
of sterilization decisionperson’s possibilities influencing the were, as a

significant.general rule, very

Sterilization condition for other official decisionsas an express

previously, establish thatmentioned the investigator has been ableAs to
sterilization for official decisions ofmade strict preconditionwas a
various kinds, permission obtainsuch permissionto toas anmarry,
abortion the award of certain national financial benefits.or

In the investigator’s view, stipulation of this kind amounts toan express
quasi-coercive situation, which should entitle the concerned toa person

receive compensation.
hitherto possibleIn the described by the investigator, should becases

for the individual situationsshow that he she sterilised in theto or was
referred to.

Other undue influence omission publicby authorityor a

Even though large proportion of againstthe sterilised theira very persons
will initiativethe of third will compensationbe able obtainparty toor on a
with reference the categories compensationalready presented,to case
also justified several other where the individual induced bycases was
public authorities apply for sterilization in which, with theto a way

of looking things, be considered improper.present mustway upon
This applies, firstly, situations sterilisedwhento a person was on

ofgrounds antisocial living. In such assumed thatbemany cases can
sterilization took place after in various had exertedbeen bypressure ways
public authorities, through the threat of taking ofcharge thee.g. persons
children alternative sterilization. The investigator also has mindtoas an
situations where underwent sterilization after persuasion inwomen
connection with abortion, and without indications.eugenican any
Persuasion of this kind also have occurred conjunction withclosemay
childbirth.

ofthat these persuasion have differed in-character.true, acts may
Sometimes the question of sterilization ofmade the subject generalwas a
discussion between social workers, physicians individualand the as an
option for solving what primarily social problem. Even notwas a
automatically that discussions of this kind, with public officialstrue
suggesting and recommending sterilization, should be automatically
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oftenregarded undue persuasion influence, discussion in these termsas or
alien of thinking.to presentseems our way

The investigator considers vitally important that who,women
connection with abortion childbirth, subjected coerciontoor were or

persuasion and then consented be sterilised should also have thestrong to
possibility of receiving compensation. the time, investigatorAt thesame
does consider possible for compensation be paid allnot to to persons
who, for example, sterilised in connection with abortion, becausewere an
there doubt that there also voluntary sterilizations inno were many
these connections. 1964,Between 1944 and according figures from theto
National ofBoard Health, 4,000 sterilised under thesome women were
conditional clause of the Abortion Act.

Instead, the individual with reference the situationsmust, toperson
which involved,be such sterilization of antisocialaccountmay as on
living in connection with abortion childbirth, add circumstanceor or some
suggesting that he she subjected influence by public authorityto toor was

sterilization in legal make probable that he sheconsent to terms,or, or
consented sterilization while under undue influence result ofto or as a
omission in the of public authority. Legally speaking, thispart a a very
slight evidential requirement. Official influence should have implied some
form of undue influence, such pressure/persuasion misleadingas or
infomiation. The public authority also have been guilty of negligence,can

by neglecting investigate whether undue influence had been exertedtoe.g.
by other such individual physician next—of-kin, and byparty,some as an or
neglecting provide the individual with into supportperson necessary a
difficult situation. the individual make probable, he she shall becan or
entitled compensation.to

Along the line the investigator wishes emphasize thattosame an
today be based the individualassessment must to great extenta very on

person’s and experiences, of the hands ofstatementsown treatment ate.g.
in authority. will probably often be difficult obtain clearpersons to

evidence of unjustified from official Considerablerecords.pressure
priority be given the the sterilised individual interpretedmust hasto way
the conduct of the authorities. Accordingly, doubtful where thecases
supportive documentation and/or difficult interpret, thetosparse
authority, which handle the of compensation, ought ratherto matter to
award compensation than refuse request.a

In several sterilization performed conjunction withcases, was
abortion and without permission being obtained from the National Board
of Health. Section 5 of the 1941 Sterilization madeAct forroom
sterilization without such permission in connection with abortion, the
physician established, medical grounds, that illness physical defectson or
would seriously endanger the lifewoman’s and health the ofevent a
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Sterilization of this kind performedcould also have beennew pregnancy.
by authority of Certificate issued by physicians, and provided intwoa
Section 32 of the Act. That provision made possible forsame a woman

be sterilised by her medical indication forto consentown a
sterilization existed by of physical illness defect, and tworeason or
physicians, of them being the physician who performed the operation,one
certified that the requisites Also in these situations themet. too,were
individual have been subjected such that sterilizationthetomay pressure

voluntary, and the question of compensation ofnotwas so may course
arise the grounds, which the investigator has already indicated.on

Compensation claims previously handled by the Government

Between 1983 and 1996, the Government has awarded compensation
previously, compassionate grounds, sterilised17 ofInto moston persons.
these the compensation award amounted SEK 50,000 into current-cases
price terms.

In these the Government had established that there had beencases
the handling procedure. The compensation then awardederrors was

lower than the investigator proposing. In the investigator’s opinion,now
the who previously received compensation should be excludedpersons not
from the of compensation proposed. A deduction should beamount now
made, however, for previous In this injured parties whopayment.any way,
have previously been less active claiming compensation will benot
disfavoured.

The Government has rejected 21 compensation claims. In the
investigator’s opinion self-evident that the authority which the
investigator should handle compensation claims shouldproposes
reconsider these cases.

Sterilization performed under the 1934not Act performed beforeor
1935

The investigator has found that, both before 1935 and between 1935 and
1941, sterilizations performed without legal authority. The legality ofwere
these operations discussed during the 1920s and 1930s, but legalwas no
action taken against physicians who sterilised individual bywas persons
their with their There also instances before 1935request consent.or were
of mental patients admitted institutions being sterilised; theseto cases
have been documented both previous investigations and research

and articles published the journal Läkartidningen.reports
Although, formerly Speaking, the remitpresent concerns

implementation of the 1934 and 1941 Sterilization Acts and the issue of
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compensation applied sterilised under those Acts,to persons
unreasonable in investigatorsthe opinion that sterilised againstpersons
their will the initiative of third before 1935 outside thepartyor on a or

of the 1934 shouldAct be refused compensation these formalscope on
grounds. The fact that such sterilizations could be consideredvery
unpermissible dubious, and that provisions discussed andstatutoryor were
introduced, for the award of compensation also theseargues cases.

Thus the investigator considers that the proposals concerning
compensation the conditions which the investigator has alreadyon-
indicated also apply sterilised before 1935 sterilisedmust to persons or-
between 1935 and 1941 without reference the 1934 Act.to

Standard individual compensationor

difficult and the suffering of individualto penetrate assess persons
and grade that suffering with regard the circumstances ofto theto
individual Any such bound be highly subjective.assessment tocase.

that of this kind made from time timetrue assessments to courtsare
of law and public authorities various compensation but here, thecases,

which have occurred perhaps than 50events,concern may more years ago.
This makes the highly dependent the ability of theassessment on
individual today his her feelings and experiences andto express or on
what facts recorded application and medical records.are papers
Consequently there risk that the who sterilised feelgreata persons were
that they have been unfairly treated public authority today toa carry

individual of their suffering.out Nor disregard theassessmentan can one
fact that proposal favour of standard compensation would greatlya
facilitate the handling of compensation issues, thereby making possible
for compensation be paid rapidly. This, the investigator’s view,to more

against individualised compensationstrong and favour ofargumenta
standard compensation. The investigator has found othernot any reasons
for differentiating compensation, according toe.g. age or sex.

conclusion, the investigator of the opinion that the beamount to
paid should be standard the for everybody.rate,a same

The of compensationamount

The fact of the State acknowledging that the wording of the 1934 andvery
1941 Sterilization Acts and their practical implementation were
characterised view which today reject of calculateda towe course
vindicate the who affected by the legislation. This, however,persons are
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peoplesuffering whichonly alleviate thepartly to weremanycan
theiragainststerilisedexposed, therefore natural that those who were

receive economicshould alsoinitiative of thirdwill the partyon aor
individualentirely offset thethough thisrecompense, even can never

alltherefore, will abovesuffering. Compensation,person’s serve a
symbolic purpose.

link suchfound naturalinvestigator hasthe time, theAt to upsame
today withapplied in Swedencompensation the compensatory systemsto

Compensation basedcompensation and damages.regard insuranceto on
with practicethis in keeping theprinciples and paid scale alsothese on

countries.existing other Nordic
Americanof compensation occurring in NorthThe the scalepayment on

Scandinavian legalaction of damages is, the other hand, alien thetoon
principlestradition. of damages based other legalThose amounts are on

quite different economic premises.and on
which coercivelyThe investigator concludes that the compensation

whatsterilised ought receive shall all correspond toto at events apersons
receivessuffering sterility result of crime accidenttoday as orperson a a

of civil lawin the form of disability compensation within the scope
and compensation todaydamages for disfigurement disability. This

approximately SEK 110.000.amounts to
The investigator has found authorities have several instancesthat the

been exceeded their applying the law. has already beenwhen Aspowers
shown, the procedure whereby sterilization made condition forwas a
discharge from criticised thepenal and other institutions already bywas

OmbudsmanParliamentary Ombudsman in 1947. On that occasion the
that practice and didnoted the had in the statutory text notsupportno

have been supported works.the preparatorytoappear even
sterilizationsAlthough impossible tell exactly howto many were

performed in conflict with the legislation, the investigator at ratecan any
observe that implementation variance with both theseveral atwas cases

andand the preparatory works. Public authoritiesstatutory text
individual authority for example,induced the individual also,persons -
through persuasion forms of indirect signand other coercion topressure, -

application for form of sterilization. theIn suchconsent toan or a cases
procedure, variance with the legislation and tonot ateven was appears
have had from directions by the National Board of Health,supportsome

have lacked the consideration and caution by whichat rate toseems any
should have been characterised, the Parliamentary Ombudsmanas
expressed the time.thematter at

the handling of sterilization directly conflictEven notcases was
with the legislation, of decisionsthe sterilization made onmany were
grounds clearly the view concerning thepresent-day legalcontrary to
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rights of the individual. this connection beIn mentioned thethatcan
Government already in the of referencestated, for the Commissionterms
appointed in 1972 review the 1941 Sterilization Act, that the thenActto
force based different values and social conditions from thosewas on
prevailing 1972. On that occasion the Government also indicated that
the practice had changed, such for example that the eugenic anda way
social indication had steadily declined and that their practical
significance 1972, be considered fairly marginal. Themust now,
Government added that this development had doubt been muchno very
due ofgrowth concerning the value of sustaining andto a awareness
strengthening and safeguards for the privacy of individualthe andrespect
with correspondingly growing reluctance the of publicparta on
authorities and individual initiate otherwise beto party topersons or a
decisions of greatly affecting the familyandmeasures person
circumstances of the individual.

The investigator thinks that what has been said constitutesnow
sufficient for the State paying, and above disabilityreason over
compensation, corresponding compensation for the sufferingamount toan

humiliation which the individual subjected. Thetoor amountperson was
of that should be comparable normalpayment at rate toany
compensation in criminal proceedings for the violation entailed by rape,
i.e. SEK 50.000, but ought be higher.somewhat thisInto set
connection, however, the investigator wishes emphasize that thereto are
today legal foundations impose individual thetono on any person or on
State legal liability that would confer entitlement suchany to
compensation.

In conclusion, the investigator that ofcompensatory paymentproposes a
SEK 175.000 should be made each individual who sterilisedto was
against his her will the initiative of third thisInparty.or or on a
connection should also be mentioned that, keeping with general
principles, the tax-free.compensatory payment

As has already been mentioned, those who have previouslypersons
obtained compensation from the Government whose forrequestsor
compensation have been refused should have their reconsidered. Incases

where compensation has been awarded previously, has been lowercases
than the which the investigator avoidamount, Tonow proposes. a
situation where injured parties who have been less active previously in
claiming compensation disfavoured, the investigator thatare proposes
compensation awarded previously be deducted from the whichamount

proposed. On the other hand, the made previously shouldnow payments
be written the present-day level ofnot prices.toup

Many of the who have written the Government thetopersons or
investigator of the debate sterilization have expresslyaccounton noton



1999:2SOU44 Summary

doneThose who havein their letters.indicated compensatory amountany
50,000 andof between SEKfor the requestedhave most part amountsso

the occasionalrequested inOne have200,000. two more,or persons
about MSEKinstance toup

scalecompensation theinvestigator realises thatThe not nowoneven
for theuniversally regarded reasonableproposed will be recompenseas

subjected. Thesuffering which people have beenhumiliation and to many
striking balancebelieves, that ininvestigator hopes and however, a

compensation applied,suffering the principles ofindividual andbetween
in Swedenin legal claims for damages bothfor example, tort cases or

compensation proposed will,Nordic countries, ofand in other the amount
the whole, be found acceptable.on

of the peoplethe time important mention thatAt to manysame
forinvestigator expressed desirewriting the have above allto a

vindication for from The proposedand apology the State. amount nowan
intention ofis, investigators opinion, high manifest thein the enough to

indemnifying the victims.

Castration 1944:133Remarks concerning the Act

Since Castration which be applied inthe Act, still force, began to
1944, 400 have been of them between 1944castrated, mostsome persons

1970. For about exclusivelyand 20 the has been appliedAct toyears now
wishing change theirtopersons sex.

thisIn connection the investigator wishes endorse views expressedto
effectpreviously, the that the Castration longerActto no serves any

and should be repealed.purpose
The investigator wishes draw attentionalso the Govemment’s theto to

fact that research material studied by the investigator thatsuggests
castration have sometimes been performed alternative toas an
sterilization, almost exclusively coercively certainadmitted toon men
institutions. Castration has been made condition of their discharge froma

institution.the
The Castration ofAct 1944, still in force, shows in other words

similarities the Sterilization ofAct 1941, abolished in 1975. Pressureto
and coercion have occurred similar application thetheto to toseems
Sterilization Act in This motivates deliberationssome cases. persons
castrated could be eligible for form of financial compensationsome
corresponding that which investigatorthe for sterilisedto now propose
persons.
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Organisational questions

Handling organisation

concerning the inforward proposalThe investigator’s task to put waya
organized.compensation will be Towhich handling and decision of cases

200 applications forinvestigator’s knowledgethe best of the at present,
be considered. hardcompensation will torate toat veryany come

compensation. Somewillestimate how requestpersonsmany more
will be requestingindication of number of additional whothe persons

presented. Thecompensation will be obtained after this has beenreport
organisation capable ofcompensation question will requireat rateany an

handling the for leastmatters at two years.one or
rapid efficient legallyThe handling of be both and wellmustcases as as

This for organisation with experience and knowledge ofcallscorrect. an
both medical deal withlegal and Persons whomatters. competent toare
these questions staff organisation. staff hadthe The havemust must
previous experience of making medical from earlier, oftenassessments
hand—written ofrecords. should also have knowledge compensatory
questions. The organisation also include expertise concerning legalmust
safeguards and of administrative law, well confidentialitymatters as as
aspects.

investigator’sIn the opinion, there point in buildingno up a new,
specialised organisation itswith secretariat for the limited periodown
during which the of compensation be handled and farmatter to as as-
known withtoday regard the relatively limited number ofto assessments-
involved. Organisational ought instead be provided for withinmatters to

frameworkthe of existing activity.an
view of ofIn the number requirements of legaland thecases process

which bound entailedbe by the legislation which the investigatortoare
be made of bodies normally dealingthe withcannotproposes, use

compensation claims against the State, namely the Office of the
Chancellor of Justice and the Offices.Government One alternative an
organisation closely affiliated the National ofBoard Health andto
Welfare. One important, perhaps decisive, objection let the Nationalto

issuesBoard of Health and Welfare deal with compensation that this
authority, in principle, the which originally decided theone on
sterilizations which subject of investigation compensation.andare now a

ofMany the writing the Government the investigatorand havetopersons
expressed distrust of the authorities and in authority whogreat persons

decided of sterilization. findThese couldmattersonce persons
the same authority today decide ofrepugnant to matterswere
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limited thecompensation and in certain albeit extentto assesscases a- -
fairness sterilization.and credibility of their allegations concerning

view of circumstances, investigator feels that theIn these the most
suitable solution experienced organisation takeautonomous, toa more

ofcharge the practical handling of the of compensation.matter
investigator organisation which handles patientThe that theproposes

injury medicalin public medical and in deal of privategreatcases care a
of applicationswell should be entrusted with the practical handlingcare as

for compensation organisationwith reference sterilization. Thatto -
Patientskadereglering compensation forAB PSR whensetwas up-
patients’ injuries under regulation Patientthrough thestatutorycame
Injuries Act. The organisation handles about 7,000 annually. alsocases
handles special by the State and Federation ofthecompensatory payments
County Councils the next-of-kin of infected by HIV duringto persons
1997 224 awards of compensation.

Decision—making board

The provision will make compensation for sterilisedstatutory persons a
civil right under the rules of the European Convention. This necessitates
adjudication by of law. thisFor all compensation decisionscourta reason,
should be made by special board constructed such to meeta a way as
the requirements of due legal process.

The investigator that the chairman and vice-chairman of theproposes
board be qualified lawyers with judicial experience. A parliamentarian
should the public interest the board, confer publicrepresent toon so as
insight. In addition, the board should include medical and socio-
psychiatric expertise. The PSR officers handling and reporting on cases
before the board should also be appointed members of board.theas

Publicity and confidentiality

The majority of the be dealt with by the board of sensitive,tocases are a
personal They the personal circumstances of individualnature. concern

shown in medical records and other, similar documents, oftenpersons as
compiled while the concerned inmates of penal otherpersons were or
institutions and describing their mental, sexual and social situation in a
revealing, often degrading manner.

Many of those who have been in touch with both the Government
Offices and the investigator have clearly stated that they will only write
and apply for compensation neither their what they have beennames nor
subjected the knowledge of outside otherto In words,tocomes party.any
they do be made known that they havenot been sterilised.want to
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becomprehensiveAccordingly, investigator thatthe secrecyproposes
compensation.applied ofto matters

the Secrecyaddition of clauseThe investigator the toa newproposes
andhealth servicesarticles already applyingresembling theAct, to

withmain rule, i.e.social services. Secrecy be themedical and to tocare
thethen 70requirement, and forreversed damage not years.a more

of individualboard’s public, thedecisions beto personsnameswere
being granted, wouldof applicationswould be revealed and, the event

againsthad been sterilised andbecome known that the in questionpersons
therefore, should also betheir will. The board’s decisions,own

confidential. health services, medicalSimilarly, just in the of careas case
includeand social services, liberty information shouldthe so-called not

ofcircumstancesparticulars concerning the health personalstatus or
individual compensationin thesepersons cases.

Other of handling procedureaspects

The investigator personal.that applications for compensation beproposes
In individualother words, be perfectly clear that the really wantsmust
the question hisof application for compensation for sterilization againstan

her will be considered. should of be possible to requesttoor course
compensation of whothrough authorised theagentan or, case persons

ill, representative.otherare very
Cases, which the Government has decided previously the years,over

should be re-opened without individual needing taketo newpersons any
initiatives this end.to

The investigator will transfer compensationthe board all theto
applications which have been received by the investigator which haveor
been forwarded by the Government.

In order for the administrative overheads be surveyable, the proposedto
legislation will only be applied applications received withinto two years
of the legislation entering into beingforce. In the of thereeventnew a
large ofnumber incoming of validity ofthe end this period, theatcases
the law be extended. Alternatively, after hasthe proposed Actcan even
been repealed, will be possible for the Government make gratiato ex

ofawards compensation oflater applications, the basistoresponse on
the criteria indicated by the investigator the draft legislation.

specialA application form essentialshould be compiled in which all
particulars be entered, simplify retrieval of earliertheto toare so as
medical records This also includes particulars of the timeetc. atsurnames
of sterilization applied for, when and where the takenwas measure was
and other particulars which relate the personal circumstances of theto
individual timethe and which provide basis for compensation.at can a
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The requesting compensation directly earlierrequestperson may
material in the archives. Assistance should also be rendered by the
handling organisation. The board should all have extensiverespects an

ofduty service and investigation for the of helping individualpurpose
applicants.

The compensation, which the investigator intendedproposes, as a
personal vindication for the individual. This that next-of-kin shallmeans

be able forapply compensation for who longer alive.not to a person no
Nor, in view of its personal shall compensation be payable thenature,

of dying before his her has been decided by theevent a person or case
board.

Calculation of costs

The investigator that entitled compensation by thetoproposes persons
criteria, which the investigator has defined in the draft legislation, receive

of SEK 175.000.compensatory paymenta
The investigator has 200 which certain beat present tosome cases, are

examined. Of these the investigator estimates that the will begreater part
awarded compensation after additions have been made the supportiveto
documentation. This implies totallingcompensatory payments
approximately MSEK 35

difficult estimate the number of otherat present tovery persons
who will compensation, but will be possible already in therequest
spring of 1999, after the investigator’s have been made public andreport
the Government and Riksdag have discussed the which timematter, at a

reliable estimate be made of the total ofnumber whomore can persons
will be requesting compensation. The investigator therefore theproposes
allocation, in the supplementary budget for the spring of 1999, of
sufficient with good margin,tomoneys compensatorycover, paymentsa

who have already applied. Developmentsto during the spring andpersons
then be awaited before further allocated.summer can moneys are

The of the administrative processing of the question ofcost
compensation, i.e. PSR’s handling and of the board,costs expenses
ought exceed approximately MSEK 1,5.not to

When the legislation into forcecan come

of highly essential that who sterilised againstcourse persons were
their will the initiative of third should receiveatown partyor a
compensation quickly possible. In view of the investigator proposingas as
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needed for decision-special compensation, the time theenactmenta on
making of Riksdagenthe Government Offices and thatprocesses means
the legislation into force before July lst 1999. The boardcannotnew come

compensationproposed by the investigator for deciding claims cannot
therefore working beforebegin that date. On the other hand should be
possible for already spring of begin processingPSR the 1999 to cases
which investigator.have already been received by the The investigator
will during this time do everything possible assist with theseto

of compensation quicklypreparations, that the question be resolvedso can
after Riksdagen decision.has taken a

General of referenceterms

The investigator’s includesremit taking stand certain oftermsa on
reference applying all Government Commissions with regard theto to

of public commitments, implications for regional policy,assessment
implications for equality of opportunity and effects crime prevention.on

The Directive of public commitments requires theassessmenton
investigator examine, without prior assumptions, whether the publicto
commitment which the investigator appointed investigate should beto a
public and, that the and the proposals entail additionalconcern case
expenditure, of financing them.to propose means

the investigator comply with the Directive publictowere on
commitments, proposals concerning efficiency improvements,concrete
revisions of priority of in the policy fieldor measures economy same
should be made offset the expenditure entailed byto compensatoryso as

the sterilised i.e. within the domain of Ministrythepayments to persons,
of Health and Social Welfare and above all in the of healthcontext care,
medical services and medico—ethics.

In the investigator’s view reasonable for the investigator thisnot at
time for the Government Riksdagand later when the final decisionor on,

taken, of in health services andto propose measures economy, e.g.
medical finance compensation the who sterilisedto tocare, persons were
against their will. juxtaposition of sterilisedA with otherown persons
disadvantaged activities this would be Therepugnant.groups or way
investigator therefore refrains from proposing fundingconcreteany
expedient and instead that the expenditure be covered ofoutproposes a
general funding Failing funding of this kind, ofsource. a source measures

will have be applied the budget generally.to toeconomy
The investigator does perceive direct regional ofnot any consequences

the investigator’s proposals, in general do those proposals havetermsnor
implications for the work of crime prevention.any
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clear that the sterilization much gender-question such very aas
related issue. sterilised WithMore than 90 % of the werepersons women.

:nvestigator’sregard implications for of opportunity, theequalityto
proposals the of ofcompensation regardlessmatter everyone, sex,mean

investigatorshall receive the historical analysis theIn theamount.same
ofwill other things be gender-relatedconsidering the aspectsamong

policy. mid-1999.sterilization The final expected be readyreport to
include of whole situa-That will also the investigator’s thereport survey

tion of sterilizations performed and 1975.Sweden between 1934
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Författningsförslag

1 Förslag till

Lag ersättning till steriliserade i vissa fallom

Härigenom föreskrivs följande.

1 §

Ersättning enligt utgådenna lag kan grund sterilisering fö-av som
retagits

med tillämpning lagen 1934:171 sterilisering vissa sin-av om av
nessjuka, sinnesslöa eller andra lida rubbad själsverksamhet,som av
med tillämpning lagen 1941:282 sterilisering,av om

årföre 1942 tillämpning under första punkten nämnda lag.utan av
Närmare villkor för ersättning i 2anges

2§

Den steriliserats enligt 1 § berättigad till ersättning han ellerärsom om
hon

varken undertecknat ansökan sterilisering eller skriftligenom sam-
tyckt till steriliseringsåtgärden,

vid tidpunkten för ansökan sterilisering dåeller steriliseringom ge-
nomfördes omyndig underårig,ellervar

vid tidpunkten för ansökan sterilisering dåeller steriliseringom ge-
nomfördes intagen vårdhemanstalt, eller liknande institution,var
4. steriliserats grund han eller hon rubricerad sinnes-attav var som
sjuk, sinnesslö eller epileptiker,

enligt uttryckligt myndighetskrav steriliserats för få dispensatt att
ingå äktenskap, fåför genomgå abort eller för få mödrahj älp elleratt att

statligt eller kommunalt bidrag, ellerannat
får ha samtyckt till steriliseringen grund otillbörlig på-antas av

verkan eller försumlighet myndighet.annan av
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3§

Staten ersättning till den berättigad enligt 2§ medärutger ett-som
hundrasjuttiofemtusen Från175.000 kr. detta belopp avräknas ersätt-
ning tidigare kan ha grund steriliseringen.staten utgettsom av

tillRätten ersättning personlig överlåtas.och kan inteär

4§

Ansökan ersättning kan endast den steriliserade personli-görasom av
eller, han eller hon förhindrad på grund sjukdom ellerärgen om av

svaghet, ställföreträdare eller ombud med uttryckligt uppdrag attav an-
söka ersättningen.om

5§

Ansökan ersättning särskild nämnd. Ordförandenprövas ochom av en
vice ordföranden i nämnden skall eller ha varit ordinarie domare.vara
Regeringen nämnden och förordnar dess sammansättning ochutser om
arbetsformer.

6§

Den ansöker ersättning har företräda inför nämnden ochrätt attsom om
lämna muntliga uppgifter i ärendet.

7 §

Beslut enligt denna lag kan inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den juli1 1999. tillämpasDen ansökningar
ersättning kommit in till den i 5§ angivna nämnden frånom som

ikraftträdandet utgångentill månadjuni 2001.av
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till2 Förslag
1001980:ändring i sekretesslagenLag om

fråga 1980:100i sekretesslagenHärigenom föreskrivs om
följandeparagraf, kap. 39dels skall införas 7det i lagenatt aven ny

lydelse
följande lydelse.dels 16 kap. § skall halatt

7 kap
39 §

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Sekretess gäller verksamheti
enligt lagen 1999:xx er-om

till steriliserade vissasättning i
fall för uppgift enskildsom per-
sonliga förhållanden, detom

klart uppgiften kanstårinte att
den enskilde ellerrojas utan att

honom närstående lidernågon
fråga uppgift allmänimen. om

handling gäller sekretessen i
högst år.sjuttio

16 kap.
§1

Nuvarande lydelse

friheten enligtAtt l kap l § tryckfrihetsförordningen i övrigt--- är
begränsad, de där tystnadsplikten följerär av
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Föreslagen lydelse

frihetenAtt enligt 1 kap § tryckfrihetsförordningenl i övrigt--- är
begränsad, de där tystnadsplikten följerär av

Denna lag träder i kraft den juli1 1999
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BakgrundI

1 Inledning

Utredningens uppdrag1.1

direktiv till utredningen vilka bifogas detta betän-Enligt regeringens
vårt i delar.kande bilaga kan uppdrag delas1 tresom

belysning förUtredningen för första historiskskall det göra atten
låg grund för utfomi-skapa vilka överväganden tillklarhet somom

ingårårsningen 1941 steriliseringslagar. det uppdraget1934 och Iav
analyserabelysa den tillämpning lagarna fick och redovisa ochatt att

politiska partierna, fors-den debatt kan ha förts i riksdag, i de avsom
år i kraft fram tillkarsamhället eller under de lagarnasättannat var

också allsidigtslutligen varit angelägetdess de upphävdes. Det har att
beslutsfattamas, myndigheternas, forskarsamhälletsbelysa de politiska

och medicinska professionens ställningstaganden och Härden ansvar.
ingår skälenin tillkomst, deras tillämpning ochlagamassättaäven att

och belysatill slutligen upphävdes i sitt historiska sammanhangdeatt
förhållandena i Sverige i internationellt perspektiv.ett

mångaUtredningen skall för det andra kartläggning hurgöra en av
olika indika-steriliserades med stöd lagarna under depersoner som av

ingårpåverkades. redo-tionema, vilka de och hur deras liv Däri attvar
någonmångavisa hur steriliseringar utfördes efter ansökan an-som av

ocksåUtredningen skall kartläggning eventuella för-göranan. en av
ändringar i krafti tillämpningen lagstiftningen under den tid denav var
och de bakomliggande orsakerna till dessa.

Utredningen skall dessutom för det tredje lägga fram förslag om er-
sättning till blivit någondem steriliserade sin vilja ellermotsom
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initiativ, vilka principer sådanskall gälla för ersätt-annans om som en
ning och hur handläggningen och beslut i ersättningsärendena skallom
organiseras. Utredningen skall kostnadsberäkna sina förslag. I utred-
ningens ingåruppdrag inte fatta beslut i enskilda ärenden.att

Utredningens uppdrag i sin helhet skall avslutat den 1senastvara
juli 1999. Förslaget ersättning till de drabbade och därtill hörandeom
frågor skall redovisas med förtur.

Som anförs uttryckligen inämnts utredningens direktivnyss att ut-
redningen skall lägga fram förslag till gottgörelse, ekonomiskett en er-
sättning, till dem steriliserats sin vilja någonellermotsom annans
initiativ. I detta betänkande redovisar utredningen denna del av upp-
draget.

Tanken med ekonomisk ersättning eller gottgörelse utred-ären som
ningen det den skall försök till frånupprättelseatt ettser vara statens
sida för åtgärderde och beslut i förflutnadet drabbat enskilda ochsom

idag direktivensmed ord starkt avstånd från. Mot bak-som tar- -
grund direktiven har utredningen inte det sin uppgiftav sett attsom
närmare skälöverväga kan finnas för eller införandeemotsom av en
ersättning aktuellt slag inteoch heller måni vad det befogatärav nu att
i detta hänseende särbehandla steriliserade framför andra grupper av
skadade lobotomerade.t.ex.

Utredningens uppdrag kartläggning ochgöra historisk be-att en en
lysning kan främst sägas underlag för diskussionavsett ettvara som en

samhällets attityder och agerande under årde den aktuellaom statens
steriliseringlagstiftningen i kraft. Vad gäller uppdraget föreslåvar att

ersättning till steriliserade detta konkretär uppgift:en atten mer ange
hur, och med vilket belopp, skall kompensera skador och lidandestaten
på grund beslut åtgärderoch i det förflutna idag felak-av som anser
tiga. Förslagen i denna del kan kanske också visst underlag förettge en
debatt kring andra, steriliseringsfrågan närliggande, främstämnen ettur
moralfilosofiskt perspektiv. sådantUr perspektiv hade det varitett
lämpligare de olika delarna i utredningens uppdrag hadeatt kunnat
slutföras och publiceras vid tillfälle.samma

Utredningen har samtidigt förståelse för regeringens önskemålstor
ersättningsfrågan skulle behandlasatt förtur.med De kanom som

komma frågai för ersättning har fåmed undantag ålderhög och det är
därför angeläget fårde del ekonomisk ersättningatt möj-av en snarast
ligt.

Detta betänkande har fåttdärför förhållandevis juridisk-teknisken
utfomming. Det handlar inte de politiska, etiska och historiskaom as-
pekter utredningen också fått i uppdrag behandla. historiskaDesom att
avsnitten bygger uteslutande tidigare publicerad forskning såvitt an-

inte uttryckligen Månganat läsare kanske betän-anges. attreagerar
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kandet till del sådanasaknar analyser utredningenstor nämn-som nyss
de viktiga slutsatser och värderingar steriliseringslagstift-kringsamt
ningens tillämpning i vidare perspektiv.ett

Utredningen väl medveten detta vill därförär och poängtera attom
utredningen i slutbetänkandet kommer forskningsresultatatt presentera
och analyser, såväl svenska internationella, förhoppningsvissom som

djupgående kan belysa den svenska steriliseringspoliti-sättett mer
dåken och det på grundval det materialet går dra erfarenhetatt attav

det förflutna inför framtiden.av

1.2 Arbetets uppläggning

Utredningen hade sitt första sammanträde den 20 oktober 1997. Som
kan utredningensnämnts uppdrag delas in i delar. Förnyss tre att er-

sättningsfrågan skulle kunna lösas har det varit nödvändigt ha till-att
gång till förhållandevis omfattande statistiskt underlag. Utredningenett

därför genomgånggör kartläggning de ansökningaren ste-en av om- -
rilisering finns bevarande i Riksarkivet och i Socialstyrelsenssom ar-
kiv. Utredningen har bitr. överläkare Monika Bukowska Jacobssongett
med biträde bl.a. sjuksköterska Tobias Edbom i uppdragav att genom-
föra denna kartläggning. Professor P-A Rydelius, Barn- och ung-
domspsykiatriska enheten vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, har varit
utredningen behjälplig rådmed i denna del ställt tillpersonalävenmen
utredningens förfogande för bl.a. arkivgenomgångar och den statistiska
bearbetningen. Utredningen också fåtthar hjälp bl.a. docent O.Janav
Jonsson, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, att
lösa flera statistiska problem. Omfattningen detta arbete framgårav av
avsnitt 7.

Parallellt med kartläggningen har utredningen i uppdraggett
fil.kand Mattias Tydén med biträde fil.kand Urban Lundberg gö-attav

självständig historisk undersökning och analys steriliseringsla-ra en av
tillämpning utgångspunktmed från utredningens uppdrag enligtgamas

direktiven. Tydén kommer i anslutning till utredningens slutbetän-att
kande fristående publicera sina resultat och slutsatser. Dessa kommer

underlag för utredningensatt analys i slutbetänkandet.ettvara
Utredningen har härutöver haft kontakter fleramed svenska forskare

studerat och alltjämt forskar kring frågor med anknytning tillsom ste-
riliseringspolitiken. Bland andra har fi1.dr. Maija Runcis dispute-som
rade i juni 1998 med avhandlingen Steriliseringar i folkhemmet mycket

delat siggeneröst med sina kunskaper och erfarenheter, inte minstav
vad gäller det omfattande källmaterialet.



58 Inledning 1999:2SOU

Utredningen har tillsammans Institutionen för Idé och lärdoms-med
historia vid Uppsala universitet genomfört seminarium med svenskaett

frågorforskare, främst odisputerade, för närvarande arbetar medsom
steriliseringsfrågan.direkt indirekt dettaeller berör Resultatsom av

seminarium kommer publiceras under 1999.att
steriliseringsfrågan fråganFör in och ekonomisksätta ersätt-att om

ning i moralfilosofiskt perspektiv har utredningen tillsammans medett
nämnda institution genomfört forskareseminarium medettnyss som

har frågor.särskild kunskap etiska, filosofiska och teologiska Slut-om
från påverkatdet seminariet har utredningens förslag i ersätt-satsema

ningsfrågan.
fåFör internationellt påperspektiv den svenska steriliserings-att ett

politiken har utredningen bl.a. deltagit i internationellt seminariumett
"Eugencis and the Modern State" Swedishanordnat SCASSS theav
Collegium for Advanced Study Socialthe Sciences. Flera de in-av
ternationella forskare deltog i påseminariet har accepterat att ut-som
redningens uppdrag självständigt studera och analysera den svenska
steriliseringspolitiken sina respektive länders perspektiv. En bokur
med deras bidrag kommer publiceras utredningen under 1999.att av

Utredningen har kontakter med de forskare på Svenskanära som
Kyrkans respektive Svenska Läkaresällskapets uppdrag studerar dessa
institutioners förhållande till steriliseringspolitiken. Förhoppningsvis
kommer deras analyser och slutsatser publiceras vårenunder 1999att
och då ocksåkommer kunna underlag för utredningens slut-att ettvara
satser.

Utredningen under arbetet med den historiska belysningengör en
omfattande genomgång offentligt tryck, arkivmaterial och litteraturav

behandlar eller har anknytning till steriliseringsfrågan. Dettasom mate-
rial kommer utredningen i huvudsak utredningensnäratt presentera
slutsatser överlämnas till regeringen 1999. I det betänkandesommaren

föreligger har utredningen utnyttjat del material,dettasom nu en av
främst förarbeten till steriliseringslagstiftningen och resultat forsk-av
ning på området. Utredningen har valt i betänkandet i den löpandeatt

material eller litteratur varit särskilt relevant.texten ange som

1.3 Betänkandets disposition

I direktiven redovisas kortfattat hur lagstiftning och rättspraxis avseen-
de skadestånd utformad under den tid 1934 årsoch 1941 sterilise-var
ringslagar ikraft, dvs. årenunder 1935 till 1975. För kunnataattvar
ställning till ersättningsfrågoma har utredningen funnit det lämpligt att
något ingående vad i direktiven redovisaän sterilise-mer som anges
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ringslagstiftningen och utvecklingen skadeståndsrätteninom under
denna tid och då särskilt det skadeståndsansvarallmännas vid myndig-
hetsutövning. Det utredningen i avsnitt 2 och Ytterligaregör analy-

lagstiftningen och dess tillämpning räknar utredningen medser av att
kunna i slutbetänkandet.presentera

Enligt utredningen ocksådet intresse för jämförelsensär skullattav
redovisa hur praxis i dag det gäller storleken och beräkningennärutser

ersättning enligt skadeståndslagen. Av särskilt intresse i detav sam-
manhanget Trafikskadenänmdens ochär Brottsoffennyndighetens
praxis. Denna praxis redovisar utredningen i avsnitt 4.

Utöver den skadeståndsrättsliga praxisen bör enligt utredningen
hur praxis hittillsnämnas det gäller ersättning bil-närstatens sett ut av

lighetsskäl till steriliserats i andra närliggandeävenpersoner som men
fall. Detta utredningen i avsnittgör Utredningen också några in-gör
ternationella jämförelser sådanvad gäller ersättning i avsnitt

Utredningen ocksåhar fått i uppdrag historisk belysninggöraatt en
kartläggning mångahur steriliseradessamt ansökanen av som av

någon i övrigt kartlägga den omfattningensamt närmareannan ste-av
riliseringslagamas tillämpning. De delarna uppdraget skall slut-av vara
förda under 1999. Hur kartläggningsarbetet utförs ochsenast sommaren
vilka resultaten hittills framgår avsnittär av

Utredningens överväganden förslagoch i ersättningsfrågan, innefat-
tande organisationsfrågor, kostnadsberäkning och ikraftträdande redo-
visas i avsnitten 8 till 11. Därefter följer i avsnitt 12 kort diskussionen
kring vissa generella kommittédirektiv utredningen också haft attsom
följa.

Betänkandets huvudtext avslutas i avsnitt 13 med författnings-en
kommentar där utredningen några lagtekniska kommentarer till lag-ger
förslagen.

I bilagor till betänkandet finns utredningens direktiv, lagtexterna till
1934 och års1941 steriliseringslagar Kungl. Majzts kungörelsersamt
och medicinalstyrelsens anvisningar till lagstiftningen.
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2 års1934 och 1941 steriliseringslagar
m.m.

2.1 Inledning

För underlätta läsningen utredningensatt och argumente-av resonemang
ring i ersättningsfrågan har utredningen det nödvändigt kortansett att re-
dovisa lagstiftningens tillkomsthistoria och huvuddragen i lagstiftningen.
Det sker i följande avsnitt. I bilaga till betänkandet finns också lagtex-en

till 1934 och års1941 steriliseringslagar,tema vissa kungörelser samt
medicinalstyrelsens anvisningar till lagarna.

Utöver steriliseringslagama påverkade andra lagar den praktiskaäven
hanteringen steriliseringama. Det gäller bl.a. abort- och äktenskapslag-av
stiftningen. Utredningen redovisar i detta avsnitt kortfattat den lag-även
stiftningen.

2.2 års1934 steriliseringslag

2.2.1 Bakgrund

Steriliseringsfrågan kom första gången under statsmaktemas prövning
motion I:38 vid års1922 riksdag av socialdemokratengenom ochen

psykiatrikem Alfred Petrén undertecknad flera riksdagsman. Därmen av
förespråkades utredning måtte tillsättasatt för undersöka under vilkaen att
förhållanden sterilisering sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka,av
eventuellt sedlighetsförbrytare, kunde Andra lagutskottetäga hem-rum.
ställde i utlåtande nr 24 sådanett utredning tillsattes och riksdagenatt en
biföll hemställan. Regeringen infordrade till börja med utredningatt en av
medicinalstyrelsen Årår 1924 avlämnade sådan. 1927 tillsattesom en
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häradshövdingensakkunniga under ledningregeringen därefter antalett av
förslagutredning och utarbetaGustaf Lindstedt med uppgift verkställaatt

sinnessju-angående i vissa fall sinnesslöa,medgivande till sterilisering av
betän-sitt arbete 1929ka fallandesjuka. Dessa avslutadeoch ettgenom
leddesteriliseringslag 1929:14. Förslagetkande med förslag till SOU

inte omedelbart till lagstiftning.
års steriliseringsfrågan prövningVid riksdag kom till1933 genom enny

steriliseringsfråganbl.a.motion Alfred Petrén 188. Han attny av angav
tillabortfrågan utarbetandet förslaghade intimt samband med varför ettav

då pågående utredningensteriliseringslag skulle i samband med dengöras
åri abortfrågan. inte kun-Andra lagutskottet yttrade nr 12 detattsamma

de sig till uppfattningen utredningen legalisering abortansluta att av en av
förelågdetoch sterilisering behövde bedrivas i sammanhang och attett

frågorna tillskäl till antagande sammanföras, detta skulle haskulleatt, om
ansåg ocksåföljd dröjsmål steriliseringsfrågansmed lösning. Utskottet

års utrednings lagförslag särskiltmed utskottets ord "mot 1927attegna
kunde erinras ärftlighetsteoretiska principenbl.a., den rashygieniskaatt --

fåtti allt för hög humanitära synpunkter-grad undantränga de sociala och
steriliseringsåtgärdentill innebördsamtycke under insikt dessattna, om

såför fall gjorts tillalla villkor för vidtagande förfarandet att,samtav som
lagförslaget avfattats, steriliseringsåtgärderlegalisering under deen av
förutsättningar, däri angivits, motsättningsvis skulle med-komma attsom
föra fåkrirninalisering fall, gingo lagförsla-andra de underänen av som

regler". den anledningen hemställde utskottet utredningAvgets om en ny
sterilisering vilket riksdagen biföll. Professom i Straffrätt Ragnar Ber-om

gendal årtillsattes enmansutredare. Han lade fram ett nyttsamma som
förslag till steriliseringslag SOU förslag ligga till1933:22. Detta kom att
grund för regeringens proposition förslag till sterilise-1934 103 mednr
ringslag. år.Förslaget riksdagenantogs av samma

2.2.2 Utformning

års1934 steriliseringslag lag den 18 sterilisering1934maj vissaom av
sinnessjuka, sinnesslöa eller andra lida rubbad själsverksamhet,som av
SFS 1934:171 hade framgår lagens tillämplig-rubrik begränsadsom av
het. Lagen omfattade förmågaenbart saknade lämnaattpersoner som
samtycke till sterilisering de rättsinkapabla. Lagen med andra ordgav-
förutsättningarna för kunna sterilisera de saknade insikt iatt personer som
eller inte förstod steriliseringsingreppets innebörd. Lagen reglerade inte
frågan sterilisering den enskildes begäran eller efter samtycke,om egen
varken det gällde sterilisering friska individernär eller sinnesslöaav av
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eller andra sjuka förstod ingreppets innebörd. stånd-Lagstiftarenssom
punkt vid denna tid sterilisering sådana individer derasattvar av egen
begäran eller med deras samtycke tillåten särskilt lagstöd. Detutanvar
gällde till börja med sterilisering medicinsk-terapeutiska skälatt av som
ansågs tillåten i utsträckning andra medicinska ingrepp. I öv-samma som
rigt ansågs sterilisering tillåten den företogs med samtycke denom av som
steriliseras förelågdet bärande skäl med samtidens uttrycksamt om av - -
eugenisk, social, humanitär eller kriminalpolitisk natur.

Däremot ansågs det nödvändigt med lagstiftning för det skulleatt vara
tillåtet sterilisera inte förmågahade sådantlämnaatt atten person som

Ävensamtycke. lagens tillämpningsområde begränsat till de rätts-om var
inkapabla med skäl kunde lida sinnessjukdom, sinnesslö-antagassom av
het eller rubbning själsverksamheten dessa begrepp ochannan av var vaga
kunde tolkas extensivt. Det gäller förutsättningäven för lagensen annan
tillämpning, nämligen för framtiden stånd handha-att attpersonen var ur

vårdnaden sina bam. Särskilt vagheten i begreppet sinnesslö disku-va om
fil.dr. Maija Runcis i hennes avhandlingteras Steriliseringar folk-iav

hemmet, 1998, 96, 133-136 och 232-238.s. -
I l § således de grundläggande förutsättningarna för någonangavs att

skulle kunna steriliseras samtycke. Detta kunde ske under förutsätt-utan
ning led sinnessjukdom, sinnesslöhetatt eller rubbningpersonen av annan

själsverksamheten och för framtiden stånd handha vårdnadenav attvar ur
sina barn eller kom arvsanlag avkomlingar överföra sin-attom genom

nessjukdom eller sinnesslöhet. Dessutom skulle han eller hon grund av
sin rubbade själsverksamhet varaktigt sakna förmåga lämna giltigtatt

åtgärden.samtycke till
Här också lagen inte tillämplig steriliseringatt medi-angavs var av

cinska skäl. En sterilisering sådana skäl ansågs kunna genomföras utan
särskilt lagstöd även saknade förmåga lämna samtycke.personer som

medicinalstyrelsensEnligt 2 § krävdes tillstånd för få genomföraatt en
sterilisering enligt lagens bestämmelser. sådantEtt tillstånd förutsatte att
vissa andra erhållit tillfälle sig. Det gällde maken till denpersoner att yttra

gift, vårdnadshavaren till den underårig, förmyndaren tillsom var som var
den omyndigförklarad läkare eller föreståndare till densom var samt som

intagen allmän anstalt.var
I 3 § fanns undantag från kravet medicinalstyrelsensett tillstånd.

Under förutsättning sinnesslö kunde steriliseringatt verk-en person var
påställas denne tillstånd från medicinalstyrelsen tvåutan legitimeradeom

läkare efter samråd funnit skäl till sterilisering enligt 1 § förelågoch det
skriftligt frånsamtycke den eller de skulle sig enligt 2yttrasom

Enligt 4 § skulle sterilisering verkställas legitimerad läkare ochav en
endast ske ingrepp sådant slag i allmänhet skada till hälsangenom attav
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sinnesslöingreppingreppet. Om det gälldeinte förenad med ett envar
ellersjukstugalasarett ellerskulle detta verkställasenligt 3 § annan

sterilisering.företafått tillstånd medicinalstyrelsenanstalt attavsom
tillåtet fysisktanvändahuruvida detingetI lagtexten attvarangavs om

till lagensterilisering. propositionentvång genomföra Iföreller att en
motiveringendepartementschefen i den allmänna1934: 103prop. angav

angående sterili-lagbestämmelseåsiktendenhan "vars. 24 attatt enav
angående tvångsste-bestämmelserför närvarande börsering icke upptaga

den sakkunnigespropositionen stodmening". Enligtrilisering i egentlig
ståndpunkt med uttalandeni överensstämmelseprofessor Bergendal av

såårs vunnitsåväl riksdag och harvid 1922 1933andra lagutskottet som
i inkomna yttrandena.enhällig anslutning degott som

specialmotiveringen 28 detdepartementschefen i s.Vidare närangav
propositionens ordsterilisering medgällde verkställighet attav

tvångsbestämmelse mening icke"frånvaron enligt hanssärskild tor-av en
efter-något för tillämpningegentligt hinder lagensde komma innebäraatt

fråga avpassade efter derassamtal,de detsom om genompersoner var
fattningsförmåga operativa ingreppet.förbereda det enklakunde dem

omgivning, vilka leda hans dagligai rättskapablesDe den ickepersoner
förmå säkerligenliv vinna hans förtroende, kunnaoch därunder i regel

flertalet fall kundeolika steriliseringens verkställande. Iunderlättasätt
frånmöjligen börjanhärigenom motsträvighet kunna övervinnaden som

fram-finns i situationen skulle kunnaeller det eljest Överraskandesom
personli-till steriliseringensbringa." tillade dock "det med hänsynHan att

då,fallsterilisering icke till utförande iriktigast kommerattnaturga synes
påverkan ickesådan jag vederbörandes motsträvighettalat,trots varom

skyddsåtgärder börakunna övervinnas; i dylika fall torde slagannatav
tillgripas."

medicinalstyrelsens anvisningar till lagen 1939 84, bilagaI nr se
tillståndfrågan till ingrep-diskuterades beträffande vilkenom en person,

författningsenligt underkasta sig detsamma.inhämtats, skyldigärpet att
steriliseringen iMedicinalstyrelsen därvid den i lag regleradesade ävenatt
får övervinnasprincip frivillig motstånd endastoch "ett eventuelltär att

påverkan" medicinalstyrelsenövertalning dylik vilket uttalandeochgenom
ansåg år 1936, vari bama-bekräftas utslag Regeringsrättenett enav av
vårdsnämnds handräckning läm-besvär länsstyrelses beslutöver vägraatt

avseende.nats utan
å tjänstensI 5 § fanns regler sekretess innebar de väg-attom som som

befattning ärende i anledningtagit med steriliseringen eller mednar av
måtteden något förekommit.inte läge" vadoträngt yppa om som

skulle enligtDen fick överklaga beslut medicinalstyrelsenettsom av
Någon fick6§ inom tjugo bestämmelsedet dagar.göra om vem som
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överklaga medicinalstyrelsens beslut och i vilken situation, dvs. detom
tillståndgällde beviljat eller ogillad tillståndbegäran till sterilisering,om

fanns inte angivet i lagtexten. Lagrådet rådetsuttalade i samband med
yttrande lagförslaget fanns någondet inte angivet regelöver att om om
överklagande kunde medicinalstyrelsens beslut i vanlig ordning överkla-

till LagrådetKung. Majzt. vidare överklaga besluträttatt att ettgas angav
tillstånd till sterilisering inte tillkom åtgärdenden vilkenän motom annan

påkallats målsmandennes Lagrådet ansågoch make. rättensamt att att
överklaga borde regleras bestämmelser i lagen.genom

propositionenI på lagrådets påpekande tillrättattangavs som svar
överklagande förelåg någon bestämmelse inte efter-nödvändigattmen var

sådandet, bestämmelse förelågsaknades, generell rätt attsom om en en
såvälöverklaga tillståndbeviljat avslag ansökanett ett ste-som en om

rilisering se 1934 103 44-45.prop nr s.
I 7 och 8 §§ fanns straff- åtalsbestämmelseroch den brötmot motsom

lagens regler.
Slutligen fanns i 9 § förordnande för erfor-Konungen meddelaett att

derliga bestämmelser angående tillämpningen lagen.av
Detta förordnande utnyttjades Kungl. Majzt särskild kun-av genom en

görelse 1934 521, bilaga i vilken det fanns tillämpningsföre-nr se
skrifter till lagen. I kungörelsen bl.a. vilka hade ansökarätt attangavs som

sterilisering. Det gällde förutom avsågsden vård-med ansökan,om som
nadshavare, förmyndare, anstaltsläkare eller föreståndare, fattigvårdssty-
relse bamavårdsnärrmd.och

Där också tillstånd till sterilisering årgälldeatt ett ett samtangavs att
den läkare verkställt sterilisering inom månad skulle sända insom en en
berättelse därom till medicinalstyrelsen särskilt formulär samt, ste-om
riliseringen vidtagits medicinalstyrelsens tillstånd, samtliga handling-utan
ari ärendet.

Genom särskild kungörelse 1934 522 förordnade MajztKungl.en nr
också den legitimerade läkare verkställt sterilisering till-att utansom en
lämpning års1934 steriliseringslag med andra ord steriliseringav en-
någon rättskapabel och själv begärt det eller samtyckt tillsom var som
åtgärden formellt inom månad åtgärdensefter vidtagande skullesett en-

insända berättelse därom till medicinalstyrelsen särskilt fonnulär.en
Utöver dessa kungörelser fanns, rådsärskilda och anvis-nämnts,som

ningar rörande tillämpningen steriliseringslagen utfärdade medici-av av
nalstyrelsen. De tillkom år 1939 och ocksåberörde års1938 lag om av-
brytande havandeskap Meddelande från medicinalstyrelsen 1939av nr
84.

I dessa anvisningar redovisade medicinalstyrelsen ingående hurmer
lagen, enligt styrelsens mening, skulle tillämpas. Anvisningama bifogas
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ingåendedetta betänkande bilaga 6 och kommer kommenterasattsom mer
i utredningens slutbetänkande.

års2.3 1941 steriliseringslag

Redan riksdagen års1934 lag hemställde dennär utredningantog om en
förhållandenunder vilka frivillig sterilisering rättskapablaav personer

måtte företagas.kunna Kungl. Majzt uppdrog i november 1936 den sit-
befolkningskommissionentande sådanverkställa utredning. Kom-att en

angåendemissionens betänkande sterilisering SOU 1936:46 lades sedan
i huvudsak till årsgrund för 1941 lagstiftning. den följandeI redo-texten
visar utredningen i sammanhang kommissionens och propositionensett
uttalanden.

Den steriliseringslagen år 1941 SFS 1941:282 reglerade i principnya
alla steriliseringar inte medicinska dvs. dem genomför-ävensom var som
des efter den enskildes begäran eller samtycke.egen

I lagen inledningsvis i 1 § under vilka förutsättningar sterilise-angavs
ring överhuvudtaget fick genomföras. Till skillnad från vad gälldesom
under den tid års1934 lag i kraft steriliseringar utanför lagensvar var nu

inte tillåtna.längre Undantaget medicinsk-terapeutiska sterili-rentram var
Sådanaseringar. steriliseringar, vidtagna för bota sjukdomar i könsor-att

eller där sterilisering blev följd sådant ingrepp alltjämtettganen en av var
tillåtna utanför lagens lagenI reglerades dessutom vissa medicinskaram.
steriliseringar kvinnor den medicinska indikationen till vilka vi strax
återkommer. Med sterilisering enligt avsågslagen inte Sådankastrering.
kom regleras särskild årslag, 1944 lag kastreringatt segenom en om
nedan avsnitt 2.7.

Huvudregeln i lagen sterilisering endast fick ske efter denatt attvar
enskilde själv ansökt sterilisering eller, ansökan gjordes någonom om av

skriftligen åtgärden.samtyckt till såledesLagen byggde enligt för-annan,
arbetena i princip på frivillighet. någonEndast grund rubbadom av
själsverksamhet saknade förmåga lämna giltigt samtycke fick enligthanatt
2 § steriliseras ändå de förutsättningar uppställdes i 1 §om som var upp-
fyllda. Till skillnad från års1934 lag krävdes i års1941 lag inte rubb-att
ningen själsverksarnheten skulle varaktig. Den eugeniska indika-av vara
tionen kom omfatta också demsom arvsanlag befarades överföraatt genom
svårartad sjukdom svårteller lyte. Den sociala indikationen utvidgades till

omfatta asocialt levnadssätt.även Vidare förutsattesatt inte denatt som
skulle steriliseras stånd vårda sitt barn han eller honatt utan attvar ur var
uppenbart olämplig. Till detta kom den medicinska indikationennya som
endast tillämplig kvinnor.var
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frågan tvångVad gäller i propositionen 1941:13prop 14om angavs s.
i redovisningen remissvaren ifråga-"endast i yttranden haratt ettav par

jämkning gällande års tvång må1934 lag princip,rättssatts attav an-
förmå någonvändas för underkasta sig sterilisering". propositionenIatt att

rådasedan 24 "det is. enighet denatt stort sett attangavs synes om nya
lagstiftningen bör bygga frivillighetens grund". Med andra 0rd skulle
tidigare frågauttalanden i denna alltjämt gälla.

I medicinalstyrelsens anvisningar till lagen 1942 88 bl.a.,nr angavs
förutom citat ovannämnda propositionsuttalande, "omattav en person,

böra steriliseras, tillfrågasförhand sin inställning ochsom anses om
såledessamtycka, skulle ingen hänsyn därtill handlingarvägrar tagas utan

iordningställas insändas.och Om han, sedan beslut sterilisering fattats,om
bestämt underkasta åtgärden, fårsig operationen dock utförasvägrar
under anlitande fysiskt våld. Vetskapen beslut fattatsatt ettav om av me-
dicinalstyrelsen, ofta medföra, tidigare ovillig under-attsynes en person

åtgärden.sigkastar lämpligasteDen behandlingen dylika patienter tor-av
ide regel den, det betraktas tämligen självfallet beslutatt att ettvara som
medicinalstyrelsen skall verkställas, ehuru givetvis di-av en person

förfråganrekt får undanhållas upplysning fysiskt tvång kommerattom
användas."att

Enligt års§ i 1941 fanns således1 lag det förutsättningar för till-tre att
låta sterilisering efter samtycke.

För det första tillåtetdet någonsterilisera det med skäl kundeattvar om
han eller hon arvsanlag avkomlingar kunde kommaantas att attgenom

överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet svårartadeller sjukdom eller
svårt lyte slag den eugeniska indikationen.annatav

För det någonandra kunde steriliseras han eller hon grundom av
sinnessjukdom, sinnesslöhet eller rubbning själsverksamhetenannan av
eller grund asocialt levnadssätt för framtiden uppenbart olämpligav var

vårdnadenhandha barn den sociala indikationen.att om
Slutligen kunde kvinna steriliseras det grund sjukdom,en om av

kroppsfel eller påkallatsvaghet för förebygga havandeskapattvar som
skulle medföra allvarlig fara för hennes liv eller hälsa den medicinska
indikationen.

Sterilisering enligt års1941 lag krävde liksom årsenligt 1934 lag till-
stånd medicinalstyrelsen från och med 1968 Socialstyrelsen. Lika-av av

berettsså förutsättning för tillstånd enligt 3 § vissaattvar en personer
tillfälle underårigsig; för vårdnadshavare, för omyndig förmyndare,yttra
för den gift make för den intagen allmän anstaltsamtsom var som var
läkare föreståndare.och

Tillstånd medicinalstyrelsen krävdes dock inte sterilisering efterav om
samtycke företogs enligt den medicinska indikationen grundad kropps-
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lig sjukdom eller kroppsfel efter två utlåtandeläkare i skriftligatt ett
åtgärdenförgrunden och förklarat förutsättningarna för denangett att var

för tvåläkarintyg.handen s.k.
Dessutom det enligt 5 § möjligt för läkare inhämtandeatt, utanvar av

tillstånd från medicinalstyrelsen tvåläkarintyg,eller efter samtyckegenom
sterilisera kvinna i samband med avbrytande havandeskap deten av om
fanns grundad anledning sjukdom eller kroppsfel föranleddeanta att som
ingreppet vid havandeskap skulle medföra allvarlig fara för kvinnansnytt
liv eller hälsa den s.k. nödsfallsbestämmelsen. Sådan sterilisering fick
också genomföras samtycke kvinnan, grund rubbad själs-utan om av
verksamhet, förmågasaknade lämna samtycke, under förutsättning lä-att
karen, det kunde ske dröjsmål,menligt inhämtade frånsamtyckeutanom
anhörig.

Liksom enligt års1934 lag fanns bestämmelser sekretess i 6 § samtom
straffbestämmelser i 8

Till skillnad från års1934 lag årskunde enligt 1941 lag 7 § endast me-
dicinalstyrelsens beslut inte tillståndmeddela till sterilisering överkla-att

I övrigt fick inte medicinalstyrelsens beslut överklagas, vilket bl.a.gas.
innebar bifall till ansökan inte längre kunde överklagas.att ett en

På i 1934 års lag fannssätt bestämmelse förrättsamma som en om
Konungen meddela erforderliga bestämmelser angående tillämpningenatt

lagen. Kungl. Majzt förordnade också i kungörelse 1941 387av en nr om
vissa tillämpningsföreskrifter till lagen, bilagase

I kungörelsen de kunde tillståndansöka till sterilisering,angavs som om
nämligen den avsågs med ansökan, för underårig vårdnadshavaren,som
för omyndigförklarad förmyndaren, för åtnjötden fattigvård ellersom vars
make eller minderåriga åtnjötbarn sådan vård fattigvårdsstyrelsen samt
för den föremål åtgärdför bamavårdslagenenligt eller barnsom var vars

föremål sådanför åtgärd barnavårdsnämnden. Dessavar personer var
i års1934 lag.angettssamma som

årsI 1941 lag vidgades dessutom kretsen dem fåkunde ansökaav som
tillstånd till sterilisering till för den behandladesäven vidattom avse: som

det allmänna anordnad läkarmottagningöppen för behandlingenen av -
ansvarige läkaren, för den intagen lasarett eller därmed jäm-som var
förligt sjukhus, sjukstuga eller sinnessjukhus lasarettsläkaren, sjuk--
stuguläkaren, sjukvårdsanstaltens läkare eller motsvarande läkare församt
den intagen allmän anstalt anstaltens läkare eller före-som var annan -
ståndare.

Härutöver kunde ansökan flertalgöras andra läkare nämligenettav
förste eller provinsialläkare, stads- eller stadsdistriktsläkare,extra köping-
eller municipalläkare hjälpverksamhetsläkare vid sinnessjukhus ochsamt
andra jämförliga läkare.
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inte medici-Dessutom behövdes särskild ansökan steriliseringom om
nalstyrelsen enligt lagen 1938:318 avbrytande havandeskap med-om av

tillstånddelat villkor sterilisering också företogs.till abort under att
Enligt 2 § i kungörelsen läkare hade ansökanrätt göraattvar en som om

ocksåsterilisering skyldig verkställa undersökning och ansökaatt ste-om
rilisering framställning statlig eller kommunal myndighet ellerav om
han i sin verksamhet erhöll kännedom fall på-där sterilisering syntesom

frånkallad allmän synpunkt.
Ansökan sterilisering skulle egenhändigt undertecknad sö-om vara av

avsågkanden och ansökan sökanden skulle skriftligän ettom annan sam-
tycke bifogas den skulle steriliseras, där det kunde ske. Dessutomav som
skulle, årsi 1934 vissalag, sigsätt överyttrasamma som personer an-
sökan det kunde ske nämligen i förekommande vårdnadshavare,fallom
förmyndare, make föreståndareoch anstaltsläkare och allmän anstalt. I
4 § underströks vikten åtgärden avsågsamtycke den och yttrandeav av
från närstående.vissa Om ansökan inte innehöll uppgifterdessa skulle
medicinalstyrelsen inhämta dem.

Liksom tidigare tillståndetgällde till sterilisering år.under Den läka-ett
ocksåverkställt ingreppet månadskyldig inom insändaattre som var en

berättelse därom till medicinalstyrelsen och det gällde sterilise-en om en
ring efter tvåläkarintyg eller i samband abortmed enligt 5 § i lagen
nödfallssterilisering samtliga handlingar i ärendet.även

års1941 lag och kungörelsen ocksåkompletterades frånanvisningarav
Medicinalstyrelsen frånMeddelanden Medicinalstyrelsen 1942 88 ochnr
1947 93. Dessa omfattade liksom de till års både1934 lag steriliser-nr
ingslagen och abortlagen. De dock utförligare och detaljerade änvar mer
tidigare. återkommerUtredningen tidigare i slutbetänkandetnämntssom
till dessa anvisningar. De bifogas bilaga 7 och 8 till detta betänkande.som

års2.4 1975 steriliseringslag
års1941 steriliseringslagstiftning diskuterades vid flera tillfällen i riksda-

under 1960-talet och i början 1970-talet. redovisningEn närmaregen av
den diskussionen kommer utredningen i slutbetänkandet. Härgöraattav

bör dock riksdagen år 1970 i skrivelsenämnas till regeringen anhöllatt en
lagstiftningen. Regeringen år sådanöversyn tillsatte 1972om en av en

utredning i betänkandet Fri sterilisering SOU 1975:25 föreslogsom att
lagstiftningen ändrades. Utredningens förslag lades förtill grund den nu
gällande steriliseringslagen trädde i kraft den januari 1976.1som

Den nuvarande lagstiftningen bygger helt frivillighet någotoch till-
stånd från någon myndighet krävs huvudregel inte. En förutsättningsom
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för få bli steriliserad år.25 Om mellan ochär 18är över äratt att man man
år25 krävs däremot tillstånd. Sådantsocialstyrelsens tillstånd kan lärrmas

föreliggerl det risk föravsevärd arvsanlag kan medföra all-attom som
varlig psykisk svårartadstörning, svårtkroppslig sjukdom eller lyte av

slag överförs till avkomma genetisk indikation, fråga2 iannat om
kvinna havandeskap till följd sjukdom, kroppsfel eller svaghetom av
skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa medicinsk indi-
kation eller i3 samband med fastställelse enligt 1 § lagen 1972:119

fastställande könstillhörighet i vissa fall, förutsättningar i övrigtom av om
föreligger sådanför fastställelse.

förutsättningEn för till sterilisering vidare den begär deträtt är att som
har informerats ingreppets innebörd och följder i före-noggrant samt,om

kommande fall, möjligheterandra förebygga havandeskap.attom

2.5 Lagen 1938:318 avbrytandeom av

havandeskap

Enligt 1864 års strafflag 14 kap 26-28 §§ det straffbart fosterför-medvar
straffskalomadrivning. Bestämmelserna ändrades och lindrades vid flera

tillfällen straffbarheten för såväl kvinnan "abortören" bibehöllsmen som
och överfördes i brottsbalken ården trädde i kraft 1965. Straffbestäm-när
melsema enligt brottsbalken upphörde först i anslutning till denatt nu
gällande abortlagen årträdde i kraft 1975.

Legal fosterfördrivning eller abort reglerades först års1938 laggenom
avbrytande havandeskap. Genom lagens 1 § legaliserades avbrytan-om av

de havandeskapet i fall; grundl sjukdom, kroppsfel ellernärtreav av
svaghet hos kvinnan barnets tillkomst skulle medföra allvarlig fara för
hennes liv eller hälsa medicinsk abortindikation; 2 kvinnan undernär
vissa omständigheter enligt strafflagen för brott vilket resulterat iutsatts

havandeskap humanitär abortindikation 3 med skäl kundeett närsamt
kvinnan eller det väntade barnets fader arvsanlag skulleantas att genom

komma avkomlingar överföra sinnessjukdom, svårsinnesslöhet elleratt
kroppslig sjukdom eugenisk abortindikation. fickHavandeskapet dock
inte avbrytas efter tjugonde veckan vid fall sjukdom eller kropps-utom av
fel hos kvinnan.

Genom särskild bestämmelse i 2 § sista stycket kopplades lagen ihopen
med steriliseringslagstiftningen. I bestämmelsen havandeskapattangavs
enligt l § 3 den eugeniska abortindikationen inte fick avbrytas med- -
mindre jämväl sterilisering företogs härifrånkvinnan. Undantag gällde

kvinnan saknade förmåga lämna giltigt åtgärdensamtycke ellerom av
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år sambandsärskilda olämplig. slopades iskäl befanns Undantaget 1941
årsmed 1941 steriliseringslag infördes.att

"svårtår skälGenom ändring 1946 infördes begreppet lyte"även som
då också änd-för avbrytande havandeskapet enligt denna punkt 3av som

infördes i avbrytande havande-till punkt En punkt 2 vilkenrats avny
levnadsförhållandenockså tillskapet kunde ske med hänsyn kvinnansnär

och övrigt det kunde hennes kroppsliga elleromständigheterna i attantas,
vårdentillkomstsjälsliga krafter allvarligt nedsattes barnets ochgenom

barnet Socialmedicinsk abortindikation.om
reglering i princip oförändrad fram till den gällandeDenna sedan nuvar

årabortlagen tillkom 1975.
återkommer angående ersättningsfråganUtredningen i slutsatserna se-

i frågordetta betänkande till med anknytning till kopplingen mellannare
steriliserings- och abortlagstiftningen.

ocksåUtredningen i sitt slutbetänkande utförligtkommer attmer reso-
kring kopplingen mellan steriliserings- och abortlagstiftningen isamtnera

frånsamband därmed redovisa statistiskt material utredningens kartlägg-
ning tillmed anknytning abortlagstiftningen.

Äktenskapsförbudet2.6 för medpersoner
ärftliga sjukdomar m.m.

Förbud ingå äktenskap led vissa sjukdomar har funnitsattmot om man av
i svensk lagstiftning århundraden.sedan 1686 årsRedan i kyrkolag angavs

trolovning skulle upphävas behäftad med smitto-att partenom ena var
och obotliga sjukdomar fallandesot, vettlösa och raseri. Ge-t.ex.samma

kungligt brev den 25 november 1757 äktenskap inteattnom av angavs
tillåtasskulle sådanled fallandesot epilepsi fanns ipartenom ena av som

släkten, däremot inte vid uppståttfallandesot andra skäl. Bestäm-som av
alltsåmelsen stod i analogi med tiders rashygieniska Dennasynsättsenare

bestämmelse årkvarstod i princip till då års1917 1915 lag äk-genom om
ingåendetenskaps och upplösning den sinnessjuk ellerattangavs som var

sinnesslö eller led fallandesot vilken härrörde övervägande inreav av or-
ingåsaker inte fick äktenskap. årBestämmelsen överfördes 1920 till gif-

termålsbalken. Kungen kunde meddela dispens från äktenskapsförbudet
vid fallandesot. Härutöver den led psykisk sjukdomävenvar som av som
berövade honom eller henne den rättsliga handlingsförmågan också för-

ingåhindrad äktenskap.
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Dispensmöjligheten årutvidgades 1945 till omfatta lindrigtävenatt
utvecklingsstörda och psykiskt sjuka, dispens ofta kopplades tillen som
sterilisering.

Regleringen med äktenskapsförbud för olika sjukdomar diskuterades
vid flera tillfällen under 1950- och 1960-talen. Bestämmelserna äkten-om
skapsförbudet överfördes årstill 1920 giftermålsbalk och upphörde för
epileptiker år 1969 för sinnesslöa och årpsykiskt sjuka 1973.samt

Utredningen diskuterar i fråganavsnitt 8.2.3 bl.a. steriliseringom som
villkor för fråndispens äktenskapsförbudet.

2.7 Lagen 1944: 133 kastreringom

Skälet för införandet särskild lag kastrering i första handav en om var
krirninalpolitiskt, för åtgärda kroniska sedlighetsförbrytare ochatt sam-
hällsfarliga yttringar, såsom den homosexualiteten då ansågs medfö-som

Lagen främst hindra återfall i sexualbrott och alltjämt iatt ärra. avser
kraft.

lagensI § första1 stycket någon med skäl kan kom-att antasanges om
grund sin könsdrift begå brott medföratt allvarlig fara ellerma av som

skada för får han kastreras enligt lagen, såvitt han samtycker därtillannan,
den kriminalpolitiska indikationen. Detsamma gäller enligt andra stycket

någon grund könsdriftens abnorma riktning åsamkaseller styrkaom av
svårt själsligt lidande eller allvarlig olägenhet den humanitära indi-annan
kationen.

En förutsättning för kastrering vidare denär det gäller har fyllt år.23att
Om synnerliga skäl föreligger kan kastrering ske tidigare. Kastrering krä-

huvudregel tillstånd socialstyrelsen. Sådant tillstånd behövsver som av
inte för den år23är kastreringenöver grundas §1 andrasom om
stycket den humanitära indikationen tvåoch läkare skriftligen med angi-
vande grunden heder och har förklarat förutsättningarnaav samvete att
för åtgärden föreligger. Detta gäller dock inte den intagen kri-ärsom
minalvårdsanstalt, häkte eller hem i lagen 1988:870 vårdsom avses om

missbrukare i vissa fall eller intagna vårdinrättningarärav medsom
stöd lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård eller lagenav om
1991:1129 rättspsykiatrisk vård. Med andra ord krävs alltid social-om
styrelsens tillstånd för sterilisering intagna på dessa institutio-av personer

eller enligt dessa lagar.ner
Enligt 2 § kan kastrering ske denäven enskildes samtycke den-utan om
på grund rubbad själsverksamhet saknar förmåga lämna giltigtne av att

samtycke.
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Enligt socialstyrelsens statistik inkomna utfördaöver rapporter om
kastreringar kastrerades årenunder 1944-1970 knappt 400 i lan-personer
det, uteslutande 6 kvinnor. Därefter harnästan lagen förmän använts
könsbyte.

Frågan lagens upphävande har tagits socialstyrelsen iom upp av en
årpromemoria 1989, främst den ansågsgrund lagen obsolet dvs.att

föråldrad. Förslaget behandlades i propositionen 1992/93:197 ocksådär
flera remissinstansers återfinns.yttrande Regeringen deladeattangav man
den allmänna uppfattningen lagen tedde sig föråldrad. Flera remissin-att

ansåg dock konsekvenserna måsteupphävande utredasstanser att ettav
avsågRegeringen därför återkomma fråga.närmare. i bl.a. dennaatt

Det har kommit till utredningens kännedom det inom socialdeparte-att
årunder 1996 har utarbetats förslag till upphävande kaste-mentet ett av

ringslagen främst den grund föråldradlagen och inte längre fylleräratt
någon Någotfunktion. sådant lagförslag har dock inte lagts fram.ännu

Samtidigt kan sålagen fr.o.m.nämnas den 1 decemberatt sent som
1997 ändrats SFS 1996:1625 så 9 § tillkom varisätt attgenom en ny

offentlig biträde skall förordnas måldet i eller ärendeatt ettanges om om
kastrering saknas giltigt åtgärden.samtycke till Regeln infördes i samband
med liknande bestämmelser infördes dåi flera lagar denatt rättshjälp-nya
slagen trädde i kraft se 1996/97:9. Utredningen återkommer iprop. av-
snitt 8.4 till kasteringslagen.
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3 Allmänna rättsliga principer för

ersättning vid skada

3.1 Inledning

Utredningen har enligt direktiven bl.a. i uppgift föreslå ekonomiskatt en
ersättning till dem steriliserats sin vilja eller någonmotsom annans
initiativ det inte finns någon formell skyldighet för be-trots att staten att
tala ersättning. direktivenI har regeringen kortfattat redovisat de nuvaran-
de principerna för ersättning för skada. Där konstateras deatt personer

steriliserades med stöd års1934 och 1941 steriliseringslagar intesom av
erhållakan ersättning med tillämpning skadeståndslagnuvarandeav

1972:207 de steriliserades innan den lagen trädde i kraft den juli1om
1972. direktivenI vidare äldre lag inte någontorde haatt rättgettanges
till ersättning och förhållandenunder alla sådan utesluten medär rätten
hänsyn till allmänna preskriptionsbestämmelser. direktivenI konstateras
också för steriliserats efter juni skadeståndsla-1972 skallatt personer som

tillämpas eventuella ersättningskrav, till ersättning förut-rättattgen en
fel eller försummelsesätter eventuell ersättning för dessaävensamt att en

fall i regel preskriberad.är
Enligt utredningens mening någotdet lämpligt ingåendeär änatt mer

vad i direktiven redovisa hur lagstiftning och rättspraxissom anges avse-
ende skadestånd utformad under den tid 1934 årsoch 1941 sterili-var som
seringslagar i kraft dvs. fram till och årmed 1975. Det gäller särskiltvar
rättstillämpningen avseende det allmännas skadeståndsansvar vid myndig-
hetsutövning. Avsikten med denna redovisning således någotär nämna-att

undersöka vilka legala möjligheter till ersättning de drabbatsre som av
steriliseringslagama eventuellt hade under den tid lagarna i kraft ochvar

direktivens slutsatser kan korrekta. Redovisningen ocksåärom anses av-
sedd bakgrund till den diskussion förs avsnitti 8att vara ut-en som om
fommingen och storleken den ekonomiska gottgörelse utredningenav som
skall föreslå till dem steriliserats sin vilja någonellermotsom annans
initiativ enligt 1934 årseller 1941 steriliseringslagar.
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I de följande avsnitten redovisar utredningen först innehållet i nuvaran-
de skadeståndslag i aktuellt någotavseende och därefter de rättsreglerom
och praxisden gällde före juli1 1972.som

årsFörarbetena till 1972 skadeståndslag redovisas i proposition 1972:5.
Till för låggrund propositionen vad gäller det skadestånds-allmännas

främst Skadeståndbetänkandet i offentlig verksamhet SOUansvar
1958:43 Kommittén angående skadeståndsansvar.det allmännas Detav
betänkandet innehåller såvälredovisning den begränsade lagstiftningen av

fanns före 1972 genomgångutförlig rättspraxis utfördsom som en av av
kommitténs sekreterare, sedermera justitierådet FråganErland Conradi.

det allmännas skadeståndsansvar har i doktrinen utförligt behandlatsom
Bertil Bengtsson i Skadestånd vid myndighetsutövning 1976I och Hav

1978 i Det allmännas skadeståndslagenenligt 2:a uppl.samt ansvar
1996. Frågan har också behandlats bland andra Jan Hellner i Skade-av
ståndsrätt 5:e uppl, 1995.

års1972 skadeståndslag har efter genomgått1975 förändringar vid flera
Äldretillfällen. lagstiftning och praxis har redovisats i förarbete-deäven

År 1989 genomfördes således vissa lagändringar gällde det all-na. som
skadeståndsansvar.männas De byggde departementspromemorian Det

allmännas enligt skadeståndslagen Ds 1989:12 förslag sedanansvar vars
kom till uttryck i propositionen 1989/90:42. Därefter har frågan detom
allmännas skadeståndsansvar ånyo varit föremål för utredning, isenastnu
betänkandet Det allmännas skadeståndsansvar SOU 1993:55. Vissa av
betänkandets förslag låg till grund för regler ersättning vid frihets-nya om
berövande, 1997/98:105. Frågan har behandlatsäven EU-se prop. ettur
rättsligt perspektiv i betänkandet SOU 1997:194 Utredningen detav om
allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse EG-rätten.av

Hänvisning till litteratur angående skadeståndsersättningens omfattning
och storlek finns HIV-smittadei betänkandenaäven Ersättning för ideell
skada SOU 1991:3-4, Ersättning för kränkning brott SOUgenom
1992:84, Ersättning för ideell skada vid personskada SOU 1995:33,
samtliga Kommittén ideell skada.av om

Den följande redovisningen bygger främst genomgången av nu
angiven litteratur. Den intresseradär fördjupade studier isom av mer

hänvisas tillämnet nämnda verk med där gjorda hänvisningar till övrig
litteratur, särskilt Bengtsson 1976 8-16.se s.
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års skadeståndslag3.2 1972

3.2.1 Culparegeln

Utgångspunkten års skadeståndslagi enligt 2 kap. § och1972 1är att var
uppsåtligen vållarmed avsikt eller oaktsamhetdvs.en som av person-

skadan. ofta culparegeln.eller sakskada skall Denna regel benämnsersätta
skadeståndslagen vållande.Som används i ordet Vadbegreppgemensamt

förrnögenhetsskada, uppkommitgäller dvs. ekonomisk skadaren en som
någon utgångs-lidersamband med eller sakskada, ärutan att person-

skadeståndslagen sådanenligtpunkten 2 kap. 4 § skada endastersättsatt
vållatsden brott.om genom

Enligt skadeståndet5 kap. 1 § omfattar till den tillfogas personska-som
da förutom sjukvårdskostnaderersättning för in-och andra kostnader,
komstförluster, ersättning för sveda och värk lyte och Begrep-samt men.

någonpersonskada omfattar enligt lidandel kap. 3 § detävenpet som
tillfogas vissa brott. Brottsoffermyndigheten tidigare Brottsskade-genom
nämnden har benärrmt denna ersättning för lidande kränkningsersättning
för frånskilja den det psykiska lidande inom förersättsatt som ramen
ersättning för lyte och i 5 kap Utredningen i1 kommer ettmen senare
avsnitt förredogöra utformningen olika ersättningskatego-närmareatt av
rier skadeståndetsoch särskilt istorlek det utvecklats praxis.som

3.2.2 Strikt ansvar

vissaI situationer finns i särskild lagstiftning och har utvecklats i
praxis s.k. strikt för vissa skador. ocksåIbland används be-ett ansvar

objektivt innebär någon förDet skadangreppet attansvar. ansvarar
den inte orsakats avsiktligt eller fel försummelse.även ellerom genom

Det gäller framför allt iskador samband med vissa särskilt riskfyllda
verksamheter. påExempel detta lagstiftning kommunikationrörandeär
såsom jämvägstrafik och luftfart avseende andra särskilt farligasamt
verksamheter elanläggningar, oljetransporter till sjöss och käm-som
kraftsanläggningar. Dessutom gäller strikt bl.a. enligt datala-ett ansvar

1973:289 och lagen 1974:515 ersättning för frihetsin-gen om
skränkningar.
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3.2.3 Principalansvar

Om vållararbetstagare skada i tjänsten fel försummelseelleren en genom
han eller enligthon 4 kap § ansvarig för mån1 den endast i denär synner-

liga föreliggerskäl med hänsyn till omständigheterna. Istället huvudre-är
geln arbetsgivaren vålladeför skador arbetstagaren det s.k.att ansvarar av
principalansvaret.

Arbetsgivarens för vålladeskador arbetstagaren i tjänstenansvar av
skadeståndslagen.regleras i 3 kap. Arbetsgivaren huvudregel skyl-är som

dig sak- och personskador vållaranställd felersätta elleratt som en genom
försummelse i tjänsten förmögenhetsskador anställd i tjänstensamt som en
vållar brott.genom

Såväl bestämmelsen i 4 kap §l principalansvaret infördes i lag-som
stiftning års1972 skadeståndslag.genom

Vad gäller det allmännas skadeståndsansvar vid myndighetsutövning
regleras det i 3 kap. 2 Där och kommun skyldigaär ersättaatt statanges
personskada, sakskada eller förmögenhetsskada vållas felren som genom
eller försummelse vid myndighetsutövning i verksamhet för fullgö-vars
rande eller kommun såledesDenna bestämmelse kom-stat ärsvarar. en
plettering till det allmänna principalansvaret enligt 3 kap pål § och ärmer
så omfattande det gällersätt förmögenhetsskadoratt ävenmer rena om
skadan inte orsakats brott. Enligt förarbetena skadeståndsla-tillettgenom

prop. 1972:5 325, 497 gäller och kommuns ersättningsskyl-statsgen s.
dighet också oberoende gårdet utreda vilken enskild tjänstemanattav om

för felet; vad behöver utredas det förekommit felärsom attsvarar ettsom
eller försummelse vållat skada.en som

I detta sammanhang kan det lämpligt skadestånds-nämnaatt attvara
inom den offentliga hälso- sjukvårdenoch påbygger i principansvaret

Sjukvårdshuvudmänregler. vårdgivareoch såledessamma svarar genom
principalansvaret för personskada åsamkaranställd patient.en som en en

måsteSkadan dock i enlighet med culparegeln ha uppkommit genom upp-
såtligt eller oaktsamt frånhandlande den Någotanställde. strikt eller ob-
jektivt har inte införts i lag eller utvecklats i praxis hälso- ochansvar
sjukvårdsområdet, heller andra särskilda regler omvänd bevis-t.ex.om
börda. Istället infördes från år 1975 särskild patientförsälcring ivilkenen
praktiken i skadeståndslagstiftningensträtt ställe. Den byggde tillett
viss del objektiviserat För försäkringen fannsskulle gälla kravattansvar.

skadan skulle anmälas inom viss tid, i årprincip inom tio frånatt det att
den skadeorsakande åtgärden vidtogs. Med hänsyn härtill och till för-att
säkringen trädde i kraft endast år innan års1941 steriliseringslagett upp-
hörde gälla torde den ha mycket ringa intresse i ersättningssamman-att
hang för de steriliseringar genomfördes sedan försäkringen iträttsom
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utanförfaller dessutomåsyftade skador dennakraft. Väntade och typav
i huvudsakersättningsregler harPatientförsäkringenspatientförsälcringen.

trädde i kraft den l1996:799särskild patientskadelaginförts i somen
januari 1997.

skadeståndstalan deFörbud föra3.2.4 motatt

högsta statsorganen

får skadeståndsersättningskadeståndslagen talanEnligt 3 kap §7 en-om
beslut bl.a. riksdagen ellerföras i anledningligt 3 kap. 2 § inte rege-av av

innebär enligtändrats. förbudinte beslutet upphävts eller Dettaringen om
får påinte förasi utredningens direktiv talanregeringens uttalanden att
årSå också fallet före 1972.innehållet i torde ha varitgrund lag.av en

utredningen behandlar meddela-riksdags- regeringsbeslutDe och som
främst författningsregleringama kringdes betydligt tidigare; det gäller

sitt intresseårs steriliseringslagar. Det kan dock ha1934 och 1941 att re-
frågor idag. det följande finnsdovisa dessa skulle kunna bedömas Ihur

något beskrivning bestämmelser.därför utförligare dessaen av

skadeståndslageni kap § lagteknisktBestämmelsen 3 7 är process-en
således inte idomstol skall avvisa ochuell regel vilket innebär att

skadeståndstalan riksdag eller regering eller desssak pröva moten
skadestånds-grundar sig de skulleenskilda ledamöter attsom vara

föransvariga för beslut lag eller förordning inneburit skadaom som
angående 44f,den enskilde förarbeten SOU 1958:43 s. propse

1972:5 336ff och 541 ff.s.
ansågsBakgrunden till bestämmelsen det konstitutionelltär att

skadeståndstalan högstaolämpligt kunna väcka deatt mot statsorga-
föroch det naturligt möjligheterna domstol prövaatt attattnen var

riktigheten riksdagsbeslut skall i hög grad inskränkt. I för-ettav vara
skadeståndslagen ansågtill 3 kap § istället detarbetena 7 attman

för felaktiga beslut i huvudsakkonstitutionella eventuelltansvaret
ansågs ocksåpolitiskt. kunna rubba statsmakter-borde utdömas Det

sådan skadeståndstalan förasauktoritet kunde dem.motnas om en
skadeståndslagen sällanBestämmelsen i 3 kap. § har mycket7

flera regleringar till-tillämpats och under det decenniet harsenaste
påverkarkommit bestämmelsen.som

varigenom lagstiftnings grundlagsenlighet i vissEn väg ut-en
sträckning regeln i kap § regeringsfonnenkan 11 14prövas är om

lagprövningsrätt, skyldighet intedomstolars dvs. domstolarnas att
något stårväsentligt i stridtillämpa föreskrift den i avseendeen om
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med bestämmelse i grundlag eller överordnad författning.en annan
Denna skyldighet betydligt begränsad vad gällerär föreskrifter be-
slutade riksdag eller regering det s.k. uppenbarhetsrekvisi-av genom

Det innebär domstolen vad gäller dessa fårbesluttet. att statsorgans
underlåta tillämpa föreskriften endast felet uppenbart. Lag-att ärom
prövningsrätten författningsreglerades år 1979 förarbetenang se
SOU 1978:34 s.103ff, l978/79:-l95 39ff fanns dessför-prop s men
innan oskriven konstitutionell rättsgrundsats, i litteraturensom en
rikligt diskuterad och politiskt kontroversiell, jfr Kamov 20 nots.
302.

Vad gäller regeringen fattade förvaltningsbeslut dvs. beslut iav
förvaltningsärenden, har bestämmelsen i 3 kap 7 § minskat i betydel-

lagen 1988:205 rättsprövning vissa förvaltningsbe-se genom om av
slut. Genom den lagen kan fåden enskilde ståndtill domstols-en
prövning i regeringsrätten sådana regeringsbesluts laglighet. Ettav
upphävande och ändring regeringsbeslutet torde medföra rättav en
till föra skadeståndstalan.att en

Inkorporeringen den europeiska konventionen angående skyddav
för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande frihetema i
svensk lagrätt 1994:12-19 ocksåkan komma innebäragenom att att
domstolarnas lagprövning får betydelse. Det nämligen intestörre är
uteslutet skadeståndstalan lag eller förordning strideratt atten om en

svenska konventionsåtaganden och därigenommot medfört skada för
den enskilde i utsträckningstörre kommer till sakprövningatt upptas

domstolar och inte avvisas de formella skälen i 3 kap 7 Vis-av av
serligen gäller uppenbarhetsrekvisitet i kap11 14 § regeringsfonnen
alltjämt vid sådan prövning, Konventionen inte heller in-är genom
korporeringen jämställa med grundlag. Men enligt förarbetenaatt en
skall vanliga lagtolkningsprinciper tillämpas se 1993/94:1 17prop. s.
36ff. Härutöver har Högsta domstolen i sitt remissyttrande lag-över
förslaget se Ds 1993:90 204 framhållit konventionatts. en om
mänskliga rättigheter, den i denäven inhemska laghierarkin inteom
har högre vanlig ändålag,än bör grund sin speciella ka-rang av
raktär särskild vikt i fall konflikt inhemskamed lagbestäm-ges en av
melser jfr 2 kap 23även § regeringsfonnen vari lag ellerattanges en

föreskrift inte får meddelas i strid med Sveriges åtagande enligtannan
konventionen och SOU 1993:40 och 1993/94:1-17 53f .se prop. s.

Vad slutligen gäller regleringen inom föreliggerEU skyldigheten
för de enskilda medlemsstaterna följa EG-rätten in-att t.ex. attgenom
föra vissa regler eller utforma pådem visst underlåtenhetEnsätt. att
lagstifta eller felaktig utformning de nationella reglerna kan in-en av
nebära skada uppkommer för den enskilde.att Enligt EG-rätten finns
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riktassådana talan kanskadeståndstalan i fall;förarätt att somenen
skadeståndstalansådannationell lagstiftare. Endirekt mot staten som

svenskainte denochsig gemenskapsrättengrundaroch -rätt
inte hellerformelltskadeståndslagens Därigenom blirregler. sett --

svensk domstolfall ochtillämplig i dettabestämmelsen i 3 kap 7 § en
således från bestämmelsen.talan bortsevid prövningskall en av

skäl till förslagbl.a.omständigheternaangivnaDe är att nunu
130SOU 1997:194upphävandebestämmelsens selagts fram s.om

och 145ff.

Preskription3.2.5

skadeståndslagenenligtangår ersättningpreskription talanVad omav
preskriptionslagenivanliga preskriptionsreglemagäller i princip de

preskriberaspreskriptionslagenEnligt huvudregeln i 2 § 11981:130. st.
avbrutits dess-år inte preskriptionenfordran tio efter dess tillkomst omen

skadeståndsanspråk, anspråk på ska-dvs.förinnan. Vid utomobligatoriska
alltså myndig-grunddestånd sig avtal bl.a.inte grundar ett avsom -

från handlingen.den skadegörandehetsutövning räknas tiden-
fordran grund brottpreskriptionslagen preskriberasEnligt 3 § aven

fråganåtalspreskription inteutgången tiden förinte före ansvarom omav
skadeståndsfordran grundför brottet avgjorts tidigare. För att aven

årpreskriptionen tioallmännabrott skall preskriberas denänsenare
svåraste åtta års gällerstraffet fängelse. Detkrävs är över t.ex.att grov

åtalspreskriptionenårs fängelse ochmisshandel där högsta straffet tioär
två års fängelse ochfemton år. Misshandel inte kan högstärsom grov ge

åtalspreskriptionen år.femär
i huvudsakPreskriptionsavbrott kan enligt § preskriptionslagen ske5

betalning eller erkän-utfäster eller erläggergäldenärensätt;tre attgenom
får eller erinranfordringen; gäldenären skriftligt kravatt ettner genom

från gäldenären. Iborgenären eller borgenären väcker talan motattgenom
frånsådana fall preskriptionstid dagengäller huvudregel löperattsom ny

Övergångsbe-för juliavbrottet. Preskriptionslagen tillkom 1981. Enligtl
fordringarstämmelsema gäller de preskriptionsreglema ävennya som

Äldrekommit till före ikraftträdandet. regler preskriptionsavbrott gäl-om
alltjämtler dock den nuvarande lagens preskriptionstider skall gällamen

på äldre preskriptionsavbrott. förutsättning för tillämpningEnäven av
preskriptionsregler rättegångdessa dock i invändningär göratt part en om

preskription. Görs inte Utredning-detta skall domstol talan i sak.pröva en
frågadiskuterar denna i avsnitt 8.3.2.närmareen
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3.2.6 Slutsatser

Av vad kan till börja med konstateras års1972sagts skade-attnu att
ståndslag i princip tillämpligär alla steriliseringar genomförts frånsom
och med den l juli 1972 förutsättningarnaom för skadeståndsersättning i
övrigt uppfyllda. Det innebärär skadeståndsersättning skulle kunnaatt en
utgå skada uppkommit brott eller fel eller försum-om en genom genom
melse vid behandlingen steriliseringsansökan såväl vid olikaav en myn-
digheter vid det operativa ingreppet. Något strikt för skadorsom ansvar

uppkommer sådanvid åtgärd förelåg dock inte vid den tiden inomsom en
hälso- sjukvården.och Om handhavandet själva ansökan gjorts i enlig-av
het med steriliseringslagens och förordningens bestämmelser och de an-
visningar gällde operationen gjorts riktigtsamt torde där-sättsom ett

inte finnas någon laglig till skadeståndsersättningemot rätt åtgärdenför
sådan eller för skador i anledning den.som av

Om fel eller försummelse begåtts i samband med steriliseringsåtgärden
skall enligt huvudregeln krav skadeståndsersättningett väckas inom tio
år från det den skadegörande handlingenatt vidtogs. Som utredningen
konstaterat torde sådan ersättning preskriberad i dag. någotIovan en vara
enstaka undantagsfall kan preskriptionsavbrott ha skett i fall har detett
framförts påstående till utredningenett preskriptionsavbrott harattom
skett sådanti falläven torde preskription ånyoett inträtt.men

Sammanfattningsvis det utredningensär uppfattning tillrättatt en er-
sättning idag enligt års1972 skadeståndslag torde saknas för dem som
steriliserades enligt års1941 steriliseringslag årenunder 1972 till och med
1975.

3.3 Skadeståndsansvaret före års1972

skadeståndslag
Före tillkomst 1972 års skadeståndslag allmänna lagregler angåendeav var
skadeståndsansvar fåtaliga. I rättstillämpningen frånanvändes mitten av
1800-talet framför allt den tidigare nämnda culpaprincipen. Denna princip
fastställdes först i lag vad gällde brottsliga gärningar års1864genom
strafflag. Under början 1900-talet utvecklades och preciserades culpa-av
regeln främst domstolspraxis och tillämpades analogt detgenom även när
inte fråga brottsliga handlingar. Det skadeståndsrättsligavar om ansvaret
vidgades också införande det tidigare nämnda principalansvaret.genom av
Denna utveckling omfattade i första hand utomobligatoriska förhållanden
dvs. där Skadeståndsansvaret inte grundar sig avtalsförhållande.ett
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skade-föresaknadesskadeståndsansvardet allmännasVad gällde
någraårtill 1972dock framfannslagstiftning. Detståndslagen generell

årshärpå 1899 lagExempelfall.speciella ärregleradelagar om er-som
tjänstemänochämbets-förorsakatsfall för skadai vissasättning avsom

häktade elleroskyldigtfalli vissaårs ersättning1945 lagm.fl. och om
dömda.

avtalsförhållanden, svarade detförhållanden, dvs.inomobligatoriskaI
rättssubjekt.privatavillkorallmänna somsamma

rättssubjekt in-också privatasvarade sättallmännaDet somsamma
medkunde jämställasverksamhetkommunalområden statlig ellerdärom

någon myndighetsutöv-frågadär det inteverksamhet dvs.privat var om
fall ivållande anställd, iansvarade förhuvudregelning. Som vartavman

förhållanden formutomobligatoriska eniställning,arbetsledande av
fastig-och vidverksamheternäringsdrivandeprincipalansvar. gälldeDet

hetsägande.
privaträttsligaverksamheten hadegällde därprinciperMotsvarande

offentlig regi hälso-ändå ifrämst drevsinslag, där verksamheten t.ex.men
medfördehanmväsendet. allmänhetsjukvård, väghållning och inom Ioch

vållande jfr NJAförhållandet för anställdasdet avtalsliknande ett ansvar
1925 s.103 och 1932 572.s.

Även principalansvarmilitärväsendet tillämpadesinom mensamma
militärövningar.farligastrikt för vissa verksamheteräven ett ansvar

speci-rättssubjekt enligt radliksom privataHärutöver svarade staten en
drivas i privat regilikaväl kundeallagar inom verksamheter rö-t.ex.som

lagreglering-fall innebarjämvägstrafik, biltrafik och sjöfart. I dessarande
omvänd bevisbörda.ofta strikt eller culpaansvar medett etten ansvar

någothadeområde ansågs allmännadär det helt klart detEtt inteatt
myndig-skadeståndsansvar förmögenhetsskador orsakadeför avvar rena

skadevål-fick istället vända sig denhetsutövning. Den skadelidande mot
förmögenhetsskador torde dock intelande befattningshavaren själv. Rena

aktuella i steriliseringssammanhang.vara
samband medMellan dessa ytterpunkter och sakskada utanperson--

vållad vidmyndighetsutövning förmögenhetsskadarespektive myn-ren
ansvarsprincipema omstridda.dighetsutövning fanns situationer där var-

sådan vidsakskada uppkommitEn situation ellernär myn-var person-
sådantantingen faktiskt handlande ellerdighetsutövning, ettgenomgenom

från instans därmyndighetsbeslut. Tydliga domstolsavgöranden högsta en
angående handlande ogillatstalan eller sakskada faktisktgenomperson-

saknades ofta i litteraturen ville sträcka det allmännasäven an-om man
fannssvarsfrihet hit inträffat.ända fysisk skada hade Däremottrots att en

medskadeståndstalan haft sambandrad fall där bifallits skada näranär en
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myndighetsutövning se häromnärmare bl.a. Bengtsson 1976 13.s.
Rättsläget såledeshar inte såvarit klart ibland påståtts.som

årsI 1958 förslag angående det allmännas skadeståndsansvar SOU
1958:43 utgick utredarna från och kommun enligt gällandeatt stat rätt
inte ansvariga för någon skada vållad i offentlig verksamhet,var typ av om
inte Ävenverksamheten jämställa med enskild. iatt allmäntvar ett par
hållna uttalanden JO dåvarandeoch MO framträdde denna uppfattning.av
I diskussionen i samband förslagetmed hävdades dock gickatt ansvaret
längre.

I propositionen till års1972 skadeståndslag uttryckte sig departe-
mentschefen visserligen försiktigt ansåg sig ändå med fog kunna frå-men

sig inte de allmänna utomobligatoriska skadeståndsreglemaga om hade en
vidsträcktare tillämpning inom den offentliga verksamheten följdeän som

"jämställdhet "tesen med enskild verksamhet.av Han anförde vidareom
det veterligen inte fanns någraatt vägledande domstolsavgöranden som

kunde till intäkt för de allmännatas skadeståndsreglemaatt intergi-
tetskränkningamas område inte tillämpliga också inom delar denvar av
offentliga verksamheten där offentlig makt eller myndighet utövades. Det
låg enligt departementschefen till handsnärmare tendens be-att attse en
handla de offentligrättsliga subjekten de privaträttsligasättsamma som

frågai skadeståndsansvaret på integritetskränkningamas områdeom åt-
minstone såvitt gällde och sakskada vållats ingripandeperson- som genom
med fysiska medel eller egendom prop.mot 1972:5 308f.person s.

I rättsfallen NJA 1971 560 dock Högsta domstolens majoritets. synes
ha utgått från huvudregel. Vid tiden för Högsta domstolensen annan av-
görande lagförslaget till års1972 skadeståndslag tillgängligtvar för dom-
stolen. Justitierådet Conradi som tillhörde majoriteten och försvarat
rättsfallsöversikten i 1958 års utredning yttrade bl.a. den principiellaatt
utgångspunkten ansvarsfrihet för det allmännavar attmen man genom
analogier från privaträtten i särskilda fall kunde åläggas skadeståndsskyl-
dighet också i offentligrättsliganärmast förhållanden; i det aktuella fallet

det inte möjligt där förelåg ändå skälvar utvidga det allmännasmen att
till just det fallet offentligrättsligansvar myndighetsutövning frågaav om

för polismansstatens opåkallade misshandelansvar enskild vid tjäns-av
teutövning. Justitierådet Höglund anknöt däremot i sin, vad gäller motive-
ringen, skiljaktiga mening till den uppfattning längre gåendemer ettom

för och sakskadoransvar sedan kom tillperson- uttryck i departe-som
mentschefens uttalanden i propositionen till 1972 års skadeståndslag och i
litteraturen.
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Slutsatser

såvittdetinte uteslutasdet kanUtredningen slutsats ste-är attatt avser-
skadeståndsansvar för detförfunnitsriliseringsärendena ettutrymme-

myndighetsbe-felaktigai anledningpersonskadoravseendeallmänna av
föresådana beslutföranletthandlande ävenfaktisktellerslut avgenom

skadeståndslag.års1972tillkomsten av
kunnat be-dåvarande lagstiftning hasteriliseringsåtgärd enligtbörEn

handlan-faktisktmyndighetsutövning ochkombinationtraktas avsom en
densteriliseringansökan omsamtycke,övertalningen tillSjälvade. om

hatillståndsbeslutet torde kunnaochnågon myndighetspersongjordes av
genomfördafaktisktgäller denmyndighetsutövning. Vadbetraktats som

genomfördeseftersom densteriliseringsåtgärden tveksamtdetär menmer
fö-den kunnamyndighetsbeslut börföljddirekt ett anses somavsom en

skadeståndslagen.enligt 3 kapmyndighetsutövningvidi varje fallretagen
skadestånds-också kunna grundaåtgärd eventuelltsådan skulleEn ett

år 1972.redan föremyndighetsutövningmedsambandettrotsansvar
åtgärder vidjämföra medkan härdet. ManRättstillämpningen tyder

och andra1976, 159övårdpsykiatrisk Bengtsson,sluten sebeslut s.om
där161y,frågantvångsintagningar abort seeller resonemangeta.a. s.om

tidigareskälfrån års abonlag.utgår 1974 Avdock angettssomsamma
torde dockår i gradangående efter 1972 och högrelagstiftningen än en--

i dag.skadeståndsrätt preskriberadenligt äldreeventuell rätt vara





skada. 87Ekonomisk vidersättning1999:2SOU

skadavidersättningEkonomisk4

för skade-rättsliga principervilkautredningenredovisadeavsnittetförraI
iårs steriliseringslagar19411934 ochden tidunderstånd gällde varsom

år Enligtskadeståndslag 1972.gällandetillkomkraft. Som där nuangavs
sjukvårdskostnader ochpersonskada förutomskadestånd vidden omfattar

lyteoch värkför svedaersättninginkomstförluster,kostnader, samtandra
särskildallvarliga brott ersätt-vid vissa ävenHärtill kommeroch enmen.

benämndvanligennågon tillfogas brottetlidandening för de genom -
kränkningsersättning.

inkomst-kostnaderandrasjukvårdskostnader ochförErsättning samt
tidförflutenavseendekostnadernafaktiska, styrktautgår deförlust med

sådanaErsättning förskönsmässigt.uppskattaskostnaderframtidamedan
Ersättning-inte.försäkringenden allmänna ersättstäckskostnader avsom

ersättning förgällermerkostnader. Vad däremotandra ordmeden avser
på scha-huvudsakersättningen ioch byggerlytesveda och värk samt men

hjälptabeller ochTrafikskadenämndens s.k.tabellverk, främstbloner och
ingårochför lyteersättningentabellverk, Iförsäkringsbranschens men

invaliditetsta-medicinskaefterbestämsinvaliditet.för Dessaersättning
kvarstående efter ska-graderingför"Grunderbeller. Tabellverket menav

ochförsäkringsbranschenförinvaliditet"medicinskdor är gemensam
år 1981 och harPersonskadekommittéFörsäkringsbolagensfastställdes av

regelbundet.sedan justeras
betydelse försåledesersättningstabellerpraxis med ärDenna storav

oftaanvändsflesta fall. Tabellernastorlek i deskadeståndsersättningens
skadestånd personskada.fördomstolsprövningvid"riksnonn" avsom en

standardiseradegodtagit dessaavgörandeni fleradomstolen harHögsta
skadeföljderframtidauppskattningenutgångspunkt för avavnormer som

1982 7931979 129,81,1969 s.469, 1972bl.a. NJAideell senatur s.s.s.
Trafik-medöverensstämmandeeller642. Tabeller liknande1992och s.

försäkringssystemkollektivaför defastställtsskadenänmdens har senare
påområde skade-sjukvårdens byggerhälso- ocharbetslivets samt som

patientför-vid arbetsskada,trygghetsförsäluingenståndsrättslig grund dvs.
läkemedelsförsäkringen.säkringen och

sterilitet 30fullständigbetraktasEnligt dessa tabeller procentmotsvara
blirår. Kvinnorintill 50kvinnor ochinvaliditet. gällerDet män ste-som

igällererhåller ersättning. Vadår ingen män50 eller däröverrila denär är
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åldern år50-65 invaliditetsgraden till 15 vid 50 år 34.500anges procent
kr och vid år65 22.400 kr och i ålderhögre till 5 7.000 kr. Här-procent
till kan komma viss olägenhetsersättning. Beloppet sådant sänkssom
dessutom något med stigande ålder inom angivna åldersramar.som synes
Som exempel ersättningens storlek kan enligtnämnas deatt senaste
tabellerna 1997 30ersätts procentig invaliditet hos 16 åring25 meden -
110.000 kr. För under år16 beloppet höjtär med tiopersoner procent.
Ersättningen minskar någotsedan med stigande ålder, vid år30 105.000
kr, vid år35 100.000 kr och vid år40 94.000 kr. För 49-åring är ersätt-en
ningen 84.100 kr, oberoende kön.av

Sedan den januari1 1997 gäller särskild patientskadelag 1996:799.en
Dessförinnan frångällde 1975 frivillig patientskadeförsäkringen som
hanterades konsortium några försäkringsbolag.ett Ersättningensav av
storlek bedömdes i huvudsak enligt trafikskadenämndens praxis med vissa
undantag under förutsättningarde försäkringen i övrigt ställde försom upp
ersättningsgill skada. Patientskadelagen bygger vad gäller ersättningsnivå-

huvudregel de skadeståndsrättsligaema reglerna såvittsom som avser
lyte och och däriblandt.ex. medicinsk invaliditet i sinmen detnärtur

gäller ersättningsbeloppens storlek bygger de tidigare nämnda schablo-
och tabellverken. Sedan 1997 handhas patientskadeersättningennema

avseende landstingen företaget PSR AB PSR Personskaderegleringav AB
landstingsförbundetett helägt försäkringsbolag Skandiaav och Folksam-

delägt bolag.
Ersättning vid personskada enligt 5 kap 1 § skadeståndslagen omfattar

redovisats förutom sjukvårdskostnadersom och andranu utgifter samt
inkomstförlust till följd skadan detäven allmänt benämns ideellav som
skada dvs. svedda och värk, lyte och olägenheter i övrigt.samtmen

Utanför begreppet personskada faller den s.k. kränkningsersättningen
enligt 1 kap 3 § skadeståndslagen kan då frågadet ärutgessom ettom
lidande någon tillfogar vissasom uppräknade brott. Kränk-annan genom
ningsersättning omfattas inte trafikskadenänmdens praxis. Iställetav ut-
formas denna ersättningspraxis domstolarna i brottmålav samt av
Brottsoffermyndigheten.

Brottskadeersättning bestäms enligt skadeståndsrättsliga principer ofta
domstolsavgörande. Brottsoffermyndighetengenom inteär bunden ettav

domstolsavgörande bestämmer i flertalet fall ersättningmen till samma
belopp domstolen. Samtidigt brottsoffermyndighetensom avgör för-ett
hållandevis antal fall och högstastort domstolen har också i något fall
hänvisat till myndighetens praxis vad gäller ersättningsnivån för kränkning
se NJA 1997 315 kränkningsersättning vid mordförsöks. 100.000 kr.-
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I personskadefall Brottsoffermyndigheten, liksomanvänder domstolar-
Trafikskadenämndens hjälptabeller vid ersättning förbestämmandena, av

sveda och värk, lyte och och olägenheter i övrigt.men
Vad gäller kränkningsersättningen har Brottsoffermyndigheten fastställt

belopp för utgårolika brottstyper. högsta naturligaDe beloppen skälav
vid särskilt Således våldtäktallvarlig brottslighet. ersättning vidnormalär
50.000 kr. utgårFör sexuella barn normalt 100.000övergrepp motgrova
kr. Här har Högsta domstolens avgörande 1992 446NJA och 1997s. s.

tjänat514 vägledning. Det högsta belopp för sexual-getts ut ettsom som
Ävenbrott barn 200.000 kr. vid andra allvarliga brott har betydan-ärmot

Ävenutgått.de belopp här högsta beloppet hittills 200.000 kr. Högstaär
domstolen har i fall uppsåtligenNJA 1995 119 slagit fast över-ett atts.
föra HIV:smitta till oskyddat samlag misshandel.ärannan genom grov
Brottsoffermyndigheten två sådanahar i fall tillerkänt kvinnor ersättning
med 150.000 vilket bådakr överensstämde med vad hovrätten utdömde i
fallen.
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frånErsättning5 staten av

humanitära skäl

Steriliserade1

framgårSom direktiven har regeringen fram till 19964 sedan 1983av s.
nådersättning humanitära skäl billighetsskäl,även benämntgett av av av

någraeller gratia i fall inte 1617, i direktiven. Ersättning-ex som anges
uppgåtthar till 40.000 60.000mellan kr och kr. Med undantag be-en av

loppet 60.000 kr utbetalda belopp 50.000 kr i dagens penning-motsvarar
Regeringensvärde. praxis har varit ersättning i de fall där for-att getts ut

mella fel har dåkunnat konstaterats i handläggningen enligt gällande lag-
stiftning. Av det skälet har regeringen under perioden till1983 1997 sam-
tidigt avslagit begäran ersättning i erhållit21 fall. Utredningen harom
kopior regeringsbeslut frånsamtliga de rernissyttranden Socialsty-samtav
relsen regeringen inhämtade under beredningen ärendena. Utred-som av
ningen i fråganavsnitt 8.2.6 hur samtliga falldessa skall hante-tar upp om
ras i fortsättningen.

5.2 HIV-smittade

sådanEtt exempel frånersättning sida ersättningen tillärannat statens
dem smittats med vårdHIV de i samband med inom denattsom genom
allmänna hälso- och sjukvården erhållit blod eller andra former blod-av
produkter varit HIV-kontaminerad.som

Cirka 200 smittades direkt påeller indirekt detta Dessasätt.personer
HIV-smittade, idag 70-tal, har vid flera tillfällen erhållit ersättning medett

750.ÖOOför förhållandensvenska höga belopp, kröversammantaget var
vissamed individuella variationer. Härtill kommer livräntor. Ersättning

utgåtthar såväl patient- läkemedelsförsäkringama.ur som
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Också nådhar vid tillfällen betalat tillersättningstaten ett utpar av
samtliga drabbade, sammanlagt 260.000 kr. beloppen ingårDe i det nyss
angivna totalbeloppet.

aprilI 1997 träffades dessutom överenskommelse mellan staten,en
Landstingsförbundet och Personskadereglering AB PSR utbetalningom

ersättning till anhöriga till dem smittats åtgär-nära HIVav som av genom
der inom sjukvården.hälso- och ändamålFör detta ställdes 20 miljoner kr
till förfogande vilket högst 100 000 kr skulle utbetalas till anhöriganäraav
till varje enskild HIV-smittad. Utbetalning skedde efter ansökning tillen
PSR också fick i uppdrag informera möjligheten ansökaattsom attom om
ersättning, utreda de ansöker ersättning har sådantillråttom samtsom om
betala ersättningen. En särskild närrmd tillsattes till vilken enskildaut
kunde begära omprövning de inte ville godta PSR:s beslut i ersättningsom
ärendena.

Arbetet med information och utbetalning ersättning avslutad.ärav nu
Enligt PSR:s slutrapport i juni 1998 betalades sammanlagt drygt 14,5ut
miljoner kr till 224 anhöriga. nio fallI ha meddelat avslag. Närrmdenman
har tvåbehandlat ärenden och kan komma få hantera ytterligare någraatt
fall. Resterande medel har betalats tillbaka till Socialdepartementet och
Landstingsförbundet.
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Några6 internationella jämförelser

6.1 Inledning

I detta avsnitt redovisar någrautredningen hur fråganländer hanterat om
ersättning till steriliserats sin vilja. såvälDet gäller närmotpersoner som
steriliseringama skett med särskilt lagstöd i andra sammanhang. Härsom
redovisar utredningen också några exempel hur ersättning diskuterats i
närliggande situationer. Det gäller Norge, Danmark Kanada.och

Utredningen ikan detta ocksåsammanhang utredningennämna att ut-
redovisningen förhållandenaöver i nämnda länder tagit delom nyss av en

undersökning steriliseringar i Frankrike, daterad i 1998 ut-om mars som
förts den franska motsvarigheten till svenska Socialstyrelsenav
Inspection Générale des Affaires Sociales, IGAS.

Utredningen ocksåhar tagit del visst material angående sterilise-av
ringspolitiken i Japan.

Slutligen har utredningen erhållitnyligen material frånbl.a. tyska fi-
nansministeriet angående steriliseringspolitik och ersättning till sterilise-
rade i Tyskland. Utredningen har tidsskäl inte haft möjlighet i detaljattav
redovisa det tyska materialet i detta betänkande. Helt kort kan dock näm-

i Tyskland, ersättning vid flera tillfällen under 1980- och 1990-attnas
talen har betalats till steriliserats i tvångsliknande situa-ut personer som
tioner årenunder 1933-1945. Ersättning årenhar under 1980 till 1993 ut-
gått engångsbelopp 5.000 DM i 12.833 fall och månatligaävensom som
belopp 100-120 månadDM i 8.628 fall.per

När det gäller nämnda länder Frankrike, Japan och Tysklandsenast
frågan internationella jämförelser med särskild inriktningsamt om ste-

riliseringslagstiftningen i historiskt återkommerperspektiv utredningenett
till detta i slutbetänkandet.
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6.2 Norge

6.2. Steriliserade1

Det norska Sosial- helsedepartementet hösten 1994 initiativ tilltog ettog
forskningsprojekt sterilisering s.k. under perioden 1934-tattareom av
1977. Projektet skall redovisa de faktiska förhållandena angående sterilise-

ocksåring information tvångssterilise-kommertattare attav men ge om
ring andra vilket för finnsunderlag det behov närmareattav ger om av
utreda situationen för andra grupper.

I detta förhållandensammanhang kan det gäller svenskanämnas näratt
tattarfråganhar diskuterats i folk-bl.a. Broberg/Tydéns bok Oönskade i

hemmet 144-160. fråganUtredningen kommer belysa ytterligare iatts.
ocksåslutbetänkandet. fråganDet gäller steriliseringareventuellaom av

andra befolkningsgrupper zigenare och samer.som
frånEnligt uppgift det norska sosial- helsedepartementet detär osä-og

mångakert hur blev steriliserade sin vilja, under hurtattare motsom egen
lång tid sådan pågickpraxis och vilken grund de blev steriliserade.en
För det första skall projektet motiven bakom 1920- och 30-taletsta upp
krav sterilisering hur motiven form och hur länge detattare, togom av
upprätthölls. Därefter skall undersöka hur de i praktiken.omsattesman
Målet fastslåskall mångahur blev steriliserade efteratt tattarevara som
lagens olika paragrafer och hur motiverade steriliseringama underman
skilda tider. Vidare skall projektet diskutera i vilken utsträckning tattare
blev för praxis andraänutsatta en annan personer.

Projektet färdigtskall i december 1998. Norska Sosial- helsede-vara og
återkommaskall till frånsaken forskningspro-närpartementet rapporten

jektet föreligger och kommer i det sammanhanget också fråganbedömaatt
eventuell ersättning till de orättfärdigt blivit sterilisera-om personer som

de.

6.2.2 Lobotomerade

År 1991 tillsattes i Norge särskild utredning under ledning höjste-en av
rettsdommer Ketil förLund kartlägga och värdera bruket lobotomi iatt av
Norge med särskild vikt lagt praxisen Gaustad Sjukhus. Utredning-

skulle kartlägga de faktiska förhållandena och omfattningen bruketen av
lobotomi i Norge under perioden 1941-1990 såsom utfördaantalet lo-av

botomier och dödstalen. Utredningen skulle också värdera materialet och
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bedöma utifrån såvälhuruvida frågadet den tiden vår godtidsom var om
medicinsk praxis. Detta skulle hälsorättsligt perspektiv.även göras ettur
Internationella jämförelser skulle Utredningen skulle inte bedömagöras.

begåttsdet straffbara handlingar enskildaom av personer.
Utredningen lämnade sitt betänkande i juni 1992 NOU 1992:25. Slut-

kortfattat följande 9-10.s.satsema var
Utredningen kritiserade främst förhållandetdet utvecklingen medatt

lobotomioperationer omfångetfortsatte och det tillräck-steg utan att togs
lig hänsyn till den dödsrisk patienterna för. Man ställde sigutsattessom
också undrande till hälsomyndighetema inte reagerade den högaatt
dödligheten. Man konstaterade de starka reaktionerna idag lobo-att mot
tornin först främstoch beror tvångsvården filosofiska, socialaatt reser
och moraliska frågor kontroversiell karaktär den somatiskaänav en annan
vården. frågorDessa ställs enligt utredningen sin det gällernärspets
psykokirurgi. Utredningen konstaterade antalet opererade patien-även att

i Norge förhållandehögt i till folkmängden långtoch högre iter änvar
England åtskilligtoch i USA och högre i Sverige. Tillsammans medän
Danmark Norge ha intagit särställning det gällde bruketsyntes nären av
lobotomi behandlingsmetod.som

Flera omständigheter enligt utredningen idaggör det inte lättäratt att
förstå lobotomi blev utvecklat till standardbehandling blevatt ut-en som

tvångövad under och efterhand fick betydande omfattning. Förklaring-en
kan bara sökas i situationen då annorlunda. De psykiatriska pati-atten var

situation präglad desperat brist effektivaenternas behand-var av en
lingsmetoder vilket medförde metoder blev lanserade ochatt som som
verkade verkningsfulla hade goda utsikter få anslutning och okri-att stor
tiskt brukas. Utredningen hänvisade också till patienternaatt som var
sammanförda i överfyllda avdelningar sakna utsikt till bättringsyntes samt

tidens hållning auktoritär. Utredningen konstateradeatt bruketattvar av
lobotomi varierade från land till frånland och sjukhus till sjukhus. Tongi-
vande hade inflytande särskilt i små homogena samhällenstortpersoner

det norska. Utredningen avslutade med peka den viktigastesom att att
garantin utveckling till olycklig praxis i lobotornifalletmot ären attsom

tillförs tillräckliga ståroch under ständigsystemet övervakningresurser
samhällskritik och regelverk säkrar rättssäkerheten. Samti-ettgenom som

digt det viktigt tillåterär egenkontroll i form intern kritik.att systemet av
Utredningen föreslog inte någon ekonomisk ersättning skulle tillatt ges

drabbade. Utredningen konstaterade endast billighetsersättning hadeatt
i fall då behandlingen enligt helhetsbedörrminggetts medförtut tre atten

patienten kommit särdeles olyckligt från behandlingssituationen. Enut
minoritet i utredningen ville föreslå ersättning under hänvisning till att
lobotomi efteråt har blivit värderad tragiskt felgrepp.ettsom
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På grundval utredningens förslag före-tillsattes arbetsgruppav somen
slog riktlinjer för behandling billighetsersättning lobotomerade.förav
Kriterierna för ersättning varierade efter vilken tidsperioderunder treav
ingreppet hade företagits. alla tidsperiodema föreslogs alternativaI tre tre
kriterier: Ovanliga diagnoser eller indikationer, behandlingstidkort eller
bristande behandlingsförsök ålder.samt ung

såvälSedan justisdepartementetdet norska det norska stortingetsom
sålobotomi speciell behandlingsmetod generellansett att attvar en en

ersättning erbjudas,borde tillsattes interdepartemental arbetsgrupp fören
sådanutreda generell ersättning till lobotomerade.att en

Det norska stortinget beslutade därefter i juni 1996 de efter and-att som
världskriget få engångsersättningför lobotomi skulle påutsattesra en

100.000 NOK dåskulle skattefri. Cirka 500 fortfa-som vara personer var
Dårande i livet. lobotomi ansågsförr medicinskt försvarbart in-ettvara

ansågs den någotnorska inte ha juridiskt Stortingetstatengrepp ansvar.
upprepade dock sålobotomiingreppet speciell behandlingsmetodatt var en

ersättning generella grunder borde erbjudas ansågsalla. Lobotomiatt
föra till irreversibla behandlingsresultat och utfördes underpersoner
tvångsvård och risk mångamed för följdskador och döda.stor

6.2.3 strålskadadeUtredning ersättning till vidom
det norska Radiumhospitalet

Den norska helse- sosialdepartementet tillsatte i juni 1997 utredningog en
angående strålskadade vid Radiumhospitalet. påUtredningen skulle
grundval allmänna ersättningsregler inklusive ansvarsgrunder ochav or-
sakssamband, värdera ersättningsskyldig för förlusterärstatenom som
den enskilde patienten har haft följd biverkningar strålska-eftersom en av
debehandling bröstcancer med behandlingsmönster visstmot ett nytt av
innehåll vid Radiumhospitalet under perioden 1975-1986
behandlingsmönster 4.3 Gy målenhet10, Gy stråldoser,Gray, förx
vilket innebar stråldoser10 påoch 4.3 Gy eller till-att man gav var en

43 Gy. 1.496 behandlades med detta behandlings-sammans personer
årenunder 1975- 1986.mönster

Utredningen skulle vidare undersöka i vilken utsträckning enskilda pati-
har krav ersättning och beräkna den ekonomiskaenter förlusten och

eventuell menersättning. Om det under utredningens frågaarbete uppkom
frånersättning statskassan billighetsskäl skulle utredningenom en ut-av

tala sig detta värdera eventuell Standardiserad billighetsersätt-samtom
ning.
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dåUtredningen avslutade sitt arbete i april 1998 och överlämnade ett
angående ersättningsfrågan,förslag preskriptionorsakssammanhang, samt

billighetsersättning.om
utifrånUtredningen konstaterade det den tidens medicinska kunskapatt

inte oförsvarligt årRadiumhospitalet börja behandlingen 1975.attvar av
Med hänsyn till bl.a. kunskaper efterhand framkom i internationellsom
medicinsk litteratur, avvecklingen sjukhusbehandlingen vid andra iav

ansågNorden utredningen behandlingen skulle varit avvecklad vid Ra-att
diumhospitalet 1983. Utredningen konstaterade det oaktsamtsenast att var

sådantsjukhuset det grundar till ersättning under peri-sätt rättett attav
oden 1983-l986. Utredningen föreslog med hänsyn till nödvändiga säker-

skadeståndslagenshetsmarginaler ersättning enligt den norska regleratt
skall erbjudas fråntill alla blev behandlade och med 1982 och attsom
någon invändning frånpreskription inte skall sida. Er-göras statensom
sättningen skall omfatta ekonomisk förlust inklusive framtida förluster

ersättning församt men.
Någon grund för objektivt strikt ersättningsansvar för fannett staten

inte utredningen föreslog ersättning billighetsskäl för pati-ävenmen en av
under perioden 1975-1981. Vid fastställande den ersättningenenter av

föreslog utredningen utgå frånskall ersättningen för enligtatt man men
skadeståndslagens Utredningenregler. föreslog billighetsersättningenatt
beräknas skadeståndsrättsliga grunder för dem skullesamma som som

ersättning under perioden 1982-1986. Ersättningen skulle, beroendeges av
ålder och skadeomfattning, mellan 50.000 och 250.000 NOK. Detge av-
såg de kvinnor hade registrerade biverkningar med medicinsk in-som en
validitet mellan 15 och 54 Utredningen diskuterade ävenprocent. en
ersättning lika för alla stannade för individuell ersättning utifrånmen en
främst medicinsk invaliditet i det enskilda fallet eftersom skadorna varie-

sårade mycket.
Utredningens förslag behandlas alltjämt inom det norska regerings-

kansliet.
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6.3 Danmark

6.3. l Inledning

Såvitt utredningen känner till fråganhar ersättning till tvångssterilise-om
rade inte föremålvarit någonför offentlig utredning i Danmark. Däremot
förekommer forskning området. återkommerUtredningen i slutbetän-
kandet till redovisning sådan forskning.av

6.3.2 Danska Höjesterets dom 20 september 1989

Danska Höjesteret motsvarar Högsta domstolen i Sverige har i årfallett
1989 behandlat frågan ersättning till steriliserats inomom en person som
hälso- och sjukvården i Danmark.

Saken gällde då 21-årig kvinna år 1977 genomgick kej-en som en
sarsnittsoperation. Under operationen uppstod blödningskomplikationer,
varför överläkaren genomförde steriliseringsingrepp skäraett attgenom av
patientens äggledare då han ansåg patienten inte borde bli gravid underatt
några år. Steriliseringsingreppet företogs patientens samtycke ochutan

Överläkarenkunde risk ha undvarits. befanns hautan handlat rättsstridigt
genomföra steriliseringen. Patienten ansågsatt ha varit förgenom utsatt en

sådan Överläkarenkränkning hon berättigad till ersättning.att ochvar
amtskommunen landstinget förklarades skyldiga solidariskt betalaatt
patienten gottgörelse med 100.000 DKR.en

6.4 Kanada provinsen Alberta-

6.4. 1 inlednin g

Utredningen har kunnat konstatera under åren 1928 till 1972 det iatt pro-
vinsen Alberta i Kanada existerade steriliseringslagstiftningen som
flera punkter motsvarade den svenska. Enligt vad utredningen känner till
reglerade lagstiftningen The Sexual Sterilization Act sterilisering av

frånskrevs sinnessjukhus och byggde eugeniskutpersoner grundsom
se Caulfield, T. och Robertson G., Eugenic Policies in Alberta:- From the
Systematic the systemic, Alberta Law Review 1996to Vol XXXV, No 1
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59-79. Samtycke krävdes huvudregel, antingen den skulles. som av som
bl: steriliserad eller anhöriga, förmyndare enskilde sakna-denetc.,av om

förmågade rättskapacitet eller lämna giltigt samtycke. Det krävdesatt ett
någotdeck inte samtycke defectivementalt störda mentallyav personer

tillståndEn särskild nämnd beslutade till sterilisering "Thepersons. om
Eugenic årBoard". Nämnden handlade under de lagen i kraft 4.725var
ärenden sterilisering Många2.822 genomfördes. dessa fallom varav av

nåttbarn inte påverkadpuberteten. Lagstiftningen denva" som var av eu-
geniska rörelsen och lagstiftningen i USA.

frånUtredningen har tagit del rättsfall domstol i provinsenettav en
Alberta vilket kortfattat redovisas i följande avsnitt. Med anledning av
avgörandet lade Albertas årprovinsregering under 1998 fram lagförslagett
angående ekonomisk ersättning till steriliserade i provinsen efterdocksom
kraftiga återtogs. Efter det rättsliga avgörandet har Albertasprotester pro-
vinsregering träffat ekonomisk överenskommelse med 540 steriliserade.
Lagförslaget någotoch dessa överenskommelser redovisas också kort-om
fattat i följande avsnitt.

6.4.2 Rättsfallet Muir Alberta 1996v.

Fallet årkvinna född 1944 årblev steriliserad 1959. Honavser en som
år 1955 i särskild skola för mentalt efterblivna the Provincialsattes en

Training School for Mental Defectives Red Deer vilken hon lämnadeat
först vid års ålder år21 1965. Hon blev, enligt domstolen, felaktigt dia-
gnosticerad debil moron med höggradig mental defekt, varför intag-som
ningen på skolan enligt domstolen felaktig. Grunden för steriliseringvar

fara för hon skulle föra den mentala stömingen vidare oför-attvar samt
Ävenmåga till intelligent föräldraskap. grunden för steriliseringen var

erligt domstolen felaktig.
Domstolen förklarade i sammanfattning domen bl.a. följande friiav

översättning.

År1 1959 steriliserade provinsen felaktigt fröken Muir ki-genom
rurgiskt ingrepp och erkänner sin skyldighet betala ersättningattnu
till henne. Emellertid har provinsen överlämnat till domstolen be-att

hurstämma mycket provinsen skall betala. Steriliseringen irrever-var
sibel; fröken Muir uppgifter stöds oberoende bevis och leder tillav
slutsatsen fysiskade och psykiska skadorna katastrofala föratt var
fröken Muir. Dessa skador har förföljt fröken Muir sedan hon blev
medveten vad hade hänt med henne, fram tillända dess honom som
till fullo förstod konsekvenserna ingreppet. Hennes lidande kvar-av
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står idag så långtoch kommer i framtiden. Domstolenäven göraatt
förpliktar provinsen betala maximal ersättning enligt lagen föratt
sveda och värk pain and suffering grund steriliseringen;av

från250.280 CAD då målet.september 1985 talan iväcktes
2 Skadorna orsakade försvårassteriliseringen närliggan-denav av
de och felaktiga stigmatiseringen fröken Muir debil, hög-av som en
gradigt defekt.mental stigmataDetta har hela tiden förödmju-
kat/fömedrat fröken Muir, i hennes relation till familj och ochvänner
till arbetsgivare och har märkt henne ända sedan hon sko-togs
lan nämnd ovan den 12 juli vid års ålder. På1955 tio grund den-av

förödmjukande kategorisering och behandling skall provinsen be-na
tala henne skadestånd125.000 CAD i försvårandemed omständig-
heter aggravated damages.
3 Omständighetema kring fröken såMuirs sterilisering god-var
tyckliga/egenmäktiga och gjordes i såatmosfär lite respekte-en som

frökenrade Muirs mänskliga värdighet samhällets och domstolensatt
anständighetskänsla kränkt. någraOm det inte fannsär andra omstän-
digheter skulle domstolen har förpliktat provinsen betala fullatt er-
sättning i straffskadestånd punitive damages till fröken inteMuir;
för kompensera henne för de åsamkats,skador honatt som men mer

straff provinsen med 250.000 CAD. Emellertid finns det iett motsom
detta tvåfall skäl varför sådan ersättning inte krävs. För det första har

belopp utdömts i skadestånd försvårandeför omständigheter.ett stort
För det andra har provinsen frivilligt avstått från vad skulle hasom
varit fullständigt svaromål fröken Muirs stämning: Frökenett mot
Muir påbörjade inte sin tidigt Hade provinsen använtprocess nog.
denna invändning kallas talepreskription limitations of actionsom-
defence hade det för fröken Muirs talan. Effektensatt stopp av-
detta avstå frånval detta försvar jämställa medäratt än attmer en ur-
säkt det innebär verkligt försök ställa saker tillrätta. Somett att en-
ledande princip; myndighetsursäkter och initiativ detta slag för attav

historiska felaktighetergottgöra skall straffauppmuntras: att rege-
ringar för deras historiska uppförande skulle ha den effekten.motsatta
4 Fröken Muir intogs skolan den 12 juli års ålder.1955 vid tio
Hon lärrmade skolan, ha blivit utskriven/frigiven, ochutan att mot
skoladministrationens råd, hon år21när gammal, inärmarevar mars
1965. Domstolen finner fröken Muir oriktigt instängd underatt var

årtionde.detta Denna inspärrning fröken Muir blev of-typ ettav som
fer för resulterade i flera förödmjukelser travesties på hennes unga

frihetsberövande, förlorat rykte, avsaknad livsnöjen,person: gott av
avsaknad normala utvecklingserfarenheter, brist civila rättig-av
heter, förödmjukelse och skarn/vanära; sveda och värk; avsaknad av
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familj offer för institutionsdisciplin. Dom-kontakter med och vänner,
för-tillerkänner henne 250.000 CAD för de skadorstolen ärsom

bundna med inspärrningen,
skadeståndinnefattar för för-5 Fröken Muirs talan kraväven

svårande damages med 125.000 CAD iomständigheter aggravated
försvårandeinspärrningen--- omständigheteranslutning till Dessa

försvårandeskadeståndtagits med i beräkningen förhar redan när
steriliseringen skade-omständigheter i samband med döms Ingetut.

stånd försvårandeför omständigheter vid inspärrningen bifalls efter-
tidigare bifallnadet skulle innebära dubblering den ersätt-som en av

ning.
också6 Muir ersättning för regeringen, underFröken krävde att

tid misslyckades denden hon intagen skolan, henneatt ut-var ge
fått.bildning träning i fall Eftersom honoch hon skulle haannatsom

erhållamöjlighet viss utbildning "grade 5 educa-hade mer änatt
fåtttion har hon enligt domstolen inte lyckats visa hon haratt att

få,eller kommer förutsättningar till arbete resultatsämre ettatt som
åtgärder hadeprovinsens henne, hon skulle haft honänmotav om

förblivit utanför institutionen. den anledningen inte dennaAv kan
bifallas.punkt

I anledning bl.a. refererade provins-rättsfall utarbetade Albertasav ovan
regering förslag till särskild lagstiftning ersättning vid sterilisering-ett om

och intemeringar offentliga institutioner. Institutional Con-ar genom
finement and Sexual Sterilizeration Compensation Förslaget innebarAct.
bl.a. begränsning ersättningsanspråket till 150.000 CAD för sterili-en av
seringar genomförts med stöd vissa äldre lagar, däribland Thesom av
Sexual Sterilization dåEnligt uppgift förslagetAct. har dragits tillbaka det

motstånd.alltför folkligtmötte stort
Närmare 800 steriliserade har väckt talan eller väcka talan motattavser

provinsregeringen för blivitde steriliserade sin vilja. dessa harAvatt mot
Albertas provinsregering årunder 1998 hittills träffat överenskommelse
med 540 steriliserade ekonomisk ersättning. Den innebär ochattom en var

erhåller 75.000 iCAD ersättning och ytterligare efter25.000 CAD treen
år dåde inte längre bor någonsjukhus eller institution. Större delenom

dem begärt ersättning steriliserades den institution frökenav som som
på,Muir levde benänmd the Red Deers Michener CirkaCentre.numera

återstår250 fall alltjämt reglera.att
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6.5 Vissa internationella konventioner m.m.

6.5. Inledningl

årsUnder den tid 1934 steriliseringslagaroch 1941 tillämpliga, dvs.var
fram till och med 1975, sig Sverigeanslöt till flera internationella instru-

tillkommit för skydda mänskliga rättigheter. gällerDetment att t.ex.som
universellaFN:s deklaration de mänskliga rättigheterna 1948 FN-om

deklarationen därtillmed knutna konventioner och den europeiska kon-
angåendeventionen skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläg-

gande frihetema 1950 Europakonventionen. Utredningen detanser
lämpligt här kortfattat redovisa dessa och andra konventioner kanatt som
ha varit tillämpliga den svenska steriliseringslagstiftningen under den
angivna tiden.

Den följande redovisningen FN-deklarationen och FN-konventionerav
Europakonventionen har främst frånhämtats Mänsk-Hans Danelius,samt

liga rättigheter, Nordstedts Juridik, 1993. särskild genomgångEn av ar-
tiklarna i främst FN-deklarationen och Europakonventionen med särskild
inriktning på sterilisering har utredningens uppdrag gjorts adjunge-av
rade professorn Gudmundur Alfredsson Raoul Wallenberg Institute of
Human Rights and Humanitarian Law i Lund. Redovisningen i avsnitt
6.5.4 bygger delvis genomgången.den

6.5.2 universellaFN:s deklaration de mänskligaom
rättigheterna

Deklarationen den 10 innehållerdecember 1948 och 30 artiklar. Iantogs
dessa räknas de grundläggande fri- och rättigheter Tanken attupp. var
deklarationen skulle följas bindande konvention dessa rättigheterav en om

särskilda verkställighetsbestämmelser. Själva deklarationen nämli-samt är
inte juridiskt bindande för Under 1950-talet arbetade FN:sstaterna.gen

kommission för de mänskliga rättigheterna tvål sådanamed konventioner,
medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska,en om en om

sociala och kulturella Bådarättigheter. den 16 december 1966 ochantogs
trädde i kraft 1976. Europakonventionen förebild vid utarbetandetvar en

FN-konventionen de medborgerliga och politiska rättigheterna.av om
En förutsättning för FN-konventionema skall effektivaatt är attvara

efterlevnad dem kan kontrolleras. För konventionen destaternas av om
medborgerliga och politiska rättigheterna har särskilt upprättats,ett organ



jämförelser.Några internationella 103SOU 1999:2

Rightsrättigheterna Committee.kommittén för de mänskliga Human
började sin verksamhet 1977.Kommittén

innehåller några enskilda kla-Konventionen inte bestämmelser denom
sådana be-fakultativt protokoll utarbetats medIstället hargorätten. ett

enskildaprotokollet medgerstämmelser. Genom tillträda stat attatt en
klagomål konventionendenna kränkt derasöver att stat genompersoners

kommittén. Sverige tillträddegaranterade fri- och rättigheter prövas av
1976. kommittén enligt huvud-protokollet Behörig väcka talan hos äratt

påstår någonför kränkningregeln den sig själv ha blivit utsatt en avsom
rättigheterna. kränkningde i konventionen garanterade En ägtsom rumav

innan konventionen i kraft för kan inte kränk-trädde prövasstaten om
pågickningen inte alltjämt därefter. Alla tillgängliga nationella rättsmedel

måste fårinnan talan väckas.uttömdavara
fråga mellanstatligtEn under prövning Eu-är annat t.ex.som av organ

får inte Flertaletropakommissionen för de mänskliga rättigheterna tas upp.
Europarådsstater, ratifice-däribland Sverige, har dessutom i samband med

såringen fakultativa sig intedet protokollet desättreserverat attav
klagomålgodtar kommitténs behörighet tidigare varit före-prövaatt som

mål för prövning mellanstatligt Europakommissionenannat t.ex.av organ
och Europadomstolen.

Kommitténs någotprövning visserligen inte i bindande beslututmynnar
i synpunkter views har dock tyngd moraliskt förplik-utan stormen som

tande. dessa föreslå åtgärderI kan kommittén för konstaterade kränkningar
såsom särskild lagstiftning skadestånd.förslag betalaäven attmen om

Utöver nämnda bestämmelser finns FN-deklarationer ellerandra kon-
ventioner intresse i sammanhanget.av

År 1971 tillkom FN:s deklaration rättigheter för mentalt handikap-om
pade/psykiskt årutvecklingsstörda och 1975 FN:s deklaration rättig-om
heter för handikappade. Ett exempel generalförsamlingsFN:särannat
resolution den december17 1991 46/ 119 "Principles for protectionom
of with mental illness and the improvement of mental healthpersons ca-

principlere". I 11 12 "Sterilization shall be carried outanges never as a
for mental illness".treatment

En FN-deklaration avskaffande diskriminering kvinnor komom av av
ståndtill år 1967. Ovannämnda deklarationer inte juridiskt bindande förär

staterna.
Det finns FN-konvention avskaffande alla former rasdis-en om av av

kriminering från 1965 och FN-konvention avskaffande all slagsen om av
diskriminering kvinnor från 1979. I detta sammanhang ocksåskallav

FN:s deklarationnämnas och omänsklig eller för-tortyrom annan grym,
nedrande behandling eller bestraffning åtföljts FN-konvention isom av en

vilken trädde i kraft 1987. En särskild deklarationämne barnetssamma om

l
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rättigheter 1959 och följdes 1989 konvention för Sveri-antogs av en som
del började gälla i september 1990 Barnkonventionen. denI konven-ges

tionen finns förpliktelser för barnet erforderligt skydd.staterna att ge
De nämnda konventionema tillkom år dåefter års1975 1941som synes

steriliseringslag upphävdes.

6.5.3 Den europeiska konventionen angående de

mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna

Europakonventionen utarbetades inom Europarådet och undertecknades
den 4 november 1950. de rättigheterAv omfattas FN-deklarationensom av
återfinns i Europakonventionen de medborgerliga och politiska rättighe-

däremot inte de ekonomiska, sociala och kulturellaterna, rättigheterna.
Konventionen har kompletterats med elva tilläggsprotokoll fyra in-varav
nehåller materiella rättigheter. Europakonventionen ratificeradesnya av
Sverige den februari4 1952 och trädde i kraft den 3 september 1953.

Konventionens efterlevnad årenhar kontrollerats tvågenom av organ,
den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna
Europakommissionen och den europeiska domstolen för de mänskliga
rättigheterna Europadomstolen. Från och med november 1998 ersattes
Europakommissionen och Europadomstolen med ett gemensamt organ en-

Europadomstol. Den skall heltid mål enligt Europakonven-avgörany
tionen. Reglerna den Europadomstolen finns i tilläggspro-om ettnya nytt
tokoll till Europakonventionen nr 11. Protokollet har införlivats med

frånsvensk tidpunkt.rätt samma
Europakonventionen sedan den januariär 1 1995 särskild laggenom en

1994:1219 inkorporerad i svensk Dessförinnan den interätt. direktvar
tillämplig svensk lag Högstaäven domstolen och Regeringsrättenom ge-

åren i allt högre utsträckning tagit hänsyn till Europakonventionensnom
krav och Europadomstolens avgöranden.

Inför Europakommissionen anhängiggjordes två mål, mellan-typer av
statliga och enskilda. I denna berörs endast de målen.enskildatext Endast
de särskild förklaringstater godkänt Europakommissionenssom genom
behörighet enskildas klagomål bundnaatt ta reglerna,emot är däriblandav
Sverige. Samma gäller för den Europadomstolens behörighet. Ennu nya
förutsättning för prövning de inhemskaär rättsmedlen Dess-att uttömts.

skall mål anhängiggöras inom månaderutom efterett slutligt beslutattsex
meddelats i det nationella rättssystemet. Ett ärende gäller förhållan-som
den inträffat före det Europakonventionen blivit förpliktande försom en

kan inte prövas.stat
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Europadomstolen möjlighet skadeståndhar utdöma skälig gottgö-att
åtgärdrelse, 50 till förfördelad förutsätter beslut ellerDetart part. att ett

rättslig stårmyndighet eller myndighet helt eller delvis i stridav en annan
konventionens förpliktelser och den inhemska medgerrättenmot gott-att

görelse inte till viss åtgär-alls eller endast del lämnas för beslutets eller
dens verkningar. Ersättningen innefatta såvälkan gottgörelse för ekono-

rättegångskostnader.misk ideell skada för Ersättning för ideellsom som
skada kan jämfört med vad gäller enligt skadeståndsrättsvensk utdö-som

med mycket höga belopp jfr Kamov 1998/99 67 79 med hän-notmas s
visningar till rättsfall.

litteraturen finnsI generella redovisningar och diskussionermer om
ersättning, bl.a. hos Theo Boven, Study the Right Restitution,tose van on
Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Hu-

Rights UN document E/CN.4/—sub.2/1993/8, jfr FN—kommissionenman
mänskliga rättigheter dokument E/CN.4/19-97/-104 P. Dijksamtom van

och G.J.H TheoryHoof and of thePractice European Conventionvan on
Human Rights, Deventer; Kluwer, tredje uppl, 1998.

6.5.4 Mänskliga rättigheter och sterilisering

I detta avsnitt har utredningen gjort provisorisk lista regleren om
mänskliga rättigheter det internationella planet skulle kunnasom vara
tillämpliga den tidigare steriliseringslagstiftningen i Sverige och den
administrativa praxis utvecklades kring steriliseringarna. Genom-som
gången översiktlig ochär avsedd identifiera vilka reglernärmast att som
kan relevanta. det följandeI har ämnesområdena tagits alfabe-vara upp
tiskt. För varje bör läsaren åtankeha i tidsaspektenämne dvs. interna-när
tionella bestämmelser ratificierades och de trädde i kraft interna-när som
tionell förpliktelse i allmänhet och för Sverige i synnerhet. Reglerna kan
ha existerat redan tidigare internationell sedvänja eller allmänna prin-som
ciper.

ocksåDet viktigt påpeka innebördenär i tolkningenoch Euro-att att av
pakonventionens artiklar, vilka de bestämmelser tordeär ha störstsom
betydelse i detta sammanhang, sker Europadomstolens praxis. Medgenom
andra ord kan inte med säkerhet nationell lagregleringsäga attman en
eller praxis strider eller har stridit Europakonventionen innanmot mot
Europadomstolen konstaterat detta. Litteraturen kring Europakonventio-

och Europadomstolens årendomar har med också blivit riklig, bl.a.nen se
Hans Danelius, Mänskliga rättigheter europeisk kommentari Enpraxis -
till Europakonventionen de mänskliga rättigheterna, Norstedts Juridik,om
1997.
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frånEn tolkning uttryckligt istöd dom Europadomstolen kan bliutan en
svårsärskilt det gäller lagstiftning eller administrativ praxisgöra näratt

ligger långt tillbaks i tiden och speciellt det gäller regleringarnärsom som
såvälexisterade före efter konventionens tillkomst.som

I detta ocksåsammanhang bör anhängiggörandeatt ett ettupprepas av
mål till Europakommissionen skulle ha skett inom månader från deattsex
nationella rättsmedlen dvs. sedan slutligt beslut meddelatsuttömts ett en-
ligt nationell Det talar påstående idag årenrätt. det undermot att ett attom
1953 förekommit1975 brott Europakonventionen vid beslut ellermot-
åtgärder med tillämpning års1941 steriliseringslag skulle kunna tasav nu

till prövning. Ett alternativ skulle åtgärden eller beslutetattupp vara
skulle betraktas bestående eller fortlöpande kränkning denmotsom en

såenskilde vilket i fall skulle kunna innebära talerätten inte förlo-att var
rad. Huruvida genomförande steriliseringsåtgärd dåva-med stödav en av
rande steriliseringslagstiftning Europadomstolen skulle betraktasav som

sådan bestående eller fortlöpande kränkning i Europakonventionensen
mening oklart.är

6.5.5 Exempel regler mänskliga rättigheterom
kan ha haft betydelse vid steriliseringsom

med stöd 1934 årsoch 1941 steriliserings-av

lagar

Barnets rättigheter:

Om steriliserad faller åldersgränsenunder år18 för FNzs deklarationen
1959 barns rättigheter och års1989 barnkonvention kan barnetsom rätt
såsom respekten för barnets bästa och välbefinnande ha blivit åsidosatt.

Effektiva rättsmedel:

Regleras bl.a. i artikel i2 FN-konventionen medborgerliga och politis-om
ka rättigheter och i 13 i Europakonventionen. Enligt dessa harart envar

till verksamrätt hjälp från landets myndigheter handlingar krän-mot som
ker de grundläggande rättigheter tillkommer honom eller henne enligtsom
lag och författning.
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mening:Erkännande i lagenssom person

fråga 16 iartikel 6 i FN-deklarationen och artikel FN-Denna regleras i
medborgerliga politiska rättigheter. Enligt dessa harkonventionen ochom

inklu-i lagens mening. Detöverallt erkännasrätt att personenvar som en
derar till lagskydd i olika bemärkelser.rätten

Familj, privatliv och rykte:

såsomFrågor artikel 12 ochrörande familjen regleras i flera bestämmelser
FN-konventionen ekonomiska,16 i FN-deklarationen, artikel 10 i so-om

ciala och kulturella rättigheter, artikel och 23 i FN-konventionen17 om
civila och politiska rättigheter och artikel 8 och 12 i Europakonventionen.

intrångGodtyckliga och utornrättsliga inblandningar eller i dessa rättig-
intrångheter konventionsstiidiga. i rättigheterna lagstöd.För krävsär

någonRätten bilda familj skall lika för alla. Om dessa rättig-att vara av
heter begränsas förnekas måsteeller eller flera verkningsfulla rättsme-ett

finnasdel och respekteras.

Folkmord:

års1948 konvention förebyggande bestraffningoch brottet folk-om av
mord artikel avsågsH d. kan relevant steriliseringslagstiftningenvara om

användas för etniska och helhet eller delaratt att utrota rasgmpper som av.
Det gäller lagstiftningen ianvändes detta syftet.ex. motom romer
zigenare eller angåendeMan kan här tidigare regleringar görasamer.
jämförelser med Tokyorättegångama.Nürnberg- och

Frihet och säkerhet till person:

Dessa regler finns i bl.a i artikel 3 i FN-deklarationen, artikel 9 och 10 i
FN-konventionen medborgerliga och politiska rättigheter och artikel 5om
i Europakonventionen. Den fysiska säkerheten och integriteten för perso-

och exempel; dessutom, sterilisering sked-är ettner grupper om av person
de för han eller hon skulle bli frigiven, inte in-endast dessa regleräratt
blandade ocksåkan reglerna förbudet godtycklighet för-ochutan motom
budet omänsklig och förnedrande behandling bli tillämpliga, jfrmot grym,

artikel 3 i Europakonventionen.t.ex.
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Förfölj else:

Artikel i erhålla14 FN-deklarationen reglerar söka och skyddrätten att
från angåendeförföljelse ofta flyktingar.numer Idag skulle kunnaman

för officiell steriliseringspolitik används olikaargumentera att moten som
sociala, etniska eller kulturella i samhället skulle kunna jämställasgrupper

sådan förföljelse.med Paralleller skulle kunna dras med den nuvarande
debatten kvinnlig omskärelse.om

Handikappades/Utvecklingsstördas rättigheter:

Det ingen tvekan utvecklingsstörda omfattas rättighe-är attom av samma
och icke-diskriminerande bestämmelser i intematio-huvuddelen deter av

nella inklusivereglerna, alla mänskliga rättigheter, de inteäven när ut-
tryckligen utvecklingsstörning grund diskrimineringnämner när ärsom en
förbjuden. någraHärutöver finns bestämmelser uttryckligen tarsom upp
utvecklingsstördas rättigheter, bådeoch täcker fysiska och mentalasom
handikapp. årsDet gäller 1971 FN-deklaration rättigheter för mentaltom
handikappade/psykiskt utvecklingsstörda Declaration of thepersoner
Rights of årsMentally Retared Persons och 1975 FN-deklaration rät-om
tigheter för handikappade Declaration of the Rights of Disabledpersoner
Persons. Ett exempel den tidigare resolutionennämndaär FN:sannat av
generalförsamling den december17 1991 46/119 "Principles forom
protection of with illnessmental and the improvement of mentalpersons
health care". I principle 11 12 "Sterilization shall be carriedanges never

for illness".mentalout treatmentas a
Angående litteratur Leandro Despouy, Argentina, Special Rapporteurse

of Sub-Commission Prevention of Discrimination and Protection ofon
Minorities, Study Human Rights and Disabled Persons, UN Humanon
Rights Study Series No New York 1993 E.92.-XIV.4.

Ickediskriminering:

Förbudet diskriminering grundläggande regel bland de mänskli-ärmot en
rättigheterna, och1 55 artikeln i FN-stadgan, artikel 2 och i7t.ex.ga se

FN-deklarationen, artikel 2 i FN-konventionen mänskliga rättigheter,om
artikel i14 Europakonventionen. Det gäller konventionemaäven om ras-
diskrirninering och diskriminering kvinnor. Enligt dessa diskrimine-ärav
ring förbjuden hudfärg, kön, etniskt födelse, religionp.g.a. ras, ursprung,
eller sociala skäl. Steriliseringslagstiftningen kan ha använts sättett

någonbrutit dessa icke-diskriminerande regler.motsom av
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Kvinnors rättigheter:

kvinnordiskrimineringall slags äravskaffandekonventionFN:s avavom
kvin-användesfrekventsteriliseringslagstiftningenfrån Om1979. mer

rättig-mänskligareglernatidigare nänmdapå dekan ävenmänän omnor
indivi-antingenickediskrimineringlikabehandling,rörandeheter som en

erhålla rättig-vissadiskrimineringeller rättenduell rättighet attavensom
åsidosatt.ha blivitunder lagenlika skyddheter och

Lika rättigheter:

frånmänskliga rättigheternadeFN-deklarationenartikel iEnligt l om
andrarättigheter. Genomi värde ochfria och likavi alla födda1948 är

FN-konventionenartikel 26 iFN-deklarationen ochiartikel 7artiklar t.ex.
motsvarande regler i Eu-ochpolitiska rättighetermedborgerliga ochom

skydd lagen.ochlikhet inför lagenropakonventionen gäller avsamma
jfrockså frågan steriliseringförbetydelsebestämmelser harDessa om

kvinnors rättigheterrättigheter,handikappades/utvecklingsstördasäven
minoritetsrättigheter.och

Medicinetik:

sjukvårdspersonaletik för hälso- ochårs för medicinsk1982 principerFN
reglersammanställning etiskasammanhang. Enkan i dettanämnasetc. av

publicerassjukvårdspersonal kommerhälso- ochför läkare och attannan
Wallenberginstitutet under hösten 1999.Raoulav

Minoritetsrättigheter:

oproportionerligt användesfrekvent ellersteriliseringslagstiftningenOm
åsido-mänskliga rättigheter haolika reglerminoritetsgrupper kanmot om

under lagar-lika behandlingvärde och likhet,rörande folkmord,satts t.ex.
både individer ochvad gällericke-diskriminerande grupper.na,

förnedrande behandling:Omänsklig eller

gällerbehandling. Detomänsklig eller förnedranderegler pekarFlera ut
medborgerli-FN-konventionenartikel 7 iartikel 5 i FN-deklarationen, om

Till vissaEuropakonventionen.artikel 3 ipolitiska rättigheter ochochga
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delar definieras begreppen i års1975 FN-deklaration och 1984 års kon-
vention och omänsklig eller förnedrandemot tortyr behand-annan grym,
ling eller bestraffning. De nämnda bestämmelserna gäller underpersoner
frihetsberövande, sjukhus någoneller denna vis-ävenannanstans, om
telse skett under mycket kort period, skyddet kan utsträckasen utan-men
för frihetsberövandet. Enligt rättsfall får ingen sin fria viljautan utsättas
för medicinsk eller vetenskapliga experiment. Europadomstolen har angett

förödmjukelser och denatt mänskliga värdigheten kangrova angrepp
medföra förnedrande behandling. Begreppen har extensivt i inter-använts
nationella sammanhang.
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utredningensNärmare7 om

kartläggning

Inledning1

belysninghistoriskförutomutredningendirektiven skall göraEnligt att en
också kartläggningersättningekonomisktilllämna förslag göraoch avett en

indikationervilkaochsteriliseringsverksamhetenhur omfattande ste-var
utfördes.riliseringama

följandeuttrycktskartläggningsuppdraget sätt.direktiven harI

mångakartläggningockså huringåruppdraget göraatt perso-aven
indikationer-olikaunder desteriliserades med stöd lagarnaavner som

steriliseringarpåverkades. Antaletlivvilka och hur derasde varna,
sterilise-någon denutfördes efter ansökan än sompersonav annansom

också kartläggningockså redovisas. intresseskall Avrades är att en
underlagstiftningeni tillämpningenförändringareventuellagörs avav

till det."bakomliggande orsakernakraft och detid den iden var

jämföra resultatenmening det angelägetEnligt utredningens ävenär att av
Utredningeni andra länder.sådan kartläggning med hur det avservaren
slutbetänkandet.sådana iåterkomma med jämförelsermöjligtdärför att om

års steriliseringslagi avsnitt 2 omfattade 1934utredningenSom angett
förmåga till sterili-lämna samtyckebedömdes saknaenbart attpersoner som

förförutsättningarnamed andra ordsering de rättsinkapabla. Lagen attgav-
förstod sterilise-insikt i eller intesterilisera saknadekunna sompersoner

frågan steriliseringreglerade interingsbegreppets innebörd. Lagen om
sig detefter dennes samtycke,enskildes begäran eller närden vareegen
andra sjukasinnesslöa ellersterilisering friska individer ellergällde avav

förstod ingreppets innebörd.som
steriliseringarårs reglerades i princip alla1941 steriliseringslagGenom

enskildesgenomfördes efter deninte medicinska dvs. deävenvar somsom
års eller indi-de grunderbegäran eller samtycke. 1941 lagI treangavsegen
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kationer skulle gälla för lagens tillämpning eugenisk, social och medi-som
cinsk. Tillstånd för sterilisering krävdes huvudregel medicinalsty-som av
relsen. I bilagor till detta betänkande finns 1934 och års1941 sterilise-
ringslagar bilaga 2 och 3, kungörelser till lagarna bilaga 4 och 5 samt
medicinalstyrelsens råd och anvisningar rörande tillämpningen sterilise-av
ringslagarna årsoch 1938 abortlagbilaga 6 till 8.

Några7.2 metodologiska överväganden
För kunna besvara direktivens frågeställningaratt vad gäller kartläggningen
har utredningen valt följande tillvägagångssätt.

1 En aktgenomgång steriliseringsansökningar, protokoll, steriliseringsbe-av
rättelser arkiverade Riksarkivet och Socialstyrelsenetc.
2 En genomgång relevant medicinsk litteratur från 1930-talet fram tillav
1970-talet, särskilt vetenskapliga avhandlingar i rasbiologi, psyki-
atri/bampsykiatri, neurologi, socialmedicin för bedöma hur dessaetc. att
avhandlingar stödjer/tar avstånd från den ursprungliga rasbiologiska inställ-
ningen till sterilisering.
3 Studier tillgängligt forskningsmaterial avseende eller liknandeav samma
material kontakter med forskare området.samt
4 Studier de brev kommit utredningen tillhanda frånav som personer som
steriliserats och begär ersättning intervjuer någramed dessasamtnu av per-
soner.
5 Intervjuer med verksamma under den berörda tiden läkare,personer in-
stitutionspersonal, kuratorer och andra aktörer.

Utredningens slutsatser grundval nämnda undersökningar kommerav att
redovisas i utredningens slutbetänkande till 1999. Utredningensommaren
vill dock redan helt kort redovisa hur aktgenomgången genomförsnu och
hur den statistiska bearbetningen olika akter upplagd.ärav

Själva aktgenomgången kvantitativ tillär sin karaktär, vilket innebär en
begränsning i förståelse tillämpningsprocessen. Aktmaterialet avspeglarav
dessutom i huvudsak intygsgivarens perspektiv i med den "sökande".mötet
Hänsyn kommer till detta i tolkningenatt tas det kvantitativa resultatet.av
Med sökande utredningen den skall steriliseras. Utredningenmenar harsom
här sökande inom citationsteckensatt för markera det inte alltidatt denäratt

steriliseringen denär aktiv angåendesom är sterilisering.avser som som
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Urvalsförfarande7.3 m.m.

samplingsförfarande stickprovs-Utredningen har valt göraatt ett
från perioden 1935-1975.undersökning ansökningsakterav

På finns cirka 70.000 ansökningsakterRiksarkivet och Socialstyrelsen
från dessatiden till 1975 bevarade "Ansökan sterilisering". Av1935 om
innehåller steriliseringarcirka avslagsbeslut. Omkring 63.0007.000 genom-
fördes enligt flera de tidigare nämnda indikationema. Utredning-eller aven

bestårurval 2.200 akter omfattande samtliga 15:e födda. Valetens av av
15:e födda beror det möjligt statistiskt jämföra dessaäratt att personer
med data för hela svenska befolkningen, insamlade Statistiska Centralby-av
ran.

påpekai iDet detta sammanhang viktigt utredningen maj 1998är att att
fått Datainspektionens tillstånd föra s.k. personregister i syfteatt ett att sa-
manställa uppgifter för kartlägga tillämpningen steriliserings-svenskatt av

årenpolitik få tillgångunder 1935-1975. utredningenFör skall till rele-att
material har dessutom Regeringen i i januaribeslut 1998 med stödvant av

kap §14 8 sekretesslagen förordnat sekretess till skydd för enskildsatt per-
sonliga förhållanden skall gälla utredningen i samband medinte gentemot
insamlande uppgifter i bl.a. ansökningshandlingar dåvarandehos medici-av
nalstyrelsen. För sekretesskydda de uppgifter utredningen samlaratt
detta ocksåhar Regeringen ändring i 3 § sekretessförordningensätt genom
från den 1 1998 förordnat angående de undersökningarattmars som nu

sekretess skall gälla hos utredningen förnämnts, de uppgifter som avser
enskilds förhållandenpersonliga och kan hänföras till den enskilde.som

Pilotstudie

För bedöma innehållaktemas fåoch möjlighet fram relevanta data haratt att
utredningen gjort pilotundersökning. Från de 15:e föddas akter valdesen
slumpmässigt 97 stycken. utgångspunkt frånMed fomiuläret "Ansökanut

sterilisering" arbetades fram protokoll pilotmateria-testadesettom som
let. De 97 aktema granskades avseende "den sökandes" ålder,kön, vistelse

institution tidigare och vid tiden för ansökan, civilstånd,barn,egna gra-
viditet och eventuell abortansökan, ärftlighet avseende somatisk eller psy-
kisk sjukdom, asocialitet, begåvning med intelligenstest, socialgmpps-mätt
tillhörighet, "sökandens" psykiska/somatiska hälsa förekomstensamtegen

eventuell underskrift ansökan. Det visade sig möjligt användaav attegen
dessa variabler, ansökningsaktemas kvalitet frågaäven i uppgifts-om om
mängden varierar starkt. Med hjälp frånresultat pilotundersökningenav



114 Närmare utredningens kartläggning SOU 1999:2om

kalibrerades inmatningsformulär, möjligt använda för statistisk bear-ett att
betning.

Aktinnehållet

Ansökningsaktema består standardiserade formulär, för års1934 lag,ettav
för års1941 lag reviderad version sistnämnda frånett 1960.samt en av

Samtliga ansökningsakter innehåller två till bilagor: intyg I och H undertre
1934 års lag bilaga H och årsIH under 1941 lag. Bilaga I omfattarsamt
själva ansökan. Bilaga H utgjordes främst uppgifter lärrmade anför-av av

eller andra. Bilaga HI utgjordes läkarintyg.vanter Bilagor rörandeettav
social utredning och läkarintyg förnyades i samband årsmed 1960 revision.

I lagstiftningen vilka fick utfärda bilagor/intyg i sterilise-angavs som
ringsansökningama. Läkarintyg bilaga IH fanns alltid med. Intyg i bilaga H
utfärdades ofta myndighetsrepresentanter barnavårdsman ellerav som repre-

för fattigvården, socialvården.sentant Ibland utfärdades det makesenare av
eller föräldrar.

Initiativet till steriliseringsansökan kunde lokalt myndighetsplantas ett
såsom bamavårdsnämndens eller fattigvårdsnämndens ordförande, folk-av
skolans rektor, provinsialläkare eller föreståndare institutioner. Utred-
ningen har i avsnitt 2 redovisat vilka den enskilde självutöver kundesom
ansöka sterilisering. Under decennier kunde initiativet tillom ansö-senare
kan den enskilde själv i samråd medtas kurator vid sexualrådgiv-av t.ex.
ningsbyrå eller öppenvårdsmottagning.annan

Beslut sterilisering medicinalstyrelsen, från och med 1968togsom av av
socialstyrelsen. Beslutet verkställdes operation centrallasa-ettgenom en

och utfördes läkare kirurg ellerrett gynekolog. Dessa läkare hade oftaav
inte deltagit i ansöknings- eller beslutsprocessen. Operatören ålagddockvar

redovisa ingeppet standardiseratatt formulär "Steriliseringsberättelse"ett
till medicinalstyrelsen/Socialstyrelsen.

Aktema inblick i "de sökandes" verklighet. Deras tidigare livger sam-
manfattas avseende sociala förhållanden, sjukhistoria, mental utveckling,
sjukdomar i släkten, gynekologisk och eventuellt obstetrisk Ianamnes. som-
liga akter finns omfattande och detaljrik information, medan andra akter är
kortfattade.

Aktema fokuserar aktuella psykiska vid tiden förpersonemas status
ansökan. Här bl.a. ställning till intellektuellatas egenskaper, inklusive om-
dömesförrnågan, uttryckt bl.a. hållning,sexuell förmåga skötagenom att
hem och bam eventuellt arbete eller formsamt social anpassning.annan av
Ofta bifogas protokoll från intelligensmätningstest.ett
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års1941decennier 1934 ochunder de fyrakaraktär ändrasAktemas ste-
hurspråkbruk, människor,omdömei kraft. gällerriliseringslagar Det omvar

indikationer. Detförsterilisering, vadförargumenterar angavmanman
sterilisering"sökte"också i vilka detfinns klara skillnader var sompersoner

tillämpnings-sluteti början ochutfärdade formulärenoch vilka mot avsom
tiden.

år, 1935-1975.40års tillämpades understeriliseringslagaroch 19411934
års tilllag 1942åren till 1941 och 1941års under 1935lag tillämpades1934

grundades ändra-steriliseringsbeslutenoch vilka1975. Intyg skrevssom
respektiveåren 1942-19591935-1941,gällde underdes vid tillfällen ochtre

ocksåockså tid, vilketha förändratsTillämpningen tycks1960-1975. över
tillämp-abortlagstiftningen och dessiförändringarbl.a. kan avspegla t.ex.

rimligt analy-utredningen funnit detutgångspunkt harning. Med denna att
från pilotstudien tycks det haresultatenperioder. Enligtmaterialet i tresera

lagstiftningenefter ändringar iöverlappning i bedömningarnavarit vissen
principiellt likartadetycks dockfonnuleringar. Intygenoch i intygens vara

materialet i likaundersökaUtredningen har valtunder hela perioden. treatt
månader januari 1935långa år avseende tidenomfattande 13 och 4perioder

septemberaugusti 1961 period ochperiod maj 1948april 1948 1, --
period 3.1961 december 1975-

1935-1946 finns arkiveradeAnsökningshandlingama för perioden
1947 1975rättspsykiatriska nämndens arkiv. För periodenRiksarkivet, är-

arkiv, socialpsykiatriska nämndensarkiverade Socialstyrelsensaktema
arkiv.

Några preliminära resultat

gått ansökningsak-Efter igenom fjärdedel statistiska urvaletdetatt aven av
årgångarna och 19751947, 1950, 1951, 1953, 1960, 1967, 19731949,ter

steriliseringsansökningamakan konstateras 95 94,4 ärnäraatt procent av
undertecknade den steriliseringen avsåg. Majoriteten "sökandena" varav av

ansökankvinnor 89,3 Cirka 12 bodde institutionprocent. närprocent
sinnessjuk-gjordes 4,5 sinnesslöanstalt, 3,6procent procent

skyddshem/fängelse,hus/psykiatrisk klinik, 1,6 0,2 procentprocent
epileptikeranstalt.

ansökan.97 fallen har läkaren tillstyrktI den undersökandeprocent av
exempelvisindikationer,Ansökan tillstyrktes ofta med angivande fleraav

eugenisk+social, eugenisk+medicinsk, allasocial+medicinsk, även tremen
indikationema. fallen tillstyrkts enbart155,2 har ansökanprocent me-av
dicinsk indikation, 2,8i 2 enbart social indikation. och procentprocent av
fallen har tillstyrkts eugenisk indikation. medicinskaansökan enbart Den
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dikationen från 1950-talet framåtochär helt dominerande. Den förekommer
något i 76 desätt hittills genomgångna aktema medan denprocent av

sociala förekommer i 30 och den eugeniska i 26procent procent.
I det hittills genomgångna materialet saknas årgångama,de tidigaännu

1935-1946, varför de här mycket preliminäraäven och begränsade under-
sökningsresultaten bör betraktas med försiktighet. Arbetet pågårmed aktema
och beräknas klart under våren Då1999. kommer förhoppningsvisvara yt-
terligare viktiga frågor kunna besvaras mångahur i livetatt t.ex. ärsom av
de steriliserade, hur många steriliserades medan de omyndiga ellersom var
underåriga, hur många steriliserats efter ha diagnostiserats sin-attsom som
nessjuka, sinnesslöa eller epileptiker, antalet steriliserades ipersoner som
samband med abort och i mångahur fall sterilisering inte verkställdes.som
Sådana resultat tolkningar resultaten kommer utredningensamt av att pre-

i slutbetänkandet.sentera
Utredningen kompletteraöverväger det statistiska materialet medatt ett

liknande urval abortansökningar. Orsaken till detta bl.a. inteärav att ett
obetydligt antal steriliseringar genomfördes i samband med abort fåttvilket
till följd utförligt bakgrundsmaterial angåendeatt den enskilde iställetmer
finns i abortakten.
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ersättningförPrinciper8

Inledningl

någonsin vilja ellerutredningen skall dedirektiven tillEnligt motsom
ekonomiskformfå gottgörelse isteriliseradeinitiativ blivit avenannans

bevi-synligadet konkretaersättning villekonomiskaersättning. Denna vara
Många drabbade hardemening.upprättelse i vidarepersonligset aven

integritet.personligakränkning sindjuphändeupplevt det avsom ensom
ersättningen. Denockså ekonomiskadenomfattarUpprättelse än germer

direktiven harbeklagande. Iavståndstagande ochockså uttryck ettett
sterilise-formuleringen detikommit till uttryck synsättdetta bl.a. att som

sedannågot svenska samhälletdetprägladesringslagstiftningen är somav
sådant erkännande ochavstånd från. Genomlänge starkt ettetttar genom

riksdag klartregering ochgottgörelse kommerekonomiskbeslut lärrmaatt
de drabbade.upprättelseuttryck för viljan sökaatt gege

sterilise-drabbatsavsnitt 3 torde deutredningen konstaterat iSom avsom
skadeståndsersättning från sida i dagtillringarna sakna laglig rätt statens

tidigareåtgärd i strid med dengenomfördesingripande elleräven ett enom
iutredningensteriliseringslagstiftningen. Grunden för detta är angavsom

sammanfattningsvis följande.avsnitt 3
med alllagstiftningen saknasi enlighet medsteriliseringen utförtsOm

ersättningsanspråk.rättslig försannolikhet grund ett
steriliseringslagstiftningenstrid medsteriliseringen utfördes iOm t.ex.

frågaså led intekrävdes iinhämtats där personensamtycke inteattgenom
inte helt uteslutetmening detrubbad själsverksamhet i lagens är att er-av

då skadeståndsrätt.något gällande Enfunnits i fall enligtsättningsrätt even-
sannolikhetemellertid med allskadestånd grundertuell till dessa ärrätt

skade-i eventuellförutsättningpreskriberad idag; allt under att staten en
återkommer iståndsprocess preskriptionsinvändning. Utredningengör av-

fråga.8.2.5 bl.a. till dennasnitt
föreslå såledesutredningen har i uppdragersättningDen ärattsom nu

frågannågot i och för sig. När det gällerinte beroende rättsligt regelverkav
ersättning utredningen dock valtskall gälla för harvilka principerom som
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vissa jämförelsergöra med hur liknande ersättningsfrågoratt behandlats i
andra sammanhang underlag till utredningens förslag.som

Det i detta syfteär utredningen i tidigare avsnitt redovisat olikasom er-
sättningsprinciper ersättning tidigare svenskat.ex. tillgetts utsom statenav
steriliserade humanitära skäl ibland benänmt billighetsskäl, nåd ellerav av

gratia till andraäven ocksåDet syftet med jämförelsemaärex men grupper.
med ersättningar utgivna i några andra länder sådanai fall eller liknande
situationer de ersättningsbelopp kan komma ifrågasamt då någonsom er-
hållit försäkringsersättning/skadestånd personskada medfört steri-pga som

Ävenlitet. jämförelsema med vad utgåkan i s.k. kränkningsersättning isom
vårt land vid vissa brottsliga handlingar har haft betydelse i detta samman-
hang.

fråganInnan ersättningens storlek diskuteras vill utredningen dockom
först frågan vilka börta ersättning och hur bevisfrågor iupp om som an-
slutning därtill bör lösas.

För undvika missförstånd använderatt utredningen de och begrepptenner
förekommer i de samtida Det gällersom begrepptexterna. t.ex. ett som

"sinnesslö" idag saknar vetenskaplig mening och har starkt nedsät-som en
tande klang.

8.2 Vilka fåbör ersättning

8.2.1 Allmänna överväganden

En utgångspunkt för diskussionen vilka bör komma ifråga förom som er-
sättning självfalletär utredningens direktiv där det utredningenattanges
skall föreslå ersättning till dem steriliserats vilja elleren sin påmotsom
någon initiativ.annans

Utredningen har tagit del brev från drygt 150 skrivit ochav personer som
begärt ersättning i anledning de steriliserats. I breven haratt dessa i hu-av
vuddelen fallen de steriliserats sin viljaangett att deav skriftli-mot trots att

själva ansökte eller samtyckte till steriliseringsåtgärden.gen om
En viktig fråga utredningen därför har haft besvara i vilkensom äratt

utsträckning det möjligtär tillgängligt materialatt sterilise-avgöraur om en
ring genomförts någonmed form tvång såledesoch den enskildesav mot
vilja han eller hon själv gjorttrots att ansökan eller samtyckt till sterilise-
ringsåtgärden.

I detta syfte har utredningen hos Riksarkivet och i Socialstyrelsens arkiv
tagit fram gåttoch igenom flertalet ansökningshandlingar angående sterilise-
ring avseende de i brev hittills begärt ersättning. Utredningenpersoner som
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försökthar skapa sig bild hur ansökningarna utformade och deten av var om
går någotdem utläsa den enskildes inställning till sterilisering och iattur om

mån påtryckningarvilken olika former övertalning förekommit.ellerav
Hänitöver har utredningen för statistisk bearbetning plockat 2.200ut an-

frånsökningshandlingar perioden 1935-1975. Utredningen har tidigare i
frånavsnitt 7 redovisat vissa kartläggning.resultat denna En fullständig re-

dovisning den statistiska bearbetningen kommer iske utredningensattav
slutbetänkande. Som utredningen konstaterat i avsnitt 7 har 90över procent

ansökningarna undertecknats den enskilde själv eller har han eller honav av
skriftligen tillsamtyckt sterilisering.

Det kan i detta sammanhang lämpligt det totala antaletatt attvara upprepa
ansökningar sterilisering under nämnda period cirka 70.000 och attom var

dessa inrapporterades 62.888 steriliseringar genomförda. Det börav som
understrykas siffran 62.888 mångainnefattar steriliseringarävenatt som
måste betraktas frivilliga dvs. där den enskilde själv tagit initiativ tillsom

någraansökan otillbörliga påtryckningar från myndigheter ellerutan myn-
dighetspersoner. mångaHur dessa kan återkommerha varit utredningen
också till i slutbetänkandet.

Efter den nuvarande steriliseringslagen i årkraft 1976 ökadeträttatt en-
ligt Socialstyrelsens statistik årligaantalet steriliseringar mycket kraftigt,
från drygt åren2.000 under 1947-1952 och 1.500-1.800 årenunder 1953-
1975 års1941 lagstiftning till drygt år åren7.700 under 1976-1985.per
Även därefter har i genomsnitt 8.000 året låtit sterili-uppemot personer om

Frånsig. och årmed 1976 till och med 1996 har totalt 166.000sera personer
steriliserat sig 40.000 är män.varav

såAtt antal steriliseringar genomförts efter år 1975 tillett orsakstort är en
utredningen det före denna tidpunkt förekom förhållan-att ävenattanser ett

devis antal frivilliga steriliseringar såoch redan tidigt istort slutetsom av
1950-talet och början l960-talet.av

sistnämndaDen slutsatsen stöds de s.k. efterundersökningar do-av som
i psykiatri Martin Ekblad genomförde vid denna tidcenten The Prognosis

after Sterilization Social Psychiatric Grounds, 1961, och Social Psyhiatricon
Prognosis after Sterilization of Women without Children, 1963. Ekblads
första undersökning gällde samtliga de 273 kvinnor under 1951 gjordesom
ansökan tillstånd till sterilisering och bosatta i Stockholm. Avom som var
dessa uteslöts 25 kvinnor därför de inte utnyttjade tillståndet till sterilise-att
ring och 21 hade flyttat från Stockholm då hon psykisktsamtsom en var

Övrigasjuk och låtavägrade intervjua sig. 225 intervjuadesen som person-
ligen Ekblad. Denna efterundersökning skedde år5 till 6 efter operatio-av

Iden andra undersökningen Ekblad fram samtliga kvinnor barnnen. tog utan
steriliserats under åren 1950-1955 och bosatta i Stockholm. Dessasom var

60 stycken och de intervjuades personligen Ekblad till år5 11 eftervar av
operationen.
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Liknande undersökning genomfördes docent Lennart Kaij och Annav
Malmqvist Prognosis after Sterilization combination with Parturition, A
followup Studie of 179 Women, Acta Psychiat. scand. 1965.

Dessa undersökningar viktiga vetenskapliga frå-arbeten vad gällerutgör
steriliseringsingreppets frånbetydelse psykologisk och psykiatriskgan om

synpunkt. Enligt dem 80 patienterna fullt tillfred-närmare procentvar av
ställda med steriliseringen. De negativa reaktionerna gällde främst kvinnor

i samband med ingreppet föremål tvångvarit för eller mycket på-starksom
verkan eller tidigare någrainte hade barn bl.a. Läkartidningense ävensom
57: 13 1960 och 60:21 1963 SOU 1974:25 66D.samt s.

förDet närvarande utredningensär uppfattning få steriliseringaratt ytterst
genomfördes utanför lagstiftningens regelsystem årenunder till1941 1975.
Denna slutsats grundar utredningen dels förhållandevisingreppetatt var
komplicerat, särskilt kvinnor, dels det straffbart för läkareatt attvar

tillstånd någonsterilisera framför allt förhållandetdet allmännautan men
det inte ha funnits något starkt behov någonsteriliseraatt attsynes utan-av

för lagamas eftersom ansökningarna såbeviljades i utsträckning.ramar stor
Man bör dock uppmärksamma det i olika framfördessammanhang kritikatt

den medicinska indikationen den kom tillämpasmot socialaatt attsom om-
ständigheter också borde tillämplig således "behov"män; ettvara som
inte täcktes lagstiftningen. Utredningen har dock inte någotfunnitav som
talar för denna kritik föranledde steriliseringar utanför lagensatt ramar.

När det gäller steriliseringar årenunder 1935 förhållertill 1941 det sig
annorlunda. Som redovisats i avsnitt 2.2.2 gällde års1934 steriliseringslag
endast steriliseringar begränsad de led rubbad själs-av en grupp; som av
verksamhet och för framtiden stånd vårdnadenhandha sinaattvar ur om
barn eller kunde arvsanlag till avkomlingar överföra sinnessjukdomargenom
eller sinnesslöhet samtidigt de grund rubbad själsverksamhetsom av var-
aktigt stånd lämna samtycke till steriliseringsåtgärden. Deattvar ur som
steriliserades enligt denna lagstiftning årenunder 1935 till uppgår1941 till
1.338 744 steriliserades medicinalstyrelsens tillstånd efterutanvarav men
samråd två läkare och sedan de rubricerats sinnesslöa 3 § i års1934av som
lag.

Under denna tid och årföre 1935 förekomäven steriliseringar utanför- -
lagens någotoch uttryckligt lagstöd. Av tillgänglig statistik frånutanram
dåvarande Medicinalstyrelsen framgår 1.615 steriliseradesatt utanpersoner
tillämpning års1934 lag årenunder 1935 till 1941. Vid den tiden förelågav
inget uttryckligt lagförbud sterilisera någon det fram-mot ävenatt om som
går utredningens redovisning i avsnitt 2.2.2 fanns delade meningarav om
steriliseringar lagstöd tillåten eller såledesDet förekomutan undervar
1920- och det tidiga 1930-talet psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, epilep-att
tiker och sedlighetsförbrytare steriliserades. Huruvida detta i realiteten var
frivilliga steriliseringar återkommer utredningen till i avsnitt 8.2.7. Den for-
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utgångspunkten genomförande dessa steriliseringar dockmella för attav var
fråneller efter samtycke inhämtades dendet skedde begäran att en-egen

psykiskt sjuka hade insiktskilde. Problematiken kring huruvida allvarligt om
skäl tillinnebörden sterilisering avgivet samtycke utgjordeoch attett ettav

fallår utredning för eventuell lagreglering dessa1927 tillsatteman en aven
årsoch tillkomsten 1934 lag.sedan av

ståndpunktLagstiftarens vid tid sterilisering rättskapabladenna attvar av
tillåtensamtyckeindivider deras begäran eller med deras utanvaregen

medicinsk-till börja med steriliseringsärskilt lagstöd. Det gäller att av
ansågs tillåten medi-i utsträckning andraterapeutiska skäl samma somsom

tillåtenansågs sterilisering företogs medcinska ingrepp. övrigt denI om
förelåg bärande skäl medsamtycke den steriliseras detsamt avav som om -

samtidens eugenisk benämnd rashygienisk, social, humanitäruttryck även-
eller kriminalpolitisk natur.

funnit förUtredningen har hittills inte belägg steriliseringar änatt mer
någotmöjligen i fall genomförts sedan ansökan avsla-enstaka skulle ha en

någon återkomgits. förekomDet istället den enskilde själv elleratt annan
Frågormed förnyad till problem kommeransökan. i anslutning dessaen

dock utförligare i utredningens den histo-behandlas slutbetänkande näratt
riska belysningen kartläggningen redovisas.och

8.2.2 Steriliseringar ansökan ellerutan egen
skriftligt samtycke

Enligt såväl års1934 1941 steriliseringslag nämnts ut-som var som nyss
för bevilja sterilisering enskilde själv ansöktedenrymmet att utan atten om

den åtgärdeneller samtyckte till begränsat. till situa-Det begränsat denvar
tion förmågaden enskilde saknade rättskapacitet; intehan eller hon hadeatt

förstå åtgärdenvad såledessamtycke eller innebar och kunde inteatt sam-
Dåtycka till ändåden. kunde sterilisering genomföras kriterier ilagensom

övrigt uppfyllda. Samtidigt bör begrepp "sinnesslö"poängteras attvar som
och "rubbad själsverksamhet" och kunde tolkas extensivt. Det gäll-var vaga

ståndde det sociala begreppet vårdnaden"ur handha bam".även att om
Utredningen kan konstatera fall genomförtsde där steriliseringatt utanen
någon form skriftligt godkännande enskilde funnits,den dvs.att av av egen

underskrift eller få.samtycke, jämförelsevis Vad gäller steriliseringarär
årsenligt åren1934 lag förutsattes1935-1941 för lagensnämntssom nyss

tillämpning den enskilde saknade rättskapacitet inteoch kundeatt sam-ge
tycke. Samtliga steriliseringar enligt gjordes definitions-den lagen därför
mässigt samtycke. Steriliseringar ansökan eller samtyckeutan utan egen

årefter 1941 däremot sällsynta; enligt statistikden utredningen tagitär mer
fram mindre 10 samtliga ansökningar.än procent av
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Utifrån direktivens uttalanden ersättning skall till demattom ges som
steriliserats någonsin vilja eller initiativ steriliseringarutgörmot annans

frånskriftligt samtycke ersättningssynpunkt enligt utredningens sättutan att
det inget problem. Alla steriliseringar genomförts de grundarutan attse som

sig ansökan undertecknad den enskilde själv eller med samtyckeetten av
från den enskilde bör enligt utredningens mening medföra till ersättning.rätt
Sådana steriliseringar får genomförda den enskildes vilja,motanses vara

i de fall den enskilde enligt den tidens uppfattning förmågasaknadeäven att
lämna samtycke och istället lagstiftning reglerat ochstaten angettgenom
kraven för bedöma lämpligheten sterilisering. De ansökningaratt av en som
inte undertecknade den enskilde torde dessutom ha skett initiativär av av
någon vilket också redan enligt utredningens direktiv bör ersätt-annan vara
ningsgrundande. Med hänsyn härtill samtliga steriliserats enligt 1934är som
års lag ersättningsberättigade de steriliserades med stöd 2§ isamt som av

års1941 lag 2 § 1 i utredningensse lagförslag.p
En sak begär påståendeersättning underärannan om atten person om

han eller hon inte skrivit ansökan sterilisering och denna efter-trotsom
forskningar går återfinna.inte sådant fårEtt fall behandlas enligt utred-att
ningens lagförslag 2§ fråganVad generellt gäller brister i under-p om
lagsmaterialet diskuterar utredningen detta senare.

Övriga8.2.3 ersättningssituationer

Inledning

I huvuddelen fallde utredningen studerat har den enskilde själv ansöktav
eller åtgärden.samtyckt till Det tidigare betonats utredningensär som upp-
fattning bland dessa ansökningar mångafinns detta steriliseratsatt trotssom

sin vilja. såledesDet inte möjligtär till ersättningmot avgöra rättatt om
föreligger endast utifrån den omständigheten någotansökan inte sätt äratt
godkänd den enskilde själv.av

Frågan då hur skallär kunna sterilisering ytligtavgöraman om en som
gjord efter denär enskildes ansökan eller ändåsamtycke genomfördsett är

dennes vilja, frågaDenna intimt sammankopplad fråganär medmot om
vilka beviskrav skall ställas för ersättning utgåskall kunna frå-ochattsom

hur mycket underlagsmaterial finns bevarat och hur det utfonnat.ärgan som
Till börja med det utredningens uppfattningär den måsteenskildeatt att

visa han eller hon blivit steriliserad. Det kan i första hand skeatt genom
operationsberättelsema förvaras i medicinalstyrelsens arkiv,som men om
sådana saknas läkarintyg. Detta torde i de flesta fall för-t.ex. genom vara
hållandevis enkelt för den enskilde. För den händelse den enskilde själv har
svårt sådana efterforskningar föreslårgöra utredningen iatt avsnitt 9.2.6 att
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handlägga ersättningsfrågan skall hjälpaden nämnd skall enskilda medsom
få sådantfram material.att

fråganVad sedan gäller vilka ställas den enskildekrav skallom som
för styrka han eller hon blivit steriliserad sin vilja eller initiativatt att mot

någon följandekan sägas.av annan
tillstånd dåvarandeSterilisering fick huvudregel utföras först eftersom av

tillstånd.medicinalstyrelsen. vissa fall sådantI behövdes inte Det gällde
årsvissa s.k. nödfallssteriliseringar i enligt 5 § isamband med abort 1941

tvåläkarintyglag med stöd s.k. enligt 3 § 2 stycket lag. deIsamt av samma
fallen skulle läkare i efterhand till medicinalstyrelsenopererande anmäla att
operationen utförts bifoga samtliga handlingar i ärendet. Till falldessasamt
återkommer vi.

När enligt huvudregeln sterilisering gjordesansökan till medicinalsty-om
relsen släktförhål-skulle fastställt formulär bifogas dels uppgifterett om

levnadsförhållanden,landen, sjukdomar läkarintygdels där läkarenetc. ett
den enskilde led sjukdomar resultateteventuella samtangav om av m.m av

genomförd kroppslig psykiskoch undersökning. Därtill skulle läkaren ange
såansökan kunde tillstyrkas i fall någonoch grunderna härför med ellerom

några de indikationer lagen ställde eugenisk, social eller medi-av som upp -
cinsk.

Dessa ansökningshandlingar med intyg mycket olika omfattning. Iär av
många fall innehållerde knapphändiga och begränsat med infomiation.är

framför frånDet gäller mittenallt 1950-talet. kan därför iblandDetav vara
svårt för den enskilde få fram uppgifter på-stöder hans eller hennesatt som
stående steriliseringen tvångskett med ansökan eller samtycke.att trots egen

Typsituationer

Utredningen har med hänsyn vad diskuterat det möj-ärangettssom nu om
ligt fram antal typsituationer måstedär det mycketatt ta ett anses som san-
nolikt sterilisering skett den enskildes vilja eller där den enskilde inteatt mot
haft påverkamöjlighet beslut sterilisering ansökan elleratt ett trotsom egen
samtycke; typsituationer existens oftast framgår underlagsmaterialet.vars av

Professor Gunnar Broberg och fil.kand. årMattias Tydén har 1991 i bo-
ken Oönskade folkhemmet några sådanai s. 141-143 situationer iangett
anslutning till de gjorde gällande olika former direkt indirektelleratt att av
tvång såvälanvändes rättskapabla rättsinkapabla i samband medmot som
steriliseringama.

såledesDe sterilisering ställdes villkor för utskrivning frånattanger som
olika anstalter och institutioner sinnesslöanstalter och särskolor,t.ex. att
kvinnor tvingades sterilisering för få abort eugenisk indika-acceptera att
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tion och epileptiker, psykiskt sjuka och lättare utvecklingsstörda tving-att
få ingåades sterilisering för äktenskap.rättacceptera att att

Vad flera ocksågäller dessa situationer konstaterar fil.dr. Maija Runcisav
i sin Steriliseringar folkhemmet,avhandling 1998 285 de individeri s. att

själva ansökte ingrepp vanligtvis för påtryckningarolika iutsattessom om
Ävenfrånsamband utskrivningmed uppfostñngsanstalter och sjukhus.

kvinnor undertecknade ansökan för för olika formerdetutsattes mestasom
frågasocial utpressning i omhändertagande barn eller för-av om av genom

lust ekonomiska bidrag de inte skrev ansökan.av om
Utredningen kan sina mångaundersökningar bekräfta det i fallattgenom

förekommit sådana tvångsliknande såvälden enskilde ställts inför val vidatt
frånutskrivningar anstalter i samband med förlossningar, vid abor-etc. som

och vid tillstånd ingåansökan äktenskap. Utredningen harter ävenattom
funnit tvångsliknandeexempel andra situationer. Enligt pågående forsk-
ningsarbete utredningen tagit ingåttdel tycks sterilisering ettsom av som

eller mindre "normalt" inslag och del behandlingen vissa uppfost-mer av
ringsanstalter och sterilisering dessutom ställdes villkor inte enbart iatt som
samband med utskrivning erhållaför vissa förmåner inomävenutan att an-

såsom frigång,stalten arbete utanför anstalten m.m.
Utredningen har undersökningar kunnat konstatera det iattgenom egna

fall fram till början 1950-talet förekom sterilisering i vissa fallvart attav
ställdes krav för erhålla s.k. mödrahjälp; behovsprövat bidragatt ettsom

till kvinnor frånmed barn år år1938 fram till 1963. Bidraget ad-som gavs
ministrerades särskilda mödrahjälpsnämnder. I tidiga instruktioner förav
dessa nämnder dessutom sterilisering kunde ställas kravatt ettangavs som
för erhålla bidraget.att

Det kan heller inte uteslutas sterilisering villkor förävenatt sattesen som
andra statliga eller kommunala bidrag.

Det har härutöver gjorts gällande i brev utredningen tagit del attsom av
steriliseringar genomfördes i samband förlossningarmed kejsarsnittmed där
kvinnan fick åtgärdenställning till just i anslutning till operationen.ta

Utredningen mångahar vidare i fall kunnat konstatera steriliseringarnaatt
beslutades såväloch genomfördes omyndiga som personer som var un-
deråriga, dvs. fram årtill 1969 år,under 21 och i sådel fallen unga per-

åringar.13-14 dessa fallI har ansökan i det flesta fall underteck-soner som
förmyndare vårdnadshavare.eller förekommerDet fall där under-nats av

tecknande från vårdnadshavareeller samtycke eller förmyndare saknas och
där deras yttrande inte inhämtats vilket krav enligt lagstiftningen.ettvar
De fall regeringen tidigare nåd ersättning sådanabl.a. där inteärgettsom av

de formella kraven dåenligt gällande lagstiftning uppfyllda.ens var
Utredningen slutsats utifrån såväl dessa undersökningar tidigareegna som

pågåendeoch forskning således många de människor formelltär att av som
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själva ansökt sterilisering eller till den isamtyckt realiteten sterilise-sett om
rades sin vilja.mot

Utredningen föregåendehar redan i avsnitt konstaterat de sterili-att som
de undertecknat ansökan sterilisering skriftligenellerattserats utan om

samtyckt till den bör berättigade till ersättning. Det gäller samtligavara som
steriliserades tillämpning årsmed 1934 steriliseringslag steri-och deav som
liserades årsmed tillämpning 2 i§ 1941 steriliseringslag.av

Vad gäller dem steriliserats efter ansökan eller skriftligtsom egen sam-
föreslårtycke utgångspunktutredningen med från vad och desagtssom nu

bevissvårigheter generellt föreligger för den enskilde deattsom personer
kan visa de steriliserats i anslutning till vissa typsituationer berät-att ärsom

tigade till ersättning. Situationema sådana där det direkt eller indirektär
framgår myndigheter påverkathar den enskilde själv ansöka elleratt att om
samtycka till sterilisering i del fall inte varit isätt överens-ett som en ens

dåtidensstämmelse med lagstiftning och i vårafall i inte varit för-ögonvart
svarligt. Man kan misstänka det varit olika former tvång bestående iatt av
övertalningar, påtryckningar eller missledande information tilllett attsom

gåttden enskilde åtgärden.med Det kan också situationer där denvara
enskilde grund bristande mognad eller intellektuell kapacitet ellerav ge-

fysisk inlåsning eller kombinationer förhållandendessa småhaftnom av
möjligheter påverka sin situation och där myndigheter inte tagitatt
tillräcklig hänsyn till förhållanden.dessa

De typsituationer utredningen diskuterar följande.ärnu

Omyndiga underårigaoch-
Intagna anstalter, sinnesslöhem, skolhem och andra institutioner-
Rubricerad sinnesslö, sinnessjuk eller epileptikersom-
Sterilisering uttryckligt villkor för myndighetsbeslutannatsom-

Tanken med dessa typsituationer den enskilde kan visa någonär att attom
dem förhanden ansökan steriliseringnär skedde det tillräckligtärav var om

för ersättning skall utgå.kunna Härigenom såatt undviker i stor ut-man
sträckning möjligt den myndighet skall handlägga ersättnings-attsom som
frågorna måste subjektiva bedömningargöra angående karaktären och om-
fattningen tvång,eventuella övertalningar eller påverkningaroacceptablaav
från företrädare för myndigheter jfr 2 § 2 till 5 i utredningens lagförslag..p

Det kan i enstaka fall ha förekommit kommeratt attpersoner, som nu
begära ersättning, i realiteten steriliserat sig frivilligt eller starka medi-av
cinska skäl enligt någon dessa punkter. Utredningen har därför övervägtav

införa undantag för den situationen det framgåratt klart under-ett att av
förelegatlagsmaterialet steriliseringen frivillig eller detär starkaatt att me-

dicinska skäl för sterilisering. Eftersom syftet med dessa punkter ären att
undvika skälighetsbedömningar har utredningen dock avstått från någon
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sådan undantagsregel i dessa fall. Utredningen medveten ersättningär attom
någoti fallenstaka enligt de punkterna kan komma tillatt ges en person som

frivilligt låtit sådanasterilisera sig eller förelegat medicinskadär det starka
Utredningenskäl. det liten kostnad för huvuddelenbesparaäratt attanser en

återdem steriliserats sin vilja obehaget tvingasmot att argumenteraav som
för sin sak.

Som tidigare behövdes inte ansökan sterilisering i vissanämnts en om
fall. nödfallssteriliseringarDet gällde i samband med abort och sterilisering-

tvåläkarintyg.med stöd Om sterilisering genomförts med stöd dear av av
bestämmelserna och den enskilde kan visa detta iskett anslutning tillatt
typsituationema l-2 2 § 2 och i3 punkten utredningens lagförslag börovan

ocksåersättning utgå.

Sterilisering efter otillbörlig påverkan eller försumlighet myndighetav

gårDet enligt utredningens mening inte helt undvika bedömningar ochatt
avvägningar i situationer inte faller under de nämnda rubrikernasom nyss

där det ändå förekommit övertalning inte försvarlig. Dessa situ-ärmen som
ationer har utredningen valt under särskild punkt jfrsätta 2 § 6att upp en

ipunkten utredningens lagförslag.
Under den ocksåpunkten faller den situationen begär ersätt-att en person

ning någon de tidigare nämnda grunderna där han eller hon inteav men
lyckats visa förutsättningarna för någon dem uppfyllda. sådanaI fallatt ärav
kan ändådet materialet framgå det skett otillbörliga påtryckningar frånattav
myndigheter eller dessa varit försumliga.sättatt annat

Steriliseringar genomförda på initiativ någonav annan

Utöver de fall där sterilisering genomförts någons vilja skall ersätt-mot
ning enligt direktiven också sterilisering genomförts initiativnärges av
någon Det kan vårdnadshavare eller förmyndare, läkareannan. vara vara
eller anstalts- och institutionsföreståndare. Dessutom hade olika nämnder

bamvårdsnänmder fattigvårdsstyrelseroch också initiativrätt tillsom att
ansöka. Det utredningens uppfattningär dessa fall kommer omfattasatt att

de rubriker utredningen Eftersom det inte kan uteslutasangettav attovan.
genuint frivilligaäven steriliseringar kan ha skett efter ansökan läka-t.ex.av

eller kurator kan dessa fall inte få enhetlig behandling under särskildre en
rubrik.
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Underåriga 2 § 2och omyndiga p

Enligt lagstiftningen huvudregel ansökan eller samtyckekrävdes som egen
underårigafrån omyndiga.till sterilisering den enskilde. Det gällde ochäven

års såsomförarbetena iI till 1941 lag prop. 1941:13 24n "Attangavss.
åldersgräns,vissa fastställa vilken steriliseringyttranden föreslagits underen

må ske eller samtycke till sterilisering i allt fall giltigt, torde ickeanses
behövligt. Det kan för givet, prövande myndighet äventagas att utanvara

sådan ålder.föreskrift ifrågavarandenödig hänsyn till dentager personens
underårig måEn garanti för missbruk ligger för övrigt däri, i regelatt ste-

riliseras vårdnadenmed mindre den har honom beretts tillfälle yttrasom om
s1g."

myndighetsåldem år årenVad gäller fram till 1969. Underden 21var
år.1969 till 1973 år myndighetsåldem år.den 20 Sedan 1974 18ärvar

underårigaVad gäller och omyndiga inhämtades oftast inte alltidmen
föräldrars eller förmyndares årssamtycke. I 3 § 1941 steriliseringslag angavs
vilka krav tillståndställdes för till sterilisering fall följan-i dessaettsom
de "Sådant tillstånd må någon,icke lämnas för mindre tillfällemedsätt. att

såsig, där underårig vårdnadenkan ske, beretts, han den haräryttra om som
honom, han omyndigförklarad hans förmyndare, han giftär ärom om om

hans make åhan intagen allmän anstalt dennas läkare och före-ärsamt om
ståndare."

framgårAv lagtexten vårdnadshavaresamtycke föri och sig inteatt av
absolut nödvändighet för bifall vård-till ansökan. skulleDäremotvar en en

nadshavaren alltid beredas tillfälle sig.att yttra
Enligt medicinalstyrelsens frånanvisningar 1947 93 samtidigtnr angavs
det inte nödvändigt från vårdnadshavaren.med medgivande Iatt ettvar an-

visningarna följande bilaga 8 279. "Medicinalstyrelsense där-ärangavs s.
för vid sin prövning inte bunden fråneventuell avstyrkan anhörig,av en en

Initiativetutr.anm. till sålundasterilisering behöver icke därförstoppas, att
make eller fader sitt åtgärdensamtycke till hos hustru respekti-vägraten en
underårigt bam."ve
Det förekom underårigeden eller omyndige själv skrev ansökanatt

eller samtyckte till sterilisering. Enligt medicinalstyrelsens anvisningar var
den med ansökan alltid behörig själv ansökan oberoendegörasom attavses

såväl ålder rättskapacitet varför också såväldetta förfarandeav som av
praktiska psykologiska skäl i första fråga.hand borde ikomma Detsom
skulle därigenom aldrig kunna uppstå tvekan behörigheten bilaga 8seom s.
276.

I detta sammanhang kan det lämpligt jämföra med den i dag gäl-attvara
lande steriliseringslagen från år 1975 där sterilisering huvudregel endastsom
kan beviljas den år25är myndighetsåldemöver sedan år 1974trots attsom

år.18 Omär mellan 18 och årär 25 krävs Socialstyrelsens tillstånd.man
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Sådant tillstånd beviljas endast i vissa speciella undantagsfall, avsnitt 2.4.se
åldersgränsenSom skäl för införa år25 i förarbetena ställ-att att ettangavs

frånningstagande den enskilde till sterilisering förutsätter inte bara intel-en
lektuell Sådanemotionell och sexuell mognad. mognad utvecklasävenutan
först års ålderni 20-25 falloch i vissa 1975: 8 57f.prop lännu senare s.

Med dessa uttalanden bakgrund det enligt utredningens uppfatt-ärsom
ning naturligt vid diskussion huruvida frivil-sterilisering skettatt en om en
ligt tvång tvångsliknande påverkaneller eller från myndigheter, sättagenom

myndighetsåldem.vid uppnåddOm steriliserats föregränsen en person
myndighetsålder har han eller hon haft begränsade möjligheter inse allaatt

åtgärden.konsekvenser förhållandenPersonen har under alla generelltav
haft påverkamöjligheter sin situation myndigsämre änsett att en person.

Detsamma gäller dem omyndigförklarade.som var
fall åtgärdenIen del detta slag har initiativet fråntill kommit föräldrarav
vårdnadshavareeller andra eller i fall har dessa aktivt understöttvart att en

sterilisering skulle ske. Myndigheternas i dåroll sammanhanget behöver inte
ha varit lika framträdande. svårt långtEmellertid det i så efteråtregelär att
klargöra vad egentligen förekommit inom den steriliserades familj isom
sammanhanget, och enligt utredningens utgå frånmening kan i deattman
allra flesta fall denna kategori myndigheterna såvarit aktiva detattav pass
med dagens motiverar ersättning. Eftersom sterilisering krävdesynsätt en
tillstånd ändåmyndighet tillståndsgivandedet myndighets uppgift ochav var

sterilisering skulle utföras. ocksåavgöra Myndigheten kanattansvar om
ha varit försumlig underlåta undersöka förhållan-de enskildaatt attgenom
dena.

föreslårUtredningen därför alla steriliserats med stödatt personer som av
årsl94l steriliseringslag och där ansökan sterilisering gjorts medan deom

underårigaomyndiga eller berättigade till ersättning.ärvar
Som kan det inte uteslutas vissa underåri-nämnts omyndiga ellerattnyss
steriliserades tillämpning någonmed tvåde undantagsbestämmelserga av av

fanns i lagstiftningen där medicinalstyrelsens tillstånd inte behövdes.som
Utredningen dåtänker sterilisering tillämpningmed års1938 abortlagsav
s.k. nödfallsparagraf steriliseringar med tvåläkarintyg.stöd s.k. Omsamt av
dessa bestämmelser tillämpats för sterilisera underårigomyndig elleratt en
bör likväl dessa berättigade till ersättning skälpersoner vara samma som

sådanEn ersättningsregel enkel administrera. Härigenomärangetts. attnyss
kommer också huvuddelen de steriliserats någonav personer som annans
initiativ fångas En andel dem steriliserats medan de varitatt storupp. av som
intagna anstalter och institutioner dessutom underåriga varför devar
kommer omfattas redan denna ersättningsregel. För dem äldreatt av som var
kan istället fråga.punkt komma inästa
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på institutioner steriliseratsIntagna och anstalter undersom
frånutskrivning 2 § 3vistelsen där eller i samband med anstalten

p

Som utredningen tidigare konstaterat myndigheter under 1940-taletuppsatte
såväli början sterilisering villkor för frånoch 1950-talet utskrivningav som

erhålla förmåneranstalter för olika under anstaltsvistelsen. De insti-attsom
tutioner gäller i första hand statliga, landstingsägda, kommunaladet ochär

vårdhem,privata s.k. sinnesslöanstalter arbetshem, skolhem, särskolor, ex-
fl. också ungdomsvårdsskolor,tematskolor, specialsjukhus alkoho-m. men

listanstalter, för epileptiker mentalsjukhus fängelser.anstalter ochsamt
år påpekadeRedan 1947 JO JO:s ämbetsberättelse 1947 189-214se s.

myndigheterna i utsträckning sterilisering villkor föratt stor satte upp som
frånutskrivning eller permission olika anstalter och institutioner. Det var

enligt förfarandet ståJO tveksamt kunde i överensstämmelse medom anses
steriliseringslagens grundsatser frivillighet i samtycket och enligt JO:som
mening stred det den efter hänsynsfullhet försiktighet,och medsträvanmot
vilken till sterilisering bör förbunden. ocksåJO konstateraderätten attvara
denna praxis inte hade istöd lagtexten och inte ha haft istöd lag-syntes ens
stiftningens förarbeten. De JO undersökta ärendena föranledde honom attav
efterlysa utredning och förtydliganden lagens verkliga meningen av men

utredning förutsättningarna tvångsintagningföräven och utskrivningen av
från anstalt. JO:s någonuttalanden ledde inte till lagändring, möjligen till en
restriktivare praxis utredningen hittills någrainte funnit direktaäven om
belägg för detta.

Möjligen frånhar cirkulärskrivelse årmedicinalstyrelsen 1948en sam-
band med JO:s uttalanden. Skrivelsen föreståndarevänder sig till och läkare
vid vårdanstalter för bildbara sinnesslöa. Där medicinalstyrelsen bl.a.anger
följande. "Medicinalstyrelsen får förekommenhärmed anledning erinra

vikten omsorgsfullt ställningstagande till förekommande sterilise-ettom av
ringsärenden och möjligast grannlaga upplysningar i dessa ting till föräldrar

anhöriga. skall erinras mångaoch --- Det fall sinnesslöhet icke ärattom av
ärftliga. --- Det har enligt erfarenheter i medicinalstyrelsen icke fö-sällan
rekommit, år såsomi sinnesslöa steriliserade efter några åratt unga personer
uppnått högre intelligensålder,eller normal ådagalagtoch godavsevärten en
social anpassning. måsteMöjligheten eftermognad mångadärför i fall,av
och detta gäller viss helt avgörande eugenisk indikationäven när men
föreligger, allvarligt får såövervägas.--- Vad här icke fattas---sagtssom

minskning steriliseringarantalet faktiskt sinnesslöa önskvärd.äratt en av av
--- Det skall i detta sammanhang erinras betydelsen vidäven attom av
utskrivning eller försöksutskrivning från anstalt sinnesslö, oavsettav om
steriliseringsfrågan såvälaktuell eller vederbörande själv hansär som
anhöriga eller de, eljest hans upplysas de rättsliga kon-är närmaste,som om
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sekvensema särskilt beträffande äktenskapslagstiftningen, det psykiskasom
defekttillståndet i det enskilda fallet kan medföra."

Medicinalstyrelsen uttalade dessutom redan 1946 i yttrande till Kungl.ett
Skolöverstyrelsen det sterilisering för frångällde villkor utskrivningnär som
skolhem år21 inte kundeöver vägraatt ut-enav person som var man en

frånskrivning skolhemmet enbart den grunden vägradeatt personen un-
dergå sterilisering.

Med hänsyn till vad enligtdet utredningen naturligtärsagts attsom nu
föreslå berättigad till ersättning det kan visas ansökanäratt atten person om

sterilisering gjorts i frånsamband med utskrivning institutionen ävenom om
han eller hon själv skrivit åtgärden.ansökan eller samtyckt till

Utredningen dock kretsen bör ha tillrätt ersätt-attanser av personer som
ning skall vidare så. omfatta steriliseratsDen bör demgöras än även som
under den tid han eller hon inskriven sterilise-anstalten dvs. ävenvar om
ringen inte skedde i samband med utskrivning. Enligt utredningens mening
torde det kunna uteslutas eller i fall undantagsfallentillhöra devart yttersta

någon genuint frivilligt ansökte sterilisering under anstaltsvistelse.att om en
Detta stöder utredningen såväl undersökningar forskaresandraegna som
arbeten. således sådanDet talar för påverkadansökan har varitmesta att en

förhoppningar förmånereller löften frigång,permission, arbeteav om som
utanför anstalten eller utskrivning eller hot utskrivning skulleattav om
skjutas med andra ord har den ansökan gjorts eller samtycket skettupp; egna
i tvångsliknande situation. Av den anledningen utredningen atten anser er-
sättning utgåskall framgårredan det den enskilde skrivit ansö-attom en
kan sterilisering åtgärdeneller samtyckt till under anstaltsvistelsen. Av-om
görande för ersättning enligt denna punkt ansökan undertecknades.är när

steriliseringsoperationenAtt eventuellt vidtogs skall sakna betydelse.senare
Om den enskilde skrivits och frigiven innan ansökan skrevs kanut var
någon erhållasersättning inte enligt denna punkt. fallI de ansökan inte var
nödvändig det i överensstämmelse med vad förrasades under punk-är som

tillräckligt den enskilde visar sterilisering genomfördes underten att att an-
staltsvistelsen.

Även denna förhållandevisersättningsregel bör bli enkel adrninist-att
Det torde inte uppstå någraheller problem för den enskildestorarera.

visa sterilisering eller ansökan därom skett under anstaltsvis-att att en
telsen.
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Sterilisering sinnessjuka,sedan de rubriceratsav personer som
påsinnesslöa eller epileptiker intagna 2 § 4anstaltutan att vara

p

förhållandevisEn viktig vanlig för sterilisering i fall fram tilloch grund vart
så1950-talet läkare rubricerades sinnesslö. Omattvar en person av som var

såvälfallet kunde sterilisering eugenisk social indikationgöras som om
förutsättningarna i övrigt uppfyllda. I det läkarintyg skulle bifogasvar som
ansökan skulle läkaren grunderna för varför ansökan skulle tillstyrkas,ange

bilagase
utgåSkälen till ersättning tillbör dessa delvisäratt personer samma som

frågaunder första rubriken. De det i första hand deär ärangetts personer om
i läkarundersökningar sinnesslöa. I denna ingick bl.a.som angavs vara grupp

de idag skulle kallas utvecklingsstörda, allt döma ävenattsom men av
många vårenligt tids kriterier inte skulle definieras utvecklings-som som
störda.

vårFör tid sig Pådenna grund för sterilisering paradoxal. grundter av
främst sinnesslöheten skulle enskildeden inte möjlighet skaffa bam.att
Samtidigt ansågs "sinnesslöheten" fullt kapabel insetrots attpersonen vara
konsekvenserna sterilisering och han eller hon skulle själv ansöka ellerav en

tillsamtycka den.
Frågan den enskilde förståintellektuellt kunde vad sterilise-rentom anses

ring innebar frågacentral i den tidens diskussion lagstiftningensvar en om
utformning. såvälDet gällde i bedörrmingen sinnesslöa, psykiskt sjukaav

barn och ungdomar. Eftersom lagstiftningen huvudregel byggdesom som
principen frivillighet och samtycke det avgörande den enskildeattom var
förstod vad steriliseringen innebar och därför kunde lämna juridiskt bin-ett
dande samtycke. I utredningar och förarbeten diskuterades utförligt vid vil-

intelligensålderken samtycket kunde år ansågsgiltigt. 12 grän-anses vara
Genom eller mindre utförliga intelligenstester avgjordes sedansen. mer om

sinnesslöa och psykiskt sjuka ålderdenna såintellektuellt. Var fal-översteg
let kunde de lämna giltigt samtycke och steriliseringen kunde genomförasett
"frivilligt".

Enligt utredningens uppfattning mångahar de människor det gällerav nu
haft begränsade möjligheter till fullo inse konsekvenserna sterilise-att av
ringsåtgärden. Mycket talar också för steriliseringen mångai fall ställdesatt

alternativ till olika former omhändertagande risk för intag-ett t.ex.som av
påning elleranstalt omhändertagande bam. Den enskildes möjligheteren av

påverka steriliseringsbeslutet har varit små.mycketatt
Dessutom sinnesslöbegreppet diffust begrepp ocksåanvändesettvar som

för fånga in andra problem social karaktär och ofta tycks haatt av som an-
på slentrianmässigt och iblandvänts mycket begränsat ochsätt tvek-ett
underlag. Fil.dr. Maija Runcis har i sin avhandling Steriliseringarsamt i
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Folkhemmet, 1998, diskuterat sinnesslöbegreppets innebörd b1.a. 133-se s.
136 och 232-238.

föreslårUtredningen sammanfattningsvis handlingarnadetatt om av
framgår tillstyrktsansökan b1.a. det skäletatt att angetts varaav personen
sinnesslö tillräckligt Mångadet för ersättning skall beviljas. demär att av

steriliserats denna grund torde dessutom ha blivit innan de fylltdetsom
år. dåkommer berättigade21 De till ersättning redan enligt utred-att vara

förslagningens 2 § 2 p.ovan
Även denna ersättningsregel enkel administrera. före-Attär att en person

blislogs steriliserad b1.a. grund han eller sinnesslöhonattav angavs vara
framgår ansökningshandlingama; särskilt det obligatoriska läkarintyget.av

fråganI detta sammanhang vill utredningen steriliseringäven ta upp om
Såvittsinnessjuka. utredningen tillkänner skedde sterilisering sinnes-av av

sjuka i de flesta fall anstalter eller sinnesjukhus där dessa personer var
dåintagna. De kommer omfattas utredningens lagförslag § 32att av ovan
någonFör den händelsep. steriliserats den grund eller hon dia-hanatt

gnostiserats sinnessjuk samtidigt ha varit intagen anstalt ellerutan attsom
sjukhus föreslår sådanutredningen skall omfattasävenatt en person av er-
sättning enligt denna punkt. Motsvarande bör gälla epileptiker.

Sterilisering villkoruttryckligt för myndighetsbeslut 2§annatsom
5 p

Sterilisering villkor för giftermålsom

giftemiålsbalkenEnligt utgjorde sinnesslöhet, sinnessjukdom och ärftlig
epilepsi skäll för äktenskapshinder. Epileptiker kunde ansöka dispensom
från äktenskapshindret Från årända sedan l920-talet. 1945 ändrades gifter-
målsbalken så sinnesslöa och psykiskt sjuka kunde dispens. Somävenatt
regel uppställdes villkor för dispens sterilisering genomfördes. Till-attsom
lämpningen lagstiftningen förändrades dock under början 1950-taletav av
då epileptiker i allt utsträckning fick dispens krav sterilisering.större utan
Äktenskapsförbudet för epileptiker upphörde formellt år 1968 för sin-och

årnesslöa och psykiskt sjuka 1973.
Ett uttryckligt myndighetskrav sterilisering få ingåför äktenskap äratt
sådan tvångsliknande situation enligt utredningens mening bör för-en som

anleda till ersättning. Regeln torde möjlig administrera och deträtt attvara
bör heller inte alltför problem för så-den enskilde visastora att att ettvara

framgådant villkor uppställts. Det kan ansökningshandlingarna fr.a.av men
Kunglig Maj:ts eller Medicinalstyrelsens tillståndsbevis för äktenskapav

dispensbeslut.
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statligt ellerSterilisering villkor för mödrahjälp eller annatsom
kommunalt bidrag

Som tidigare förekom det i fall fram till början 1950-taletnämnts vart attav
erhållasterilisering ställdes krav för mödrahjälp:s.k. behovsprö-att ettsom

från årbidrag fram till1938 1963 till kvinnor med bam.vat som gavs
Bidraget administrerades särskilda mödrahjälpsnämnder. tidiga instruk-Iav
tioner för dessa nänmder sterilisering kunde ställas kravatt ettangavs som
för erhålla bidraget.att

Utredningen har funnit uttryckligenärenden där sterilisering ställdes som
villkor Sådanaför mödrahjälp. ärenden har överklagats den enskilde ändaav
till framgång.Kungl. Majzt utan

Även dessa fall exempel situation enskilde infördär den ställtsär etten
tvångsliknande val varför ersättning utgå.bör

Administrativt fallkan dessa problem. Nämndernas materialutgöra ärett
utspritt länsvis ocksåoch har i vissa fall gallrats. I Stockholm sparades vart
femte år 1940, återkommer-45, -50 Utredningenosv. frågantillsenare om
brister i underlagsmaterialet.

Sterilisering villkor för abortsom

Utredningen har kunnat konstatera sterilisering villkor föratt sattes som
abort årsenligt 1938 abortlag eugenisk indikation förelåg. Det dess-om var

inte ovanligt sterilisering genomfördes i samband med abortutom att utan att
denna indikation förelåg. Enligt forskares genomgång statistiken sterilise-av

årenrades under 1951-1955 fjärde kvinna i samband med abort. Undervar
åren 1941 till 1964 steriliserades enligt medicinalstyrelsens uppgifteregna
cirka 4.000 kvinnor i enlighet med abonlagens villkorsparagraf. Bestämmel-

upphävdes 1974.sen
Om det ansökningshandlingar avseende sterilisering eller abort ellerav

framgår steriliseringsätt uttryckligenannat villkor föratt uppsatts ettsom
abort dvs. aborten omfattades villkorsparagrafen detta enligt utred-ärav
ningens mening tillräckligt för ersättning utgåskall till den sterilise-att som

Vad därefter gäller förhållandevisdetrats. antal ärenden där sterilise-stora
ring genomfördes i anslutning till abort detta ställdes någotutan att ut-som
tryckligt krav utredningen dessa under rubrik.tar nästaupp

Man skulle kunna invända den här föreslagna lösningen,mot att t.ex.
mycket starka medicinska skäl för sterilisering kan ha förelegat i de dis-nu
kuterade typfallen där enligt utredningens mening ersättning utgåskall utan
någon prövning myndighetens handlande i samband med ingreppet. Manav
kan tänka sig sterilisering framståttt.ex. nödvändig hänsyn tillatt en som av
kvinnans liv och hälsa i samband med abort företagits omyndig,som en
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Många gångersinnesslö eller intagen måsteanstalt. det dock blien en
såbesvärligt i efterhand konstatera verkligen förelegatdet träng-att om en

ande medicinsk nödvändighet kan motivera ingrepp kvinnasom anses en
Äveni situation. något utgådenna i fall ersättning i självaskulle trots attom

verket steriliseringen fårvarit motiverad med nuvarande värderingar,även
detta mindre olägenhet komplicera bedömningenän attanses som en
detta vis. Som utredningen syftet typsituatio-det avgörande medärangett

undvika skälighetsbedömningar i det enskilda fallet och deatt attnema som
omfattas typiskt befunnit sådanadessa sig i position därsett utsattav en
bedömningar ocksåkan undvikas. Följden blir ersättning snabbare kanatt
betalas ut.

Sterilisering påverkanefter otillbörlig försumligheteller av
myndighet 2 § 6 p

Även mycket del dem steriliserats sin vilja ellerstor motom en av som
någon initiativ kommer fåkunna ersättning enligt de beskrivnaattannans nu
punkterna kompensation ocksåmotiverad iär flera andra fall där denen
enskilde påverkatskan ha myndigheter steriliseringansökaatt ettav om

fårmed dagenssätt otillbörligt. ocksåMyndigheten kansynsättsom anses
ha varit försumlig vårai klandervärt exempelvisögon sättett attgenom
underlåta den enskilde sådandet istöd situation idag skulleatt ge en som

naturligt.anses

Sterilisering grundpå asocialt levnadssättav

En grund för sterilisering den enskilde för framtiden uppenbartattvar var
olämplig vårdnadenhandhava barn asocialtgrund levnadssätt.att om av
Det utredningens uppfattning mångaär i fall där sterilisering påskettatt
denna grund och där ansökan gjord den enskilde själv eller den enskil-är av
de samtyckt till steriliseringen i realiteten varit steriliseringar där den enskil-
de någonställts inför tvångsval.form Det kan gälla fall där myndigheterav
ställt sterilisering tvångsomhändertagande den enskilde ellersjälvmot ett av
hans eller hennes bam. ocksåDet kan fråga erhållande eller in-vara om av
dragning ekonomiskt bistånd något frånslag eller kommu-ettav statensav

sida. Utredningen det angeläget och rimligt ersättning skallnens attanser
kunna också sådanai fall.ges
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med abortSterilisering sambandi

sterilisera sig i samband medDet har förekommit kvinnor övertalades attatt
förelåg.indikation efterundersökningar gjor-abort eugenisk Deutan att som

mångal960-talet visar visserligendes i slutet 1950-talet och början attav
fannssteriliserade kvinnor nöjda med resultatet det deatt som upp-var men

kränkning. gällde främst kvinnor ilevde steriliseringen Det somsom en
påverkanföremål tvångingreppet varit för eller mycket starksamband med

några ocksåUtredningen angelä-eller tidigare inte hade barn. detsom anser
kvinnor i samband med abort olika skäl käntde detta sättget att avsom

också fårpåtvingade möjlighet till ersättning.sig och steriliseringutsatta en
ersättningSamtidigt det enligt utredningens uppfattning inte möjligtär att ge

dåtill steriliserades tvivel i detalla i samband med abort det utan sam-som
årenmångaförekommit fall frivilliga steriliseringar. Undermanhanget av

enlighet abortla-1944 till 1964 steriliserades 4.000 kvinnor i mednärmare
villkorsparagraf.gens

Slerilisering samband med förlossningi mm.

framförtsDet har uppgifter till utredningen det förekom fall där läkare iatt
samband förlossningar kejsarsnitt steriliserat kvinnor imed utan attgenom
förväg diskuterat frågan anslutning tillha eller tagit den omedelbart iupp
förlossningen tillstånd sådanmedicinalstyrelsens inhämtat. Enutan att var

tvåläkarintygsterilisering kan ha varit genomförd stöd s.k. enligt 3 §med av
stycket iandra lagen. Enligt den bestämmelsen möjlighet steriliseraattgavs

förelågkvinna efter samtycke det indikation förmedicinsk sterilise-en om
ring tvågrund kroppslig sjukdom eller kroppsfel läkare,attav genom

den den företog ingreppet, intygade förutsättningarnaattvarav ene som var
uppfyllda. fallen tillståndI de har medicinalstyrelsens inte behövt inhämtas.

Villkor för dessa fallersättning i

övertalningar frånDe kan ha skett myndighetspersoners eller andrassom
sida ha varit Frågankan olika karaktär. sterilisering kan ha kommitav om

i allmän diskussion mellan kuratorer, läkare den enskildeoch ettupp en som
Ävenalternativ för lösa i första hand socialt det inteproblem. äratt ett om

sådanasjälvklart diskussioner med förslag och rekommendationatt ste-om
frånriisering myndighetspersoner eller vidare kanandras sida betrak-utan

påverkanotillbörlig sådanövertalning eller sig diskussiontas tersom en en
främmande förofta oss.

Utredningen föreslår därför den enskilde i situationer deatt som nu
nämnda sterilisering grund asocialt levnadssätt, i samband med abortav-
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någoneller förlossning frambör lägga omständighet tyder hanattsom-
påverkaneller hon för myndigheter med steriliseringutsatts attav -

eller med juridiskt antagligtuttryckssätt han eller hon tillsamtycktgöra att-
sterilisering påverkanunder otillbörlig myndighet han ellertrots attav en
hon inte önskat det. Juridiskt detta mycket beviskrav. Påver-ärsett ett svagt

från någonkan myndigheten inneburit formbör ha otillbörlighet t.ex.av
påtryckning eller missledande infonnation. Om den enskilde kan dettagöra
antagligt skall huvudregeln hon berättigad till ersättning. Detärattvara
finns sådan påverkanandra fall där förekommit.kan haäven

flera fallI har sterilisering genomförts i samband med abort utan att me-
dicinalstyrelsens tillstånd inhämtats. Som tidigare fanns enligt 5 § inämnts

års1941 steriliseringslag lagligt för sterilisering medicinalsty-utrymme utan
tillståndrelsens läkaren vid abort medicinsk indikation konstatera-om en

de sjukdom eller kroppsfel vid havandeskap skulle medföra allvarligatt nytt
Ävenfara för kvinnans liv och hälsa. i dessa situationer kan den enskilde ha

sådanaför påtryckningar steriliseringen inte varit frivillig.utsatts att
Utredningen har kunnat konstatera särskilt abortutredningamaatt gene-

någotrellt utförligare och redovisar diskussioner mellanär personal ochsett
Ävenden enskilde. såledesutredningen i dessa fall förespråkar att ettom

visst beviskrav läggs den enskilde torde det möjligt för den enskildevara
lägga fram så mycket material i ärendet hon kan antagligt honatt göraatt att

för påverkan myndigheten sådant utgå.ersättning kanutsatts sättett attav
Utredningen återkommer till betydelsen brister i underlagsmateria-strax av
let.

Utredningen föreslår också ersättning utgåskall kunna inte dåendastatt
myndigheten otillbörlig påtryckning den enskilde ocksåutövat närutan
myndigheten varit försumlig. Det kan fall där den påverkatsenskildevara
inte direkt myndighet andra såsom anhörigaav t.ex.en men av personer,
föräldrar eller make/maka, sjukvårdspersonalhälso- och ochäven andramen
myndighetsliknande framgårOm det underlagsmaterialet attpersoner. av
sådan påverkan förekommit och den beslutande myndigheten känt till detta

myndigheten underlåtit självständigt bedöma ansökan frivilligattmen att var
påverkan, bör ersättning kunna betalastrots ut.

Det kan ha förekommit fall där sterilisering enligt våra värderingaräven
varit försvarlig där den enskilde uppfattat situationen han ellerattmen som
hon för otillbörlig påverkan från myndighet eller sjukvårds-utsatts t.ex.en
personal. Det kan ha förelegat mycket starka medicinska skäl för sterilise-en
ring den enskilde inte förstått.uppfattat eller sådanaI situationer kansom
det ha varit försvarligt genomföra steriliseringen. Eftersom det föratt att
ersättning skall kunna fråga någonskall form på-otillbörligges vara om av
verkan eller försumlighet från myndighets frågasida kan det här bli om en
känslig bedömning och avvägning mellan vad den enskilde i dag ochuppger
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elleransöknings- joumalhandlingarfinns i ochvad antecknat annatsom
tillgängligt material.

i mycketbedömning idagvill därför understrykaUtredningen storatt en
och upplevelsermåste utgå från enskildes uppgifterutsträckning den avegna

belägg förfrån finna klaramyndighetspersoners sida. Attbemötandet.ex.
gångermångatordepåtryckningar myndigheters materialomotiverade i

måste andra ordsvårt. medsig steriliserades upplevelserställa Den gesegna
angåendebevisningtolkningsföreträde. Dessutom kravetbetydande ärett

lågt. myndighet skallpåtryckningar försumlighet mycket Deneller satt som
ersättningsfrågan således fall där underlagsmate-bör i tveksammahandlägga

avslåsvårtolkat begä-hellre ersättningoch/ellerrialet änär sparsamt ge en
initiativmyndigheten bör heller inteDen handläggande eget genom-ran.

joumalmaterial särskilt kan stödbetydande forskning efterföra som gemer
medicinskamycket starkaför steriliseringen genomförts grund t.ex.att av

för bedömningennöja sig med underlagskäl. Den bör istället kunna ett som
sådant förekommer.innefattar joumalmaterial normaltsom

också sterilise-huvuddelen demUtredningen vill här att somupprepa av
tidigare diskuterade typsitua-sin vilja kommer falla under derats attmot

någon värdering steriliseringssituationen inte behövertionema där göras.av

underlagsmaterialet8.2.4 Brister i m.m.

genomgångar ansökningshandlingar sterili-Efter de utredningen gjort omav
Socialstyrelsens arkiv detsering och material hos Riksarkivet och i ärannat

bedömning antal deutredningens mycketangetts att ett stortsom nyss av
erhållitansökningar ersättning utredningen hittills kommer att om-om som

fattas ersättningspunktema till i lagförslag 2 § 1-5. Il 5 utredningensav pp
förhållandevis förde flesta fall det lätt konstatera angivna kravär att attom

erhållas Någon blirersättning skall uppfyllda. skälighetsbedörrming hellerär
inte i fallen.nödvändig de

Cirka tio de hittills inkomna ersättningsansökningamaprocent av avser
Ävensterilisering i samband abortfallen det utred-med abort. vad gäller är

ningens uppfattning det i de flesta fall möjligt ansöknings-äratt att genom
handlingar sterilisering fåoch abort journaler tillräckligt underlagsamtom
för kunna bevilja ersättning antagligtdvs. den enskilde kan göraatt attatt

myndighetspåverkanansökan eller tillkommitsamtycke grundegen av
eller försumlighet.

Utredningen kan dock konstatera arkivmaterialet inte alltid full-äratt
ständigt. En del ansökningshandlingar inte gått återfinnahar och i andraatt
fall underlagsmaterialet mycket bristfälligt. också tillskälär Detta är ett att
beviskraven den enskilde inte skall högt.sättas
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Om den enskilde kan visa han eller hon blivit steriliserad och gäl-göratt
lande någondet skett enligt de grunder utredningenatt angettav ovan men
där ansökningshandlingar går återfinnaoch material inte detärannat att
utredningens uppfattning sådan ändåbegäran ersättning bör kunnaatt en om
bifallas finnsdet mycket begränsat information.med inteDet kantrots att
läggas den enskilde till last myndigheterna har brister i arkivhanteringatt
eller redan gallrat väsentliga handlingar. Den enskildes berättelseut egna
och upplevelser steriliseringen har därför betydelse. I detstorav samman-
hanget kan det inte uteslutas andra uppgifter den enskildesävenatt t.ex. om

frånallmänna situation myndigheter eller kan fåkomma bety-attpersoner
delse stöd för den enskildes påståenden, skriftliga handlingar,som genom
intyg eller muntliga uppgifter.

En situation kan uppkomma begär ersättningär attannan som en person
enligt de punkter det visar sig underlagsmateri-angett atten av ovan men
alet inte stöd för påståendehans eller hennes däremot för någonger men av
de andra sådantpunkterna. I fall skall det möjligt för den handläg-ett vara
gande nämnden istället, eventuellt efter skriftväxling med den enskilde,att
lägga dessa uppgifter till stöd för positivt ersättningsbeslut.ett

8.2.5 Alternativ till utredningens ersättningsförslag

Utredningen har under sitt arbete diskuterat andra alternativäven till hur
ersättning till de steriliserade skall kunna regleras förslagdetutöver som nu

I detta avsnitt kommenterar någrautredningen sådanapresenterats. altema-
tiv.

Skadeståndstalan

I utredningens direktiv skadeståndsersättning grund felattanges av
eller försummelser med anledning tillämpningen 1934 och års1941av av
steriliseringslagar utesluten med hänsyn till allmännaär preskriptionsregler.

Som utredningen bl.a. konstaterat i avsnitt 3.2.5 torde det i och för sig
riktigt eventuella ersättningskrav från steriliseratsattvara personer som en-

ligt dessa lagar omfattas angivna preskriptionsregler, tioårignormaltav pre-
skription. Det bör dock förutsättning för domstol skallnoteras att prö-atten

frågan preskription i tvistemålsrättegångeventuell ersättningva om en om
grund fel eller försummelser från myndigheters eller myndighetsper-av

sida invändningär preskriptiongör föreligger.att Görsstatensoners attom
inte sådan invändning frågankan skadeståndsersättning prövasen mate-om
riellt.
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denkonstaterade6.4.2i avsnittredovisningframgår utredningensSom av
kvinnaskadestånd steriliseradtillutdömdedomstol attkanadensiska ensom

tillbifallas med hänsynskadestånd" skulleinte"allmänt attvissa krav
preskriptionsinvänd-frånavståtthadeprovinsregeringen i Alberta göraatt

frågan ersättningfått till följd över-skulleinvändningning; att omsomen
6.2.3i avsnittutredningenVidare harkunnatinte skullehuvudtaget prövas.

strålskadadevissaersättning tillutredningennorskahur denredovisat om
skadeståndsrätts-enligt allmännaersättningskall betalaföreslagit statensatt

norskaoch denpreskriberadei de fall kravenprinciper statenliga är attäven
preskriptionsinvändning.någonsåledes gällandeinte gör

utredningeni direktivenregeringen redanfallutredningens harI angett att
preskrip-till de drabbadeersättningfram förslag ävenskall lägga ett omom

principielltinställning liggerskadeståndskrav föreligger. Denna näration för
förslaget.nämnda norskadet nyss

fö-uppdragdenna medutredningtill tillsättaalternativEtt attatt somen
eventuellafrån sida vidreslå kunnat rätts-ersättning hade statensattvaraen

låta sakenfrån preskriptionsinvändning ochskadeståndskrav avstå prö-liga
individuell talanföravarje kunnaHärigenom skullei domstol. enpersonvas

sig ha lidit. Det kaneller honför de skador hanersättningmed krav ansett
vaddå några blii fall skulle kunnaersättningen äninte uteslutas störreatt

föreslår.utredningen
betydande ochsådant emellertidförfarandeNackdelarna med ärett som

osäkerhetfinnsTill börja meddet uppenbara.utredningen storatt omenser
mångaiskadeståndskyldighet förnågon överhuvudtagetföreliggerdet staten

skadeståndslagens be-Svårighetema uppfyllaför enskildafall. attpersoner
juridiskkostsamförmodligen krävaskulleviskrav dessutom Detär stora.

rättslig förlust. Enbetala själv videnskilde riskeradehjälp den att ensom
stannade ilångdragen, denbliskulle dessutom kunna även enomprocess

erbjudslösningdenomständigheterinstans. Dessa gör att genomsom nu
både och säkrare dom-sig snabbareersättningsförslagutredningens änter

utgång.med oförutsägbarstolsprocesser

steriliseradetill allaErsättning

möjligtifrågasättas ellerdet lämpligtkunnaDet skulle vidare är attom
utifrån för-deersättningprövning begäranmateriell ävengöra omav enen

påstå riskenMan skulle kunnautredningen tidigare lämnat. ärslag storatt
steriliserade sin vilja inte kommermånga blivit attmotatt personer som

skulleunderlagsmaterialet. Detfå brister iersättning grundkunna av
där denutredningen tidigare diskuteratsåväl typsituationergälla i de en--

föreliggertypsituationochvisa sterilisering skettskilde skall attatt somen -
sedansterilisering skett ochenskilde skall visai fall där den görade att an-
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tagligt han eller hon samtyckt till steriliseringatt under otillbörlig påverkan
eller efter försumlighet myndighet.av

Som framgått det tidigare det utredningensär uppfatt-resonemangetav
ning underlagsmaterialet inte har så bristeratt de beviskravstora att som
utredningen föreslagit skall läggas den enskilde, i realiteten blir omöj-nu
liga uppfylla.att

Man skulle också kunna gällande, förutomgöra bristerna i underlags-att
materialet skulle alltför de steriliserade såredan lidit mycket,stora, attvara

varje ytterligare prövning deras påståendenatt och trovärdighet skulleav
kränkande. sådantEtt skulle, utredningenvara det,resonemang som ser

kunna leda till det skulle nödvändigt låtaatt alla påstår deattvara attsom
steriliserats sin vilja eller någon initiativ erhållamot ersättning.annans

Det tillgängliga materialet tyder samtidigt särskilt under de sistaatt
decennierna års1941 lag gällde antal, kanske de flesta desom ett stort av

ansökte eller samtyckte till sterilisering gjort detta helt frivilligtsom om se
bl.a. undersökningar redovisade i avsnitt 8.2.1. Först med den kartläggning

utredningen låter genomföra kan docksom med säkerhetstörreman ange
detta.

Slutsatsen sådant skulleett emellertid kunnaav resonemang att ettvara
inte obetydligt antal i realiteten inte steriliserats eller gjort detpersoner som

medicinska skäl eller genuintrent frivilligt ocksåav skulle kunna ansöka om
och få ersättning under förutsättning det inte skulle någonskeatt prövning

deras uppgifter.av
Om ersättningen skulle sådant urskillningslöstett förlorarsätt,ges

ersättningen karaktären upprättelse till enskildaav en utsattspersoner som
för kränkning från myndigheters sida.en

Om sådan konsekvens inteattman acceptabelanser är skulle alter-en ett
nativ undantaggöra frånatt tillrätten ersättning i vissavara fall. Ett altema-
tiv kan tänkas denär enskilde skulle visasom att han eller hon blivitatt ste-
riliserad därefter endast behöva intyga det skettmen hans elleratt hen-mot

vilja. Om sådana beviskrav och intyg skullenes ha någon reell innebörd
skulle ändådet krävas prövning i det enskilda fallet vilket skulle innebäraen
svåra skälighets- eller trovärdighetsbedörrmingar från den handläggande
myndighetens sida vilket inte Ävenhandläggningengör enklare. det skulle
kunna innebära ifrågasättande denett enskildes uppgifter.av

Utredningens förslag skall samtidigt i ljuset andra ersättningar frånses av
sida till enskildastatens Det gäller ersättning enligt brottsska-personer. t.ex.

delagen ersättning tagit sig betala tillen statensom att- personer som
för brott, därutsatts andra möjligheter till ersättning saknas grundt.ex. av

gärningsmannen inte kanatt betala skadestånd. Ofta det här frågaär brottom
där offret för mycket allvarligautsatts kränkningar och lidande. För att er-
sättning skall betalas enligt brottsskadelagen skall det i princip styrkt attvara

brott begånget.ärett Om gärningsmannen okänd skallär det övervä-vara
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ersättning skallFörbrott.skadorna orsakatsgande: sannolikt attatt genom
ska-omfattningenocksåbrottsoffret styrkautgå lför personskador skall av

sterilise-ersättningsregler till deföreslagnautredningensOmdomat. serman
mildare.betydligtsteriliseradebeviskraven för deperspektivetdetrade är

steriliseringförhållanden,objektivafrämst vissaskall styrkasVad är attsom
skallförelegat.typsituationer Dessutomiakttagbaravissaskett och att yttre,

därföreliggertypsituationer intedessaersättning kunna även menges om
på-otillbörligeftersteriliseringen skettantagligtenskilde kanden göra att

lågt beviskrav.mycketmyndighetverkan eller försumlighet ettav -
utredningenmånga hittills skrivit tilldemHärtill skall läggas att av som

ansök-bifogat kopiorbeskrivit vilket de kränktssjälva sätt samt avnoga
också jour-bifogatsterilisering. del harbeslut Enningshandlingar eller om

and-påståenden kan intygasuppgifter derasnalutdrag eller lämnat att avom
steriliserademångaför deandra ord detnamngivna Med är avra, personer.

uppgifterframbåde kränkande, lägganaturligt, inteangeläget och att som
visar de för övergrepp.att utsatts ett

både rimligtfårsammanfattningsvis detUtredningen därför att ansesanser
få förersättningskalloch skäligt vissa beviskrav ställs denatt ensom

föreslagnautredningensterilisering gjord den enskildes vilja. Demot av
utredningendekraven visavisa sterilisering skett, att attatt att aven av-

antagligtangivna förelegat alternativttypsituationema göra attatt man
myndighetpåverkan försumlighetför otillbörlig eller ärutsatts av en -

svåra uppfylla de anvis-dessutom medenligt utredningens mening inte att
ningar för bedömningen skall ske.utredningen hurgettsom

8.2.6 handlagdaTidigare regeringenav

ersättningskrav

åren 1996 i fall billighetsskälRegeringen har tidigare under 1983 till 17 av
i mellanbeviljat steriliserade. varierar huvudsakersättning till Beloppen

år utbetalda ersättningama40.000 kr 1983 och 50.000 kr. De motsvarar
år 1992 betalats50.000 kr i dagens penningvärde. I fall har 60.000 kr utett

årsvid 15på grund särskilda omständigheter. Personen steriliseradesav
ålder.

begåttsformella fel i handlägg-I dessa fall har regeringen konstaterat att
då för-ersättning beviljades lägre den utredningenning. Den än nusom var

erhållitslår. ersättningEnligt utredningens uppfattning bör de tidigaresom
från tidigareinte undantas det föreslagna ersättningsbeloppet. Vad somnu

från undvikerbetalats bör dock avräknas ersättningen. Härigenom attut man
miss-de skadelidande varit mindre aktiva tidigare för ersättningattsom

deUtredningen inte det finns tillräckliga skäl omräknaattattgynnas. anser
belopp skall avräknas till dagens penningvärde.som
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Regeringen har tidigare avslagit begäran ersättning i 21angettssom om
fall. Det enligt utredningen självklartär dessa bör denprövasatt nytt av
myndighet utredningen föreslår skall handlägga ersättningsärendena.

8.2.7 Steriliseringar årstillämpning 1934utan av
lag eller årgenomförda före 1935

Utredningen har tagit del frånenstaka brev enskilda gällandegör attav som
de steriliserats årsin vilja före 1935 de formellt samtyckt tillmot trots att
åtgärden. Det förekommer också fall påstårdär sig ha steriliseratspersoner

sin årenvilja under 1935 till 1941 års1934 steriliseringslagmot utan att
tillämpats.

Som utredningen redovisat i avsnitt 2.2 förekom steriliseringar såväl före
år åren1935 under 1935 till 1941 utanför lagens tillämpningsområde.som
Som utredningen tidigare också har dessa ingrepps laglighet diskute-angett

Några rättsliga ingripanden läkare steriliseraderats. mot som personer
deras begäran eller med deras samtycke gjordes dock inte. Det förekommer
också årföre 1935 steriliseringar psykiskt sjuka intagnasom var an-
stalt dokumenterade såväl i artiklar i Läkartidningen tidigare utredning-som

forskarrapporter.ochar
Av den diskussion föregick års1934 framgårlag iatt stortsom settman

det inte tillåtet sterilisera rättskapabelatt attvar ense om var moten person
hans eller hennes vilja. råddeDet däremot delade meningar tillå-detom var

någonsterilisera begäran ellertet med samtyckeatt uttryckligtutanegen
lagstöd. Stor råddetveksamhet dessutom tillåtetdet sådantatt utanom var
lagstöd sterilisera grund sinnessjukdom saknade förmå-personer som av

lämna samtycke. Det sistnämnda också skäl till års1934 lagga ett attvar
tillskapades.

Enligt utredningens mening, och i den delen har utredningen stöd tidi-av
forskning bl.a. Broberg/Tydénse i Oönskade folkhemmet, 1991,i 69gare s.
fotnotermed har det före år 1935 förekommitäven steriliseringar där den

enskilde gått med dessa efter ha ställts i tvångsliknande situationeratt
eller för otillbörliga påtryckningar. Några de ansökningarutsatts av om er-
sättning utredningen tagit del ocksåtyder Likasådetta. torde det haav
genomförts steriliseringar sinnessjuka anstalter och sjukhusav trots att
något samtycke inte kunde inhämtas.

Även utredningens uppdrag enligt direktiven formellt gäller till-om sett
lämpningen 1934 årsoch 1941 steriliseringslagar och ersättningsfråganav
gäller steriliserade enligt dessa lagar det enligt utredningensärpersoner upp-
fattning inte rimligt de steriliserades sin vilja elleratt som mot annans
initiativ före år 1935 eller utanför tillämpningsområdet för års1934 lag
skulle förvägras ersättning detta formella skäl. förhållandetRedan detav att
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otillåtna eller tveksamma,ansåg sådana steriliseringarvid den tiden attman
be-ersättning börtalar förgenomfördes,ochlagreglering diskuterades att

viljas i de fallen.även
förutsättningmed deersättningsförslagetsåledesUtredningenl attanser -

steriliserade föreskall gällatidigareutredningen ävenangett personersom -
tillämpningåren till1935 l94lundersteriliserats1935 eller utan avsom

någon enligtsteriliserats0rdårs med andrainnebär1934 lag. Det att om
tillhan eller honi 2 § l-5 harnågon typsituationer rättde anges psomav

med all sannolik-6 uppfyllda. Detlikaså enligtkraven ärersättning, ärpom
få blir aktuella.fallhet ytterst som

Ersättningens storlek8.3

8.3.1 Inledning

frågan skall omfattasvilkaUtredningen har inte diskuterat av er-om som
vidskadeståndsrättsliga tveksamt deteftersom detsättning i ärtermer om

skadeståndsrätts-någonfinnasden fanns i fall i dag inte tordetiden och vart
i dessa falllig skyldighet för det allmänna betala ersättning näratt manens

Utredningenfrån myndigheters sida.kan fel eller försummelsekonstatera
storlekersättningenshar det i den följande diskussionenvalttrots att om

skadeståndsrättsliga ersättningsbelopp.bl.a jämförelser med dagensgöra
Son utredningen till börja med konstaterakannämnts statenattattnyss

billighetsskäl tillåren fall1983 till 1996 i 17under ersättninggett perso-av
steriliseringslagama.steriliserade de aktuellablivit med stöd avner som

de fall ersättningRegeringen i fall avslagit begäran ersättning. Ihar 21 om
från Socialstyrelsen,har regeringen, efter inhämtat yttrandehar haattgetts

skett i stridsteriliseringsoperationema ellerkorstaterat sättett annatatt
då inhämtatslagstiftningen samtycke inte ellerden gällande t.ex. attmo:

i huvuddelenvårdnadshavare inte tillfälle sig. Ersättningen harberetts yttra
fall harFallen bestämts till 50.000 kr i dagens penningvärde. I ersätt-ettav,E uppgått den sterilisera-ningen till 60.000 kr, bl.a. beroende att personen

år år.desvid mycket 15E unga
i billighetsskäl till demVad gäller ersättning gettstaten ut somsom av
E framgårV-kontaminerade blodprodukter har denna,HIsmtlats som avav

Årår åruppgått 160.000 kr 1995. 1997avsnitt 5.2, till 100.000 kr 1991 och
landstings-träffades överenskommelse mellan regeringen ochhärutöver en

erhållafönundet innebar anhöriga till HIV-smittad kundenäraattsom en
ersittning till smittad.med belopp begränsat 100.000 krett per
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lNorge har den norska regeringen i juni 1996 engångsbeloppett gettsom
100.000 norska kronor till och de lobotomerats mel-var en av personer som

årenlan 1941 och 1974. Det gäller cirka 500 fortfarande iärpersoner som
livet.

Det norska helse- sosialdepartementet tillsatte i juni 1997 utredningog en
angående strålskadade vid Radiumhospitalet under perioden 1975-1986.
Utredningen avslutade sitt arbete i april 1998 och överlämnade då förslagett
angående ersättningsfrågan, orsaksammanhang, preskription billig-samt om
hetsersättning. Någon grund för objektivt strikt ersättningsansvar förett

fann inte utredningen föreslogstaten ersättning billighetsskäl tillmen en av
patienterna. Ersättningen skulle, beroende ålder och skadeomfattning,av ge
mellan 50.000 och 250.000 norska kronor. avsågDet de kvinnor hadesom
registrerade biverkningar med medicinsk invaliditet mellan 15 och 54en

Utredningen diskuterade ersättning likaprocent. även för alla stan-en men
nade för individuell ersättning utifrån främst medicinsk invaliditet i deten
enskilda fallet eftersom skadorna såvarierade mycket. Den norska utred-
ningens förslag behandlas alltjämt inom det norska regeringskansliet.

I Danmark har danska Höjesteret i dom i september 1989 tillerkänten en
21-årig kvinna ersättning med 100.000 danska kronor för århon 1977att
blivit steriliserad ha lämnat samtycke till det i sambandutan medatt en ope-
ration med kejsarsnitt.

Utredningen kan vidare vid internationell utblick konstatera i Ka-en att
nada, har regeringen i provinsen Alberta i rättegång i januari 1996 för-en
pliktats ersättning med sammanlagt cirka 750.000utge kanadensiska dollar
till blivit steriliserad felaktiga grunder. detI utdömda be-en person som
loppet ingick ersättningäven för felaktig behandling och intagning insti-
tution. Skadeståndsersättningen för själva steriliseringen uppgick till
375.000 kanadensiska dollar. I provinsen Alberta har därefter årunder 1998
träffats överenskommelse mellan provinsregeringen och 540 personer som
steriliserats under liknande förhållanden ekonomisk ersättning. De harom

och erhållit 75.000 kanadensiska dollar fårochvar ytterligare 25.000en
kanadensiska dollar de år inte längre bor institution eller sjuk-treom om
hus. Härutöver alltjämt cirkaväntar 250 fall prövning.

någotEn fyllig redovisning dessa internationella utblickar finns imer av
avsnitt

Utredningen har vidare studerat Sverigepraxis i angående skadestånds-
rättslig vidersättning personskada. Av särskilt intresse den ersättningär

betalas vid fullständig sterilitet. Som redovisats i avsnittsom 3 och 4 bygger
de skadeståndsrättsliga ersättningsprincipema trafiksskadenämndens
praxis. Enligt den fullständig sterilitet 30motsvarar invaliditet vilketprocent
enligt närrmdens tabellverk år 1997 ekonomisk ersättning med cirkagav en
110.000 kr för 16 åring25 i invaliditetsersättning inom fören ramen er--
sättningen för lyte och För den år15 ellerär beloppetmen. ärsom yngre
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stigandenågot medsedanminskarErsättningenförhöjt med tio procent.
år 94.000 kr. För40och vidår 100.000 krvid 35år 105.000 kr,ålder, vid 30

ål-iförersättningenmedan mänutgår ersättningår ingenkvinnor 50över
förinvaliditetmotsvarande 15uppgår 34.000 krtill drygt50-65dern procent

invaliditetmotsvarande 5 över7.000 krtill drygtdärefter minska procentatt
år.65

kränk-brottsofler förtillockså undersökt ersättningUtredningen har s.
framgått avsnitt 4skadeståndslagen. Som§enligt kap. 31ning gesav

tillerkännsbelopphögstabrott. Devissakränkningsersättning vid somgrova
"normalfallet"våldtäkt i ersätt-kr. Vid200.000någon ligger cirka enges

50.000 kr.ning cirka

prövadindividuelltSchablonersättning eller8.3.2

ersättning

scha-ellerindividuelltkan beräknastill steriliserade utgöraEn ersättning ett
lika för alla.blonbelopp

genomgåttlidande enskildadetbelopp talarFör individuella att personer
exempelfiktivtSomvarit mycket olika.på hasterilisering kangrund ettav
års ålderkvinna i 18-20från fall kaninslag studerademed nämnasmen en

förutsättningabort. Sombegärde1950 blev gravid ochbarn attutan som
måstehonuttryckligenoch läkareför myndigheterabort har angett att sam-

samtyckerHonskäl för abort.sterilisering eugeniskatycka till att un-
fall kantvångsliknande former. dettaMotnågot uppfattarder hon somsom

1950-likaledes35-års åldern barnmedkvinna iställas tre egna somen
alkoholi-hennes makesociala problemtalet begärde abort gravtvarp.g.a. -

övertalningEfter ochbegränsade inkomster.mycketserad och hon hade
dokumenteradevilkapåtryckningar från myndighetspersonerolika är sam-

for-sig ställsi och förtill sterilisering dettycker hon ettutan att upp som
ångradetvång sig ochpåtryckningarna ochmellt krav. Hon upplevde ettsom

fleri efterhand hon önskade bam.säger att
skiljatvå lidandeutomstående kvinnornasbetraktare kan deFör synasen

möjlighetingreppetkvinnansig betydligt. första berövasDen attgenom
steriliseringbeslutfå har tvingatsöverhuvudtaget barn. Hon trotsta ett om

sin ringagrundMycket talar för honhon inte myndig.ännu attatt avvar
Kränk-lång tid sitt liv.ålder påverkas steriliseringen underpsykiskt avav

djupgående ochdärförintegritet och liv kanningen hennesmot synas mer
sig iflera och befannhar redan barnallvarlig för den andra kvinnan. Honän

anblick kan hasvår sterilisering vid förstasocialt situation där enenen
integritetframstått dåliga Kränkningen hennesminst lösningen.den avsom

mindre allvarlig.kan synas.
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Det svårt sigär i och bedömasätta dessa enskildaatt människors lidan-
de och gradera detta lidande beroende på omständigheterna i det enskilda
fallet. Av nödvändighet blir sådan bedömning mycket subjektiv. Visserli-en

sådana bedömningar dågörs dåoch domstolar och myndigheter igen av
olika ersättningsfall. Men samtidigt gäller det händelser inträffadenu som
för kanske femtio år sedan.över Bedömningen dåblir mycket beroende av
den enskildes förmåga i dag uttrycka sina känslor och upplevelseratt och
vad antecknats i ansökningshandlingar och journaler. finnsDet därförsom

risk för de steriliserats kommerstor känna sigatt orättvist behandla-en som
de myndighet i dag skall individuellgöra bedömning deras li-om en en av
dande. Detta talar, enligt utredningens uppfattning, med styrka indi-mot en
vidualiserad ersättning och för schablonersättning.en

Enligt utredningens mening såledesbör det lättare för den enskildevara
schabloniserat belopp.att Man kanacceptera ett heller inte bortse från att ett

sådant förslag betydligt skulle underlätta handläggningen ersättningsfrå-av
så ersättning kan betalas snabbare.attgorna ut

Som tidigarenämnts storleken dagensär invaliditetsersättning förav ste-
rilitet någoni mån beroende vid vilken ålder den enskilde steriliserades.av
Det finns också skillnader i belopp mellan och kvinnor.män Invaliditeten i

kopplad tillär fertilitetenprocent beloppsstorleken kopplad tillatt ärgenom
ålder; ersättningen högst vid årär och minskar därefter något medsom unga
stigande ålder. Kvinnor erhåller50över ingen ersättning och möj-mäns
lighet till ersättning halveras efter år50 och begränsas ytterligare efter 65 år.

Utredningen har övervägt gälleratt sätt den skadestånds-samma som
rättsliga invaliditetsersättningen koppla storleken ersättningen ålderntillav
vid ingreppet. Det skulle medföra viss åldersdifferentiering ersättning-en av

Men med sådanäven differentieringen. med hänsyn till ålder viden sterili-
seringen kan det uppkomma gränsfall då det kan uppfattas orättvist attsom
lägre ersättning utgår. Härtill skall läggas de steriliseradesatt sinsom mot
vilja generellt ålderni 15-25 år åtgärdensett vidtogs.när Huvud-var unga
delen dem steriliserades skulle således i alla fall,av som med indi-även en
viduell ersättning med hänsyn ålder,till erhålla i belopp.stort sett samma
Utredningen har därför inte funnit anledning differentiera ersättning be-att
roende ålder. Det saknas också skäl differentiera ersättningenatt med
hänsyn till kön.

Sammanfattningsvis utredningen således det belopp. skallanser att som
utgå bör schablonbelopp, lika för alla.ettvara

8.3.3 Ersättningens storlek

Som redovisats inledningsvis i avsnitt 8.3.1 har ersättning i liknande sam-
manhang betalats med olika belopp. När det gäller fråganut ersättning-om
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någon ini-viljasin ellersteriliseratstill demstorlek mot annanssomens
bedömning.utredningen följandetiativ framtill 1975 gör

1934 ochutformningenförhållandet erkännerdetRedan attatt staten av
praktiken prägladestillämpning iårs och derassteriliseringslagar1941 ettav

avstånd från givetvis upprät-starktidag ägnatär attsynsätt tar ge ensom
förhållande dockkanlagstiftningen. Dettadrabbadestelse till dem avsom

för.många människor Detdet lidandetill viss del lindraendast utsattssom
någonsin vilja ellersteriliseratsdärför naturligt deär motatt annanssom

sådan ersättningockså får gottgörelseekonomiskinitiativ även om enen
får därförlidande. Ersättningenden enskildesaldrig till fullo kan ersätta

symbolisk funktion.framför allt en
sådannaturligt knytaSamtidigt utredningen funnit dethar ersätt-att en

vårt för-land avseendei dag tillämpas ining till de ersättningssystem som
ersättning utgångs-skadestånd. dessabyggdsäkringersättningar och En

också praxismed deni storleksordningenpunkter och den överensstämmer
finns i andra nordiska länder.som

i nordame-storleksordning förekommerbetala ersättningar i denAtt som
rättstradi-skadeståndsmål för skandinaviskrikanska däremot främmandeär

skadeståndsbeloppen rättsliga principer ochtion. grundar sig andraDe
utgångspunkter.helt andra ekonomiska

tvångssteriliserade börUtredningens slutsats den ersättning deär att som
erhålla steriliteti fall i dag drabbasskall vadmotsvaravart person som aven

erhåller i invaliditetsersättning inombrott eller olyckshändelse ramengenom
skadeståndsrättsliga tidigareför ersättningen för lyte och Somden men.

uppgår 10.000denna ersättning idag till cirka l kr.angetts
skadeståndsrättslig praxis tillkommer ofta, invaliditetsersättning,I utöver

frågafallersättning för främst förlorad arbetsinkomst. I de det harärnu om
efteråt sådet inte så långt och ivarit möjligt här uppskattanärmareatt om

mån påverkatfall i vilken sterilisering möjligheter iden drabbadesen ar-
betslivet. uppfattning sterilisering generelltDet dock utredningensär att en -

någotinte påverkat i arbetslivet.väsentligt enskildas möjlighetersättsett -
Med hänsyn härtill schablon-och till utredningens ställningstagande ettom

någotbelopp lika för alla utredningen ytterligare belopp skulleattanser som
kunna utgå.förlust arbetsinkomster inte skallmotsvaraanses av

Utredningen har däremot tillämpningen lagstift-kunnat konstatera att av
gåttningen i flera fall för vad rymdes inom lagamasutöver gränsen som

Som tidigare redovisats gällerhar JO anmärkt förfarandet vadramar.
sterilisering såvillkor för utskrivning från tidigtanstaltersom somm.m.
1947. JO konstaterade då praxisen inte i lagtexten och intehade stödatt

ha haft stöd i förarbeten.lagstiftningenssyntes ens
Även går mångadet inte exakt steriliseringar sketthuravgöraattom som

i direkt strid lagstiftningenmed kan utredningen i fall konstatera attvart
tillämpningen stått såväli flera fall i strid förarbeten.med lagtext Myn-som
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digheter och enskilda myndighetspersoner ocksåhar påtryck-bl.a.genom
ning, övertalning och andra former indirekt tvång fått den enskildeav att
skriva ansökan eller samtycke till sterilisering. sådanaI ärendenetten

förfarandet det inteäven stred lagstiftningen och haftsynes motom synes
visst istöd medicinalstyrelsens anvisningar, i fall ha brustit i den hänsynvart
och försiktighet borde ha präglat det, såsom dåJO uttryckte det.som

Även hanteringen steriliseringsärenden inte stod i direkt strid medom av
lagstiftningen mångahar steriliseringsbesluten fattats grunderav som
klart strider den rättsuppfattning angående individens rättighetermot som
har idag. I detta sammanhang kan regeringennämnas redan i direktivenatt
till den utredning år 1972 fick i uppgift års1941 sterilise-överattsom se
ringslag den gällande lagen baserad andraatt värderingar ochangav var
förhållanden dem råddeän 1972. Regeringen då också till-som attangav
lämpningen förändrats vilket bl.a. innebar de eugeniska och sociala indi-att
kationema fortlöpande avtagit och deras praktiska betydelse åratt numer
1972, måsteanm. betecknas tämligenutr. marginell. Regeringen tilladesom

betydelse för denna utveckling haratt säkerligen varit ökad medveten-av en
het värdet upprätthålla och stärka respektenatt och skyddet förom denav
enskildes integritet och i takt därmed stegrad motvilja hos myndigheteren
och enskilda initiativ till elleratt ta medverka till beslutsättannat om
ingrepp i hög grad individensrör och familjeförhållanden.som person

Utredningen vad tillräckliga föratt utgör skälanser sagtssom nu att staten
invaliditetsersättningutöver böräven belopp kanen utge sägasett mot-som

ersättning för det lidande eller kränkningsvara den enskildeen utsattssom
för. Det beloppet bör till sin storlek i fall jämföras med "normal"vart en
kränkningsersättning i brottmål för våldtäkt dvs. 50.000 kr bör sättasmen
något högre. Utredningen vill i detta sammanhang dock understryka detatt

allt döma inte finns laglig grund föratt i dag någotav utkräva rättsligtatt
någon enskild eller skulleansvar till sådanav staten rättperson som ge er-

sättning.
Sammantaget föreslår utredningen ersättning till ochatt en var en som

steriliserats sin vilja någoneller initiativmot utgåskall medannans
175.000 kr. I detta sammanhang bör också nämnas beloppet enligt all-att

principermänna skattefritt.är
Många dem skrivit till regeringen eller utredningen iav anledningsom av

debatten och steriliseringama har i sina brev inte uttryckligen någotangett
ersättningsbelopp. Av dem gjort detta uppgår beloppet i huvudsak tillsom
mellan 50.000 kr och 200.000 kr. Några enstaka har begärt högrepersoner
ersättning, någoti fall till miljoner kr.ettupp par

Utredningen medvetenär inte ersättning i denatt storleksord-om ens en
ning utredningen föreslår alla kommersom uppfattas rimlignu attav som en
kompensation för den kränkning och det lidande många för. Menutsattssom
vid avvägning mellan det enskilda lidandet och deen ersättningspiinciper
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nordiska län-såväl andraskadeståndsfall i Sverigetillämpas i bl.a. somsom
föreslagna ersättningsbeloppetutredningen detder ochhoppas atttror ge--

sig acceptabelt.nerellt sett ter-
kommitmånga de breviviktigtsamtidigtDet nämnaär attatt somav

önskanframför allt uttryckerbrevskrivamatill del,utredningen om upp-en
uppfatt-utredningensfrån sida. Enligtursäkträttelse och krav statensen

viljanså visarhögt det gottgöraföreslagna beloppetning det attär attnu
drabbats.dem som

också upplevt sigförde blevMånga det ingrepphar utsatta somgenom
människovärdemänsklig gemenskap. Derasåsidosatta mycketförloratoch

beslutabåde ochbestämmahar kränkts. De har berövats överrätten att om
område Ikring denskyddatsitt liv och tillrätteneget ett enegna personen.

därför angelägetsocialt främlingsskap. Detfall lett tilldel har detta är attett
personlig hjälp. Dedrabbadefinnas möjlighet för dedet kommer attatt

måste för in-ersättningsfrågoma beredskaphaarbeta medkommer attsom
också tillgång erfarna kuratorermåste finnas tillslag detdettasatser menav

ocksåSådana uttryckvården. insatser kaninomeller andra verksamma ge
mänskligförnyadhjälpa till byggaempati behövs förden attatt upp ensom

gemenskap.och social
har be-också demlämpligtI syfte kan detdetta uppmuntraatt somvara

sina erfarenhetersina liv,skriva och utförligt berättaersättninggärt att om
bearbetaoch kring steriliseringama. Detta kansina känslor sätt attettvara

aktualiseradesvåra förflutna dede upplevelserna i det ersätt-som genom nu
påminda. led i upplys-ningsfrågoma åter kansig Detta ävengör ettvara

frågor människovärdet.ningsarbetet diskussion kringoch omen

1944: 1338.4 kastreringslagenSärskilt om

kastreringslagen börjaderedovisat i avsnitt 2.7 har sedanSom utredningen
sååren kastrerats,år till 1975 cirka 4001944 under 1944tillämpas personer

år lagenuteslutande Sedan cirka 20 tillämpasmän.gott personer somsom
byta kön.önskar

tidi-framföra utredningen delarUtredningen vill i detta sammanhang att
någonfylleruppfattningar kastreringslagen inte längreframförda attgare

funktion bör upphävas.utan
det iundvika pekaUtredningen kan i det sammanhanget inte att att

möjlighet kastre-alltjämt finns bestämmelsekastreringslagens 2 § attomen
själsverksarnhetsamtycke denne grund rubbadutan om avra en person

"tvångs"-förmåga samtycke, dvs.saknar lämna typatt avsamma
års steriliseringslagar.bestämmelse fanns i 1934 och 1941som

år sinde lagen tillämpades iVad gäller dem kastrerades under ur-som
frågan utred-sprungliga innan könsbyte aktuell detlydelse dvs. ärom var
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ningens erfarenhet endast få några i livet idag.att ytterst Det berorärom ens
främst de medicinska problem under många år oundvikligsom var en
följd kastreringen och ledde till tidig död hos de kastrerade.av som en

Utredningen ändåvill uppmärksamma regeringen arkivmaterialatt
utredningen studerat tyder kastreringar ibland genomförts al-att ettsom
ternativ till sterilisering uteslutandenästan varit tvångsintagnamän som

vissa anstalter. Kastrering har ställts villkor för de skulle bliattsom
frånutskrivna anstalten.

års1944 gällande kastreringslagännu företer således flera likheter med
den sedan 1976 avskaffade steriliseringslagen. Påtryckningar och indirekt
tvång tycks ha förekommit liknar tillämpningen i vissa fall sterili-som av
seringslagen. Detta motiverar överväganden kastreradeatt görs skulleom
kunna komma ifråga någonför form ekonomisk ersättning motsvarandeav
den utredningen föreslår för de steriliserade.som nu
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Organisationsfrågor9

Utgångspunkter9.1

ochförslag hur handläggningenlägga framUtredningen har i uppdrag att om
förunderlagorganiseras. avgörandebeslut i ersättningsärendena skall Ett

handläggningsfrågoma uppskatt-organisations- ochbedömningen är enav
föremålbli förmånganing ärenden ersättning kommerhur attsomomav

prövning.
cirka 150 ansökningartill utredningen kommithar för närvarandeDet

erhållit regeringen ochersättningersättning, fyra tidigare enavom varav
ytterligareregeringen tidigareersättningskrav. Härutöver haravslag ersatt

från Härtill harersättning 2013 avslagit begäransamt personer.ompersoner
vill skriva20-tal inteutredningen haft telefonkontakt med ett personer som

offentlig. skalltill deras situation blir Deutredningen grund rädsla attav
återkomma ersättningsfrågan omfattas betryg-handläggningennär enav av

således ärendeni dagsläget 200gande sekretess. Totalt föreligger uppemot
med all säkerhet skall bedömas.som

upplagd.Utredningen i avsnitt redovisat hur kartläggningen Därhar 7 är
också några inte bearbetatfinns preliminära resultat. Utredningen har ännu

någon säkerhetstatistiska materialet i utsträckning det meddet den störreatt
går många i livet ellersteriliserade alltjämthur de äratt t.ex. somange av

många utredningenhur steriliserats enligt bl.a. de typsituationer sattsom upp
villkor för ersättning.som

många kommer ersättning dem enligt utred-Hur begäraattsom av som
någon initiativningens kriterier har steriliserats sin vilja ellermot annans

svårtdärför för nästintill omöjligt uppskattamycket inteär sägaatt att nu.- -
i slutet augustiDen aktuella debatten steriliseringama startade avom

månaderna1997. Under de första därefter kom cirka 70 brev till rege-
ringskansliet våren utredningensoch under 1998 trettiotal brev. Sedanett
arbete särskilt i media i augusti erhöll regerings-uppmärksammats 1998

påbörjadeskansliet ytterligare 30-tal Utredningen har sedan arbetetbrev.ett
i fåttslutet oktober 1997 cirka 40 brev.av

mångaEn indikation hur ytterligare begärakommer ersätt-attsom
ning får utredningen detta betänkande Utredningen räknarnär presenteras.
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med i slutbetänkandet beräknas komma underatt 1999som sommaren
kunna lämna exakta uppgifter detta och utfallet bearbet-mer om om av
ningen det statistiska materialet. Dessa uppgifter har betydelse förav stor
hur de totala kostnaderna blir för ersättningama,stora häromnärmarese
avsnitt 10.

9.2 Handläggande organisation

9.2.1 Inledning

Utredningens ledstjäma har varit de drabbats steriliseringar skallatt som av
kunna få ersättning möjligt och utifrånrättssäkert de krite-snarast sättett
rier utredningen grund för ersättning.angettsom som

Att ersättning kan beslutas snabbt särskilt angeläget eftersomär myck-en
del dem kan berättigade tillet stor ersättning ålder.har hög Ge-av som vara

nerellt lever flertalet också under knappa ekonomiska förhållanden.sett Om
de fåskall möjlighet kunna tillgodogöra sig det ekonomiska bidragatt som
ersättningen kan innebära bör den också betalas ut snarast.

Redan regeringen beslutadenär tillsätta utredning och förut-attom en
skickade ersättning väcktes förhoppningar många.hos Presentationen av
utredningens förslag kommer medföra förhoppningama ökaratt ochatt att
det väcks berättigade krav snabb handläggning. Såväl regeringen som
utredningen har till alla dem skrivit brev redovisat tidsplanen för utred-som
ningsarbetet. Förhoppningar och krav måste med enkeltmötas och tydligtett
regelsystem och väl förberedd och effektiv organisation.en

Som utredningen tidigare storleken denär ersättning skallangett av som
betalas och grunderna för den skallut beviljasnär inte beroende någotav
existerande regelsystem i och för sig. Enligt utredningens direktiv för-är en
utsättning för ersättning dock någon steriliserats sin vilja elleratt mot
någon initiativ dvs i princip tvångsvis. Utredningen har samtidigtannans
kunnat konstatera det inte vidare går ansökningshandlingarnaatt utan att ur

sterilisering utläsa steriliseringen skett frivilligt tvång.eller medom om
Med den utgångspunkten behövs tydliga regler för vad medsom menas

"tvång" och vad skall krävas den enskilde i bevishänseende försom av att
ersättning skall beviljas. Utredningens förhoppning de kriterierär elleratt
typsituationer finns i lagförslaget tillräckligtär enkla och tydliga försom att
fånga huvuddelen ersättningsfallen och därigenom handlägg-upp göraav
ningen enkel och snabb med positivt resultat för den enskilde.ett Eftersom
det gäller ingrepp skedde för många år sedan kommer det tidigaresom som

intenämnts kunna undvikas enskildaatt påståratt de steri-attpersoner som
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i detsvårt grund bristervisa dettatvångsvis haliserats kommer attatt av
be-det nödvändigtdärförmaterialet. Utredningen harskriftliga attansett

skälighets-förinföra reglerbeviskravet ochgränsa även utrymmesom ger
såväl medicinskajuridiskabedömningarbedömningar. Dessa somrymmer

överväganden.

organisationVilken9.2.2

såväl effektivbli snabb ochärendena skallFör handläggningenatt somav
såvälorganisation erfarenhet och kunskapmedrättssäker krävs omaven

måstefrågor. därför ha personalmedicinska Organisationenjuridiska som
måste medi-frågor. ha erfarenheti dessa Denmed kompetens göraattav

ofta handskrivet joumalmaterial. Den börcinska bedömningar äldre, ävenur
måste ocksåersättningsfrågor. organisationen finnasInomha kunskap om

frågorrättssäkerhetsfrågor förvaltningsrättsliga sek-erfarenhet och samtav
retessfrågor.

meningsfulltEnligt utredningens uppfattning det inte byggaär att upp en
för begränsade tid ersättnings-särskild organisation med kansli denegetny,

förhållandevisfrågan be-det med all reservationskall hanteras och med - -
förmodligen ske. Organisations-gränsade antal prövningar kommer attsom

frågorna istället inom för existerade verksamhet.bör lösas ramen en
så-riktar krav ersättning handläggsNär enskilda mot statenpersoner

Justitiekanslem. utredningen tidigare redo-dana ärenden vanligtvis Somav
ocksåvisat frågan ersättning till steriliserade billighetsskäl hand-har avom

lagts direkt regeringskansliet socialdepartementet. de fallen har be-Iav
efter till Social-slut ersättning tagits regeringen remitterat ärendenaattom

styrelsen för yttrande.
fallen låta ersättningi de aktuella regeringen direkt beslutaAtt nu om

efter efter inhämtandeutredning inom regeringskansliet eller yttrandenav
från andra myndigheter lösning utredningen inte lämp-är en som anser vara
lig. 200 stycken, detta. HärtillRedan antalet ärenden, f.n. talarnärmare mot

någonkommer leder till form domstol-utredningens lagförslag attatt av
sådannödvändig. inomsprövning kommer En prövning kan inte skeatt vara

interegeringskansliet. skäl heller Justitiekanslern lämpligAv ärsamma en
friståendelösning. därför organisation börUtredningen att taen meranser

ersättningsfrågoma.hand handläggningenom av
många årVad gäller patientskador finns sedan organisation för hand-en

läggning ersättningsfrågor. redovisat i avsnittSom utredningen kortfattatav
år3 dessa skador fram till 1997 särskild frivillig patient-ersattes genom en

försäkring administrerades försäkringsbolag. Ge-konsortiumettsom av av
införandet ornfatt-patientskadelagen lagreglerades till ochrättennom av

också vårdgivareningen patientskadeersättningen. I lagen ärattav anges en
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skyldig ha försäkring uppfyller de krav lagenatt Huren som som anger.
ersättningsfrågoma praktiskt skall hanteras däremot till respekti-rent är upp

vårdgivare och dess försäkringsbolag. Landstingen och de landstingsfriave
kommunerna årbildade 1995 försäkringsbolag tillsammans medett eget som
några andra försäkringsbolag skapade PSR Personskadereglering AB som

handlägger deras ersättningsärenden enligt patientskadelagen. Antaletnumer
ärenden där uppgår årligen till 7.000. PSRnärmare har efterträtt den organi-
sation det tidigare nämnda försäkringskonsortiet hade under de drygt 20som
år den frivilliga patientförsäkringen gällde.som

I patientskadelagen de försäkringsbolag erbjuderatt pati-anges som en
entskadeförsäkring tillsammans ingåskall i patientförsäkringsföreningen

uppgift bl.a. upprätthållaär och bekosta patientskadenämnd.attvars en
Nämndens uppgift sig iär ersättningsfall. sådanEn patientskade-att yttra
närrmd fanns underäven den tid enbart den frivilliga patientförsäkringen
gällde. Nämnden består idag sju ledamöter handlägger cirka 700av som
ärenden året.om

Flera skäl talar för låta PSR handlägga ersättningsfrågoratt rörande steri-
lisering. Bolaget har erfaren kontorsorganisation och handläggaen attvana
ersättningsärenden denna Omfattningen ersättning förtyp. patientska-av av
dor regleras dessutom lagstiftning. Inom organisationen finns såvälgenom
juridisk medicinsk expertis. Det finns nämnd sådanäven medsom kun-en
skap står under offentlig insyn regeringensom nämndensatt utsergenom
ledamöter och skall godkänna nämndens arbetsordning. Beslut ersättningom
i dessa fall fattas dock PSR med för den enskilderätt inhämtaav närm-att
dens yttrande. Någon särskild rätt överklaga ersättningsbeslutatt ett utöver

begära yttrande nämndenatt saknas. Däremot kan drabbad patientav en
vårdgivarestämma vid domstol och kräva ersättning enligt patientskadela-

gen.
PSR har enligt uppgifter från Socialdepartementet framgångmed handlagt

regeringens och landstingsförbundets uppdrag fördela 20 miljoner kronoratt
till anhöriga till HIV-smittade se avsnittäven 5.2. I anledning detav upp-
draget inrättades också särskild nämnd hos vilken anhöriga kunde begäraen
omprövning PSR:s ersättningsbeslut.av

Ett alternativ till PSR låtaär ersättningen till de steriliseradeatt hanteras i
särskild organisation med viss anknytning tillen Socialstyrelsens verksam-

het. Det såledestorde möjligt sådanupprätta organisationattvara en som
beslutar ersättningen med fristående kansli, knutet tillom ett Socialstyrelsen.
Fördelen med sådan lösning verksamhetenär blir offentligrättsligatt in-en

för befintlig statlig myndighet vilketom interamen vidare bliren falletutan
PSR sköter handläggningen. Frågor offentlighetom och sekretess ärom

lättare lösa. Inom Socialstyrelsenatt finns kunskap och fram ochatt tavana
hantera sådana handlingar behövs underlag för bestämmandesom som av
ersättning journaler hos sjukhus,t.ex. anstalter och andra institutioner. En
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sterilisering ochansökningshandlingar rörandedel material bl.a.dettaav
Övrigt material finns i hu-Socialstyrelsen.finns redan hosabort dessutom

sjukvårdshuvudmän/landsting.vudsak arkiverat hos olika
låta Socialstyrelseninvändningviktig kanske avgörandeEn och mot att

ersättningsfrågoma myndighet i princip densammadennahantera ärär att
föremål för utredninggång steriliseringarbeslutade de ärsom nuomsom en

utredningenMånga skrivit till regeringen ochoch ersättning. dem somav
myndighetsperso-de myndigheter ochhar uttryckt misstänksamhet motstor

gång människor skulle detsterilisering. För dessabeslutade omner som en
idag skulleframstå "samma" myndighetkunna stötande det var somsom om

omfattningbesluta ersättning i vissa fall i begränsadoch göraänom om --
påståenden sterilise-trovärdighetsbedömning derasskälighets- och av om

ring.
lämpli-omständigheter utredningen denMed hänsyn till dessa attanser

fristående, erfaren, organisation handlösningen är targaste att omen mer
ersättningsfrågan. välden hanteringen PSR uppfyllerpraktiska änmerav

dessa krav.
förkla-Utredningen har haft underhandskontakter med PSR. Bolaget har

ersättningsfrå-sig villigt praktisktsig uppdraget handläggarat att ta att
framgångblir nyligen medAv allt döma detattgan. samma personer som

hanterat ersättningen till HIV-smittades anhöriga hand ersätt-tarsom om
ningama till de steriliserade.

måsteSjälvfallet organisatio-träffa ekonomisk uppgörelse medstaten en
för denna skall kunna fullgöra uppdraget handlägga ersättnings-att attnen

frågorna till de steriliserade. Det kan dessutom bli nödvändigt anställaatt
eller anlita särskild arkivpersonal för efter ansöknings-hantera sökandetatt
handlingar sterilisering och eller andra handlingar. utred-abort Det ärom
ningens sådana återfinnaerfarenhet handlingar emellanåt svåravaritatt att
såväl i Riksarkivet i Socialstyrelsens arkiv och det inte säkertär attsom man
inom dessa myndigheter har efterfrå-personella snabbt hanteraattresurser

ocksåantal handlingar. särskildaDet kan komma krävasstörreett attgan
eftersökningar i arkiv sådanaandra för finna handlingar kan stödatt som ge

den enskildes ersättningskrav.
I detta sammanhang bör uppmärksammas Socialstyrelsen flyttar tillatt

Ävenårlokaler under 1999. styrelsens omfattande arkivmaterialnya om-
fattas sikt denna flyttning. Det gäller alla abort- och steriliserings-av
handlingar dåvarandehandlingar rörande medicinalstyrelsens verk-samt

Ävensamhet. detta arkivmaterial flyttas finnasinte redan kan detom nu
anledning kontakta Socialstyrelsen och styrelsenuppmärksammaatt att
det angeläget nämnda arkivmaterial lättillgängligt föreär redanäratt

år då1999 ersättningsfrågoma troligen praktiskt kan börjarentsommaren
Ävenhanteras. frågan tillgång till arkivpersonal bör i dettasom upp sam-

manhanget. organisationDen skall hand handäggningentasom om av er-



156 Organisationsfiégor SOU 1999:2

sättningsärendena bör möjlighet sig i arkivmaterialetsättasnarast att
så den praktiska påbörjashanteringen kan snabbt.att

9.2.3 Vem skall besluta ersättningom

När det gäller beslut ersättning utredningen följande bedömning.görom
Om, föreslår,utredningen särskild lag skall reglera ersättningensom en

till steriliserade, kommer hanteringen och besluten ersättning bliattom en
fråga s.k. civila rättigheter enligt Europakonventionen artikel Enligtom
denna artikel skall och vid prövning hans civila rättighetervar en av vara
berättigad till rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid införochen

oavhängig och opartisk domstol enligt lag.upprättasen som
Det blir med andra ord nödvändigt besluten fattasersättningatt om

sådant sådanoch myndighet konventionenssätt krav tillgodoses.attav en
När det gäller begreppet domstol omfattar det nämnder uppfylleräven som
kraven oavhängighet och opartiskhet Såupprättade enligt lag. harärsamt

i Sverige den tidigare brottsskadenämnden sådant.ex. accepterats som en
domstol målet Gustafsonse Sweden 113/ 1995/619/709 Europadomsto-v.
lens dom ljuli 1997.

Som förespråkar utredningen den praktiska handläggning-angetts attnyss
ersättningsfrågoma skall skötas PSR. För kraven domstol-en av attav

sprövning skall uppfyllt det nödvändigt beslut ersättning fattasär attvara om
offentligt domstolsliknande Utredningen föreslår särskildettav attorgan. en

nämnd med domstolsliknande sammansättning skapas med uppgift be-att
sluta i ersättningsärendena. PSR:s uppdrag blir praktiskt ochatt rent ta emot
förbereda ärendena föredra dessa inför nämnden. Det blitorde nödvän-samt
digt låta PSR:s tjänstemän förordnas föredragande i nämnden föratt attsom
uppfylla kraven domstolsorganisation. Hanteringen ärenden sker dåav

offentligrättsligt det lokaliserat i anslutningäven tillett ärgenom organ om
PSR:s kontor.

Med hänsyn härtill bör nämnden stationerad i Stockholm, medvara sam-
adress PSR.ma som

Utredningens förslag så utformade förär skälighetsbedöm-att utrymmet
ningar såskall begränsat möjligt. Sådana bedömningar skall endastvara som
behöva i de ärendengöras kommer omfattas 2 § 6 i utredning-attsom av p

lagförslag. Den enskilde skall i de fallen antagligt steriliseringengöraens att
gjorts hans eller hennes vilja. Bedömningen detta krav uppfylltmot ärav om
utförs nämnden. måsteHär tidigare krävas särskild juridiskav angettssom
och medicinsk expertis. Genom utredningen föreslår ersättningenatt att ut-
formas schablonbelopp lika för alla undviker däremot behö-ettsom attman

individuellagöra prövningar och värderingar skadomas omfattning iva av
det enskilda fallet.
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För handläggningen skall ske rättssäken bör nämnden därförsättatt ett
såvälha vice ordförandenjuridisk medicinsk expertis. Ordföranden ochsom

bör eller varit ordinarie för den juridiska sakkunskapensha domarevara
skull Europakonventionensoch för nämnden skall uppfylla kravenatt
domstolsorganisation. erfarenhet hantering ersättnings-De bör haäven avav
frågor skadestånd, försäkringgrundade och/eller patientskador.

Härutöver bör finnas ledamot med medicinsk erfarenhet och meden en
ocksåsocial-psykiatrisk kompetens. Dessa bör ha kunskap och be-attvana

utlåtandendöma i journaler och liknande materialäldre bedömningarsamt
sådanaersättningskrav i sammanhang.av

föreslårUtredningen i avsnitt hanteringen ersättningsärendenanästa att av
skall tillsekretessbelagd med hänsyn de sökandes privatliv ochvara person-
liga upprätthållaintegritet. offentligFör insyn i verksamheten böratt en

för det allmänna delta i Utredningen fö-avgörandena.även representanten
reslår därför parlamentariker skall delta i nämndens beslut.att en

Samtliga ledamöter bör ha personliga och nämnden börersättare vara
beslutför med fyra ledamöter.

Utredningen låtahar ordföranden och vice ordförandenövervägt att en-
efter fråndelegation regeringen ärenden enklare inteslagavgörasam av som

principiell karaktär. Det gäller främst de ärenden skallär avgörasav som
med tillämpning 2§ punkterna till i utredningensl 5 lagförslag dvs.av
ärenden där avgörandet någorlundaendast beroende iakttag-lättär yttre,
bara omständigheter. någotDet skulle däremot inte i fall gälla ärenden som
skall med dåstöd 2§ 6punkt dessa skälighetsbedöm-avgöras av rymmer
ningar. Sådana bör i sinnämnden helhet besluta om.

Eftersom föreslårutredningen nedan nämnden skall enda instansatt vara
beslutar ersättning någradet dock tveksamt ärenden skallärsom om om

endast ordförande eller vice ordförande.avgöras Om antalet ärenden blirav
mycket skulle fråndet snabbhets- och effektivitetssynpunkt kunnastort vara

fördel sådanmed delegationsmöjlighet. så fallI bör denna dock börjaen en
utnyttjas först efter konstaterat arbetsbördan för nämnden blivitatt attman

och sedan nämnden i sin helhet avgjort antal ärenden med till-störrestor ett
lämpning 2 § punkterna tillläven av

Utredningen avstår fråndock föreslå sådan delegationsmöjlighet.att en
Istället bör nämnden särskilt uppmärksam fördröjningareventuella ivara
hanteringen ersättningsärendena. sådanaOm inträffar bör nämndenav sna-

underrätta regeringen härom. Regeringen dåbör nödvändig resursför-rast ge
stärkning.

Om ärende särskilt kompliceradär bör det möjligt förett naturav vara
nämnden inhämta frånyttrande utomstående Sådanaexpertis. yttrandenatt
skall givetvis kommuniceras med den sökande.

Det material den sökande vill lämna kan mycket olika ka-som vara av
raktär och bör kunna omfatta muntliga uppgifter.även Det bör därför finnas
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möjlighet för företräda fram sådanasökanden för och lägganämndenatt
uppgifter låta andra muntligen lämna företräda föruppgifter. En rättsamt att
nämnden och lämna muntliga uppgifter torde dessutom nödvändig förvara

uppfylla nämndens funktion domstol.att som

9.2.4 Möjlighet överklagaatt

Med den utfomming föreslås fånämnden med särskild of-sakkunskap,nu
fentlig insyn parlamentarisk ledamot och till företräda införrätt attgenom en
nämnden och muntligen lämna uppgifter minskar behovet nämndensattav

sådanavgöranden skall kunna överklagas. Mot överklaganderätt talaräven
också effektivitets- frånoch kostnadsskäl. Dessutom avslagutgör nämn-ett
dens sida ånyoinget hinder för den enskilde ansöka ersättning och iatt om
samband därmed sådanomständigheter för sina krav. framställ-Enange nya

såledesning skall ocksånämnden Det möjligt förbörprövas nytt.av vara
nämnden själv ärende tidigarekonstateraromprövaatt ett attom man man
felaktigt avslagit ersättningskrav eller upptäcker andra uppenbara felak-ett
tigheter.

Man kan i detta sammanhang inte frånheller bortse förgrunden denatt nu
föreslagna regleringen ersättning till vissa steriliserade fri-utgörs ettav av

åtagandevilligt från åtagandesida. Utan detta skulle all säkerhetmedstatens
få, några, enskilda krav ersättning kunnat bifallas, särskilt medom ens
hänsyn till skadeståndsrättsligade beviskraven preskriptionsreglema.och Ur
det perspektivet kan det inte oskäligt begränsa prövningenattanses av er-
sättning till instans. frånEtt avslag nämndens sida hindrar inte heller denen

frånenskilde väcka vidtalan domstol och kräva ersättning skade-att
ståndsrättslig sådangrund talan, enligt utredningens mening,även ärom en

svårmycket vinna.att

9.2.5 Offentlighet och sekretess

De ärenden den föreslagna nämnden skall hantera i flertalet fallärsom nu av
känslig personlig karaktär. Det enskilda människors personliga förhål-rör
landen angivna i journaler och andra liknande handlingar, ofta upprättade
under deras vistelser anstalter eller institutioner, där deras psykiska, sex-
uella och sociala situation beskrivs utlämnande oftaoch nedsättandeett
sätt.

Många dem varit i såvälkontakt med regeringskansliet utred-av som som
ningen har klart deklarerat förutsättning för de skall skriva ochatt atten
ansöka ersättning varken deras ellerär vad de för kom-attom utsattsnamn
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någon utomståendes vill andra ord inte dettill kännedom. De med attmer
skall bli känt de steriliserats.att

föreslåutredningen hanteringenDessa vädjanden föranleder att att av
ersättningsfrågoma genomförs möjliga sekretess till skydd för demed största

förhållanden.ersättningssökandes personliga
Till börja med bör handläggningen i den tidigare föreslagna nämndenatt

paragraf införs i kapitlet sekretesslagensekretessbeläggas 7attgenom en ny
framgår1980:100. Enligt den paragrafen skall, utredningens lag-som av

rådaförslag enligti den delen, sekretess i verksamhet lag 1999:x er-om
sättning till steriliserade i vissa fall för uppgift enskildas personliga för-om
hållanden. Sekretess bör huvudregel. Med andra 0rd bör sekretessbe-vara
stämmelsen ha s.k. skaderekvisit, vilket innebär uppgiftenomväntett att som

stårhuvudregel inte klart den kan röjas.sekretessbelagd detär attom
Denna form det gäller sekretess försekretess denär gängse närav upp-

gifter förhållanden inom sjukvårdenenskildas personliga hälso- och samtom
socialtjänsten. Utredningen naturligtdet sekretesskravattser som samma
skall gälla vid handläggningen ersättning sterilisering.grund Enom av
sådan sekretessbestämmelse kommer omfatta nämndensäven att samman-
träden och eventuella muntliga uppgifter lämnas där.som

Vidare föreslår utredningen skäl sekretessen vad gäller all-attav samma
Ävenår.handlingar skall i sjuttiogälla dettamänna medöverensstämmer

sekretessen inom angivna områden.nyss
Förslaget innebär dessutom beslut ersättning skall sekretess-att om vara

belagda motsvarande för såväldvs. beslut,nämndenssätt ävenatt av-
slags- bifallsbeslut, skall sjuttioåriggälla skaderekvisitomväntett samtsom
handlingssekretess. Skälet för detta utredningen inledningsvisär som angav

flera steriliseradede inte vill utomstå-deras skall bli förkäntatt attav namn
ende. Om inte beslutet ersättning sekretessbeläggs kommer sökandensom

bli offentliga. bifallEtt beslut med till begäran ersättningattnanm en om
såledeskommer sådan sekretessbestämmelse avslöja denutan att atten en-

skilde steriliserad någonsin vilja eller initiativ. Vidär mot annans en
avvägning mellan behovet offentlighet och insyn i handläggning ochav er-
sättningsbeslut och kravet skydd för den enskildes integritet det enligtär
utredningens mening uppenbart den enskildes krav i dessa fall vägeratt

Dessutom förslagutredningens sammansättningutgörtyngre. nämn-om av
den med parlamentariskt inslag tillgodose insyn frånbehovetsättett att av
det allmännas sida.

En bestämmelse med det innehåll bör införasangettssom nu som en ny
39 § i 7 kapitlet sekretesslagen.

Inom offentlig verksamhet gäller i utsträckning s.k. meddelarfrihetstor
omfattar sekretessbelagdaäven uppgifter. Meddelarfriheten innebärsom att

offentlig tjänsteman i och för sig har angående frågortystnadsplikten som
omfattas ändåsekretessen straffritt sådanakan lämna sekretess-utsom av
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belagda uppgifter för publicering eller framställning i tryckta skrifter eller
andra i grundlag skyddade medier. Bestämmelser finns i Tryckfri-dettaom
hetsförordningen vissa fallTF och i Yttrandefrihetsgrundlagen YGL. I
finns sådantdet begränsningar i denna meddelarfrihet innebär att ut-som

ändålärrmande uppgifter brott tystnadsplikten det skerutgör ett motav om
uppsåtligt. fall det gäller finns uppräknade i 16 kapitletDe bl.a. 1 § sekre-
tesslagen. sjukvårdDet gäller bl.a. inom hälso- och uppgift enskilds häl-om
sotillstånd förhållanden.eller personliga Detsamma gäller i medicinskannan
verksamhet abort, sterilisering och kastrering. gäller inomDet ävent.ex.om
socialtjänsten biståndoch omfattar beslut ekonomiskt olika slagt.ex.om av
jfr kap7 1 och 4 §§ sekretesslagen jämfört med 16 kap 1 § lag samtsamma

kap. §7 3 3 TFoch 5 kap. § 31 3 1 YGL.st. st.
Frågor ersättning till steriliserade berör utredningen tidigareom som

den enskildes förhållandenpersonliga fullt jämför-sätt ärangett ett som
frågor såvälbart med inom sjukvårdenhälso- och och socialtjänsten. Samma

regler brytande meddelarfriheten bör därför gälla för handläggningenom av
och beslut ersättning till steriliserade inom områden.dessaom som

En bestämmelse begränsar meddelarfriheten angivet börsättsom nu
därför införas den föreslagna paragrafen i 7 kapitlet 39 § räknasattgenom

i listan i 16 kap 1 § sekretesslagen bestämmelser där TF:s ochöverupp
YGL:s regler meddelarfrihet inte gäller.om

Övriga9.2.6 handläggningsfrågor

fråganVem skall initiera ersättningom

Utredningen har diskuterat begäran ersättning förutsätter ansö-om en om en
frånkan enskild eller den nämnd skall handlägga ersättningsä-en om som

rendena själv initierakan utredning ersättning.en om
Enligt utredningens mening initiativetbör till begäran ersättningen om

frånkomma den enskilde själv. bör inteDet den handläggande organi-vara
sationens eller uppgift söka eventuellt drabbade. Det kanstatens att upp
nämligen inte uteslutas del de människor steriliserats inte villatt en av som
beröra detta idag eller till och med förträngt händelsen. ocksåDet kan vara
så enskilda inte har berättat steriliseringen för anhöriga eller andra iatt om
sin omgivning. frånEtt initiativnärmaste sida frånbrevstatens t.ex. genom

myndighet därförskulle kunna kränka den enskildes integritet.en
Regeringen har tidigare behandlat 38 ärenden där begärt ersätt-personer

ning förregeringen de steriliserats. Av dessa har regeringen,attav som an-
ersättning i fall17 och avslagit begäran fall.i 21 Degettgavs ovan, som

tidigare erhållit ersättning bör ifrågakunna komma för sådan grundval av
utredningens förslag. Det gäller givetvis dem ansökningar tidigareäven vars
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avslagits regeringen. De bör möjligt underrättas den handläggandeav om av
organisationen den kommer ånyo utifrånderas begäran deprövaatt attom
kriterier föreslås. De bör i ocksåsamband därmed beredas tillfällesom nu
komplettera sina tidigare ansökningar.

Informationsfrågor

måsteSjälvfallet utredningens förslag och regeringens eller riksdagens be-
fråganslut i få så omfattande publicitet nårdet till dem drabbats.att ut som

Ett särskilt ansökningsfonnulär ocksåbör utformas där relevanta och viktiga
uppgifter såkan fyllas i den handläggande organisationen har möjlighetatt

fram nödvändigt underlagsmaterial.att
Vad gäller de redan skrivit till regeringen eller socialminis-personer som

och brev överlämnats till utredningen har regeringen förutsatttem vars att
dessa brev automatiskt lämnas vidare utredningen till handläggandeav myn-
dighet och de berörda inte själva aktivt behöver ånyo. Såansöka kommeratt
också bli fallet. Utredningen kommer dessutomatt skriftligen underrättaatt
dem skrivit till regeringen eller utredningen och begärt ersättningsom om
utredningens förslag i detta betänkande. Utredningen kommer också vi-att
darebefordra alla brev till den organisation skall handlägga ersättnings-som
frågan.

Utredningen utgår från förslagen kommer få igenomslagatt att stort me-
dia denär Det också utredningensär avsiktpresenteras. uppmärksammaatt
olika media förslagen för nå såtill många möjligt. Det gälleratt ut som
särskilt landsortspressen och tidningar eller tidskrifter särskilt vändersom
sig till särskilda utvecklingsstörda.t.ex.grupper

Det kan dock komma bli nödvändigt riksdagen slutligennär tagitatt att
ställning till utredningens förslag ytterligare infomiationsinsatser.göra Den
organisation får i uppdrag hantera ersättningsfrågoma också fåbör iattsom
uppdrag genomföra nödvändiga inforrnationskampanjer.att Sådana kan rik-

till exempelvis personal inomtas äldrevården, till patientombudsmän och
förtroendenänmdema inom hälso- och sjukvården. Olika former av annonse-
ring i eller kanske effektivareän apotek kan ocksåpress väg attvara en- -
nå de uteslutandenästan äldre, kan komma ifråga förpersoner, ersätt-som
ning. sådanAlla informationsinsatser bör dock, med hänsyn till risken för
integritetskränkningar, generellt inriktade.vara

Skall ansökan personligvara

Utredningen har någon såsomövervägt anhörig, skall kunnanäraom annan,
ansöka den drabbades Utredningenvägnar. har haft kontakt med anhöriga
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ersättningsfrågan ståttdiskuterat det helt klart den enskildeutan attsom om
Ävenfrågan.själv vill driva i regeringen tillde ärenden överlämnatsom

utredningen förekommer fall där skrivit och begär ersättning förpersoner
anhöriga steriliserats. ocksåUtredningen har kontaktats hälso-nära som av

sjukvårdspersonaloch till vilka patienter i förtroende sig och berättatvänt
steriliseringar.om

Enligt uppfattning Givetvisutredningens skall ansökan personlig.vara
någonkan företräda den enskilde ombud med fullmakt. Om den enskil-som

de hälsoskäl inte själv fullmaktkapabel skriva under ansökan ellerärav en
bör till ansökan undertecknats fogas utredning lä-t.ex.en som av annan en
karintyg hälsotillståndden drabbades till han eller honoch orsaken attom
inte själv kan föra sin dåtalan. En ansökan kan ske godt.ex. genom man

förvaltare. måste sådanaeller i fall ståDet dock klart den enskilde verkli-att
fråganönskar ersättning prövas.attgen om

När skall ansökan skesenast

När och Landstingsförbundet i april 1997 träffade överenskommelsestaten
anhöriga till HIV-smittade särskild ersättning med högst 100.000attom ge

kr beslutades sådanansökan ersättning skulle till PSR Per-att en om ges
sonskadereglering AB den 31 december 1997.senast

sådanEn "preskriptionstid" för ocksåersättning har utredningen övervägt.
Det finns skäl talar för sådan lösning. Eftersom utredningen tidigaresom en
föreslagit särskild nämnd skapas för handlägga ersättningsärendenaatt atten

det lämpligt har långär överblick under hur tid den skall verkaöveratt man
och hur de administrativa kostnaderna blir.stora

Samtidigt bör eventuell preskriptionstid såinte kort finnsdetsättas atten
risk för någon inte hinner söka ersättning. Utredningen föreslår därföratt att
lagen skall tillämpas ansökningar ersättning kommit nämnden tillom som

två år fråndel inom det lagstiftningen kan träda i kraft, förhoppningsvisatt
den julil 1999. Ersättning dåskulle begäras den siste juni 2001.senast

Skulle det visa sig slutet tidsperioden alltjämt flerakommeratt mot av
ansökningar det alternativ istället möjligt förlängaär lagensett attnya som

tillämpningstid.
Även sedan lagen upphävts har regeringen givetvis möjlighet efteratt

utredning bevilja ersättning humanitära skäl till den begärävenav som er-
sättning enligt de grunder och med det belopp kommer fast-senare attsom
ställas utifrån utredningens förslag.
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Vad innehållaskall ansökanen

föreslårUtredningen särskilt ansökningsfonnulär deupprättasatt ett som
begär ersättning kan beställa. fomiuläret sådanaI skall föras uppgif-som

nödvändiga för handläggande organisation skall kunna efter-ärter attsom
forska och finna relevanta handlingar i olika myndighetsarkiv. Det gäller
naturligtvis personuppgifter adress och Sär-som namn, personnummer m.m.
skilt viktigt sökandens efternamn vid den tidpunkt ansökanäratt ange om
sterilisering likasåskedde, så tidsangivelse möjligt nären noggrann som
ansökan sterilisering gjordes och operationen genomfördes. Regist-närom

avseende ansökan sterilisering fördes nämligen årsvis efternamnren om
och inte födelsedatum. Härutöver fördes också utifrånregistren vem som

åtgärden.ansökte Det vanligt läkaren anstalt eller kli-t.ex. attom var en
nik stod för ansökan medan den enskilde skriftligen tillsamtyckte den. Det

därför sådanaväsentligt uppgifter i förekommandeär fall möjligtatt om
finns med.

De kriterier eller typsituationer utredningen bl.a. förut-sattsom upp som
sättning för ersättning skall beviljas fylliga redovisningar dengöratt att av
sökandes livssituation vid tiden för steriliseringen betydligt kan underlätta
handläggningen. Utredningen samtidigt väl mångamedvetenär attom per-

svårtidag har minnas årexakt vilket steriliseringen skedde iochattsoner
vilken situation. Det medför samtidigt det i vissa fall kommer krävasatt att
efterforskningar i arkiven för olika anstalter, sjukhusäven och institutioner.

En del de hittills sökt ersättning har själva hämtat så-av personer som
dana handlingar. Självklart underlättar förkortaroch detta hanteringen och
kan snabba beslut i det enskilda Mångafallet. de sökande saknarav
emellertid olika skäl möjlighet och kunskap själva sådana efter-göraattav
forskningar.

Utredningen föreslår därför den handläggande myndigheten skallatt vara
behjälplig sådanamed begära handlingar från myndigheter och arkiv.att
För detta krävs den enskilde i ansökan tillstånd till myndighetenatt attger

Ävenhämta materialet. tillstånddetta bör finnas med ansökningsblan-
ketten.

Överhuvudtaget bör den handläggande långtgåendeorganisationen ha en
service- och undersökningsskyldighet i syfte hjälpa enskilda sökande.att

Skall ersättningen personligvara

Man kan inte utesluta del dem steriliserats och lever i dagatt en av som som
kommer ha avlidit riksdag eller regeringnär det slutliga beslutetatt tar
grundval utredningens förslag. Eftersom ersättningen skall för-utgöraav ett
sök till personlig frånupprättelse samhällets sida den enskilde bör,mot en-
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utgå i livetligt mening, ersättning endast till demutredningens ännu ärsom
och själv kan begära ersättning.

frågor anknytning här-Kommittén ideell skada diskuterade med näraom
frågan tillgälldetill i sitt slutbetänkande SOU 1995:33. Det rättenom er-

för kränkning brott.för ideell skada vid personskada ochsättning genom
uppfattning utredningenKommittén hade principiellt som nysssamma

låterersättningsregel tilloch motiverade detta med rättenattangett en som
skadelidande inte fram-till arvingama denersättning ävenöver ensom

något eller avled skulleersättning innan han honställt krav utgöra ett
vårtfrån principer tillämpas för närvarande i landalltför destort avsteg som

377.a.a. s.
utredningen i anslutning härtill vill uppmärksammaEtt gränsfall ärsom

avlider in-begär ersättning till handläggande myndighetnär menen person
Frågan då utgåersättning bör med hänsynersättningen utbetalats. är omnan

Kommittén ideelltill ersättningens karaktär personlig upprättelse. omav
frågatagit föreslog 3760 tillskada har denna och a.a. rättenäven atts.upp

skadestånd för kränkning brottför ideell skada vid personskada och genom
sådanvid kravden avlidnes död skall till arvingama ersätt-över om

flera för dettaning framställts dessförinnan. Kommittén hade skäl ställ-
ningstagande.

åFör utredningens del kan sidan det kan sigkonstateras stötan-att teena
de den söker ersättning hinner avlida grund behandlingenattom som av

Åinte tiden.ärendet skäl beror den enskilde drar andrautav av som
sidan det fömiodligen mindre vanligt arvingama till avlid-barn denär äratt

Det blir sannolikhet avlägsna släktingarmed all kommer attne. mer som
erhålla ersättningen i fall. skäl för inte utredning-dessa Det anknytaär ett att

förslag till förslag ideelldet Kommittén skada lagt fram.ens som om
Frågan ocksåhar betydelse för de ärenden regeringen tillöverlämnatsom

utredningen och förutsattdär regeringen dessa direkt kommer lämnasatt att
vidare till myndighet ersättningsfrågoma.den skall Skall ersätt-prövasom
ning utgåkunna i den situationen avlider innandessaäven att en personerav
utredningen avslutad eller innan dess ärendet behandlatsär

Enligt utredningens uppfattning ersättningens personligbör karaktär av
upprättelse i dessa sammanhang. ersättning skall kunnaFörväga tyngst att
utgå bör därför ersättningden drabbade i livet beslut meddelas.närvara om
Avlider han eller hon dessförinnan utredningen ersättning läggasskall om
ned. Avlider efter ersättningsbeslutet meddelats innan denattpersonen men
betalats skall ersättningen tillbetalas dödsboet.ut ut
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10 Kostnadsberäkning

I utredningens direktiv det förslag läggs fram skall kost-attanges som vara
nadsberäknat.

Utredningen kan konstatera förkostnaderna den ersättning skallatt som
betalas till dem steriliserats tvåkan delas i delar; dels kostnaderna försom
administrationen och dels det totala belopp kan komma betalas tillatt utsom
de steriliserade.

Sammanlagd ersättning kan komma utbetalasattsom

Vad gäller det totala ersättningsbeloppet tvådet beroende faktorer; detär av
belopp skall betalas och det erhållaantal individer skall dettautsom som
belopp.

Vad gäller antalet individer har utredningen diskuterat detta i avsnitt 9.1.
Som utredningen där kommer i fall frånansökningar cirka 200angett vart

bedömas. Utredningens nuvarande uppfattning detatt ärpersoner att stora
flertalet dessa kommer berättigade till ersättning. Med utredning-attav vara

förslag till ersättningsbelopp skulle det medföra kostnaderna i dennaens att
del i fall uppgåskulle till 35 miljoner kronor.vart

därefterAtt uppskatta mångahur ytterligare kommer begäraattsom er-
sättning utredningen konstateradeär i avsnitt 9.1 mycket vanskligt. Detsom

utredningens förhoppning vårenär under efter1999 detta betän-att attman
kande säkrare kan uppskatta mångahursätt totaltpresenterats ett som
kommer begära ersättning och därigenom bättre kan beräkna totalkostna-att
den för själva ersättningen. föreslårUtredningen därför det i tilläggsbud-att

våren 1999 tillräckliga medel för med marginalgeten avsätts täcka ersätt-att
ningen till dem redan ansökt sedan avvaktar utveckling-attsom nu men man

vårenunder och innan ytterligare medel avsätts.en sommaren

Administrativa kostnader

Dessa kostnader omfattar kostnaderna för den särskilda nämnden skallsom
besluta i ersättningsärendena inklusive kostnaderna för den handläggande
personalen inom PSR.
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utgångspunkt från angåendeMed siffror utredningende presenterat ovan
antalet ersättning PSR uppskattatkan komma begära harattpersoner som

informationsåt-sina förkostnader för den handläggande personalen desamt
gärder bli nödvändiga. talar för den handläggandekan Mycket attsom per-

får förordnassonalen föredragande i nämnden och avlönas via denna.som
dåKostnaderna för PSR blir främst för ersättningspersonal övriga ad-samt

ministrativa praktiskakostnader för den hanteringen inkommande ären-av
den. PSR har gjort preliminär bedömningmycket vad deras kostnaderen av

ersättningsfrågoma.förkan bli handlägga Deras kostnader bör kunnaatt
under miljon kronor.stanna en

fårHur ersättningen till PSR praktiskt skall lösas överlämnas tillrent re-
Likasågeringen förhur PSR skall eventuellt arbete innanavgöra. ersättasatt

lagstiftningen sådant våreni kraft, dvs förberedande arbete under 1999trätt
utredningen angeläget.som anser

Till dessa kostnader kommer arvodena till nämndens ledamöter.
I andra nämnder liknande utredningen föreslården regleras ersätt-som nu

ningen till ledamöterna i särskild förordning förordningen 1992:1299en -
ersättning för i råduppdrag statliga styrelser, nämnder och denIom m.m.

delas styrelser och nämnder in i olika kategorier och placeringen är avgöran-
de för ersättningen till ledamöterna. föreslårUtredningen nämnden föratt
ersättning till vissa steriliserade placeras i kategori B. Där sedan tidigareär

Hälso- sjukvårdensoch ansvarsnämnd och Socialstyrelsen placerad.t.ex.
Ersättning till ordförande och vice ordförande beslutas direkt regering-av
Angående arvodering till jämföradessa kan med arvoderingen inomen. man

Trafikskadenämnden och Patientskadenämnden.
Utredningen har tidigare föreslagit den nämnd skall handläggaatt som

ersättning till de steriliserade skall ordförande,ha vice ordförande,en en en
parlamentarisk ledamot två medicinsk och social-samt experter varav en en
psykiatrisk Den parlamentariska ledamoten och medicinskaden ochexpert.
social-psykiatriska expertisen bör har ersättare.

Bedömningama i de enskilda ärendena kommer främst tvågälla situa-att
tioner; för det första steriliserad och för det andra deärom en person om av
utredningen angivna typsituationema förelegat alternativt huruvida det uti-
från uppgifter antagligt han eller hon steriliserats sinär att moten persons
vilja grund asocialt levnadssätt, i samband med abort eller för-t.ex. av
lossning. Generellt kan de medicinska bedörrmingama kommersäga attman

något enklare vid patientskadeärenden och hagöra änatt attvara en annan
inriktning tolkning äldre, ibland Någraofullständigt joumalmaterial.av-
individuella bedömningar enskilda lidande blir inte nödvändigaav personers
med hänsyn till utredningens förslag schablonbelopp. juridiskaDeettom
bedörrmingama utifrån utredningens lagförslag kommer dock i vissa fallatt
innehålla del känsliga avvägningar trovärdigheten hos enskildasen upp--
gifter joumalmaterialets uppgifter.mot
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nämndfrån nämnder avsikten dennaandra jämförbaraTill skillnad är att
två år. Nämndentid, förhoppningsvis endastunder begränsadskall verka

beslutför avgörande i vilkafrån cirka 200 ärendenkommer början haatt
uppskattar1999. Utredningenfattas under höstenskall kunna attsenast

Vid varje sammanträdei fall tio sammanträden.nämnden kommer haatt vart
och 30 ärendenkan i genomsnitt mellan 20 avgöras.

år 1999nämnden har 5 sammanträden underskulle innebäraDet att om
budgetåret uppgå till mellanför arvoderingen under detskulle kostnaderna

400.000 kr.300.000 och
frånbörjar gälla den juli 1999lagförslaget genomförs och lagen 1Om är
administrativa kostna-för dedet angeläget budgetmedel sättssnarastatt av

ersättning.utbetalningarderna och av
vårenföreslår underUtredningen vidare tjänstemän PSR redanatt

sig i ärendenriksdagsbehandlingen lagförslaget in de1999 under sätterav
mån utredningen inte redan gjort det,utredningen redan har och, i densom
från Riksarkivet och Socialstyrelsenskompletterande handlingarhämtar in
måste tillstånd frånmöjligt inhämtas berördaarkiv. detta skallFör att vara

därför förbereda ansökningsfomiulär och kontakta demMan börpersoner.
tillståndfå sådant eventuellahittills ersättning förbegärt samtattsom

kompletterande uppgifter.
sådan framförhållning möjligtMed bör det avgöra ett stortattvaraen

utredningen omedel-antal de ansökningar redan har lärrmats tillav som nu
ban efter 1999.sommaren

många berättigade ersättningMed hänsyn till dem kan tillatt av som vara
ålder ersättningsfråganhar hög det särskilt angeläget hanteringenär att av

sker snabbt. Nämnden bör därför särskilt uppmärksam eventuellavara
svårigheterfördröjningar i hantering fler ärendengrund oväntade t.ex.av

beräknat. förseningar bör nämnden underrättaOm uppkommerän snarast
regeringen och begära ekonomiska för snabbextra att tryggaresurser en
handläggning.





Ikraftträdande 169SOU 1999:2 m.m.

Ikraftträdande11 m.m.

ifråga tidigareför ersättning harkommaFlertalet dem kan somsomav
utredningen föreslagnaålder. därför denhög Det angelägetär attangetts av

Även regeringskansliet skulle beslutai kraftlagen träder attsnarast. omom
lagrådet förremissbehandlas och föreläggasutredningens förslag skall ytt-

våren 1999. Medriksdagsbeslut i ärendet kunna fattas underrande bör ett
tilldock lag ersättningtill beslutsprocessen i riksdagen tordehänsyn en om

1999.i kraft tidigare den l julisteriliserade inte kunna träda än
föregåendei avsnitt, dendessförinnan bör, utredningenRedan som angav

ersättningsfrågoma förberedaorganisation skall handlägga kunna ären-som
dåså påbörja lagendena nämndens praktiska arbete kan omedelbart trä-att

erhålliti kraft. ansökningar direktder De utredningen eller som rege-som
utredningenringen överlämnat till utredningen kommer, regeringen ochsom

lånaslovat till skrivit, utredningen till PSR för vidaredem att utsom av
såledeshandläggning. möjligt,Utredningens tanke dessa ärenden,är att om

skall förberedas innan kraft.redan lagen träder i
två år frånSom utredningen tidigare föreslagit skall ersättning sökas inom

låtiti kraft. lagförslaget tilldet lagen träder Detta har utredningen i komma
uttryck i ikraftträdandebestämmelsen lagen skall tilläm-att attgenom ange

ersättning vidansökningar kommit till nämnden senastpas om som
utgången månadjuni Härigenom får överblick2001. bättre deavav man en

ersättningsfrågoma.totala kostnaderna för handläggningen av
halvåretOm det visar sig alltjämt 200ldet under första kommer ettatt

ersättningsanspråkantal lagkonstruktion det möjligtdennastörre gör att
enkelt förlänga lagens tillämpningstid ytterligare.sättett
Nämndens arbete avslutas givetvis först beslut fattats i samtliganär ären-

den kommit före detta datum.som
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kommittédirektivGenerella12

12.1 Inledning

till samtliga kom-regeringens direktivEnligt direktiv gällerutredningens
åtaganden diroffentligaprövningmittéer särskilda utredareoch avom

dir 1994:124,angående jämställdhetspolitiska konsekvenser1994:23,
för brotts-dir 1992:50 konsekvenserregionalpolitiska konsekvenser samt

dir 1996:49.ligheten och brottsförebyggande arbetetdet
angiv-till deutredningen sina ställningstagandenI detta avsnitt redovisar

direktiven.na

direktiven12.2 olikaDe

oflentliga åtaganden dir 1994:23Prövningen av

of-direktiv förutsättningslöst detUtredningen skall enligt detta pröva om
åtagande offentligfentliga utredningen utreda börär satta att vara ensom

uppnåså förangelägenhet i fall vilka skall tillämpasoch stymiedel attsom
målen för åtagande. kollektiva nyttigheter kandetta Vad gäller genuint

åtagandet helt.prövningen det offentliga översiktligt eller slopasgörasav
frågan till steriliseratsVad gäller ekonomisk ersättning dem motsomom

någon årsin vilja före utredningeneller initiativ 1976 har konsta-annans
någon skadeståndsrättsligdet inte föreligger lagregleradellerterat att annan

skyldighet för erlägga ersättning. Utredningens uppdrag och förslagattstaten
föreslåbygger skallistället regeringens uttalanden utredningenatt en

sådangottgörelse, ersättning, till de steriliserade, lagregleradatttrotsen
skyldighet idag saknas.

uppnåEtt huvudsyfte dåvarandemed den steriliseringslagstiftning attvar
vissa mål.samhälleliga En förutsättning för kundesteriliseringamaatt ge-

dåvarandenomföras tillståndbl.a. medicinalstyrelsen till demattvar gav
utifrån kriterierde lagarna Enligt års1941 lag huvudregeln attangav. envar
sterilisering sådantinte fick genomföras tillstånd. Lagstiftningen bygg-utan
de dessutom människosyn främmande idag. harDettaär ut-en som oss
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gjort främsta skälet till utredningen skall föreslå gottgörelse till dematt en
sådansteriliserats. fårEn ersättning därför betraktas offentligsom som en

angelägenhet knappast kan hänvisa någontill betala.staten attsom annan
Om privata organisationer eller i någonsamhället vill sigtagrupper

form i detta sammanhang ekonomiskt, för sitt agerande kringegetav ansvar,
den förda steriliseringspolitiken någotdet ligger utanförär utredningenssom

fårDet ankomma varje eller organisation.avgöra. Utred-attramar grupp
ningen kommer däremot i slutbetänkandet belysa olika aktörers agerandeatt
och uttalanden med anknytning till steriliseringspolitiken.

Enligt direktivet prövning offentliga åtaganden skall varje kom-om av
ocksåmitté visa förslaghur innebär utgiftsökningar skall finansieras. Isom

regeringens direktiv till särskilt utredningen skall kostnadsbe-attoss anges
förslaget.räkna

Som framgår utredningens slutsatser i avsnitt 10 beräknar utredningenav
de administrativa kostnaderna uppgåskall till omkring 1,5 miljoneratt kro-

Det totala ersättningsbeloppet utredningen kommer hamna itrornor. att
fall 35 miljoner kronor.vart

Om utredningen skulle följa det generella direktivet skulle utredningen
här lämna konkreta förslag till effektiviseringar, omprioriteringar eller be-
sparingar inom politikerområde motsvarande de kostnadersamma som er-
sättningen till de steriliserade skulle innebära, dvs. inom socialdepartemen-

område dåoch främst inom hälso- sjukvårdenochtets och det medicinsk-
etiska området.

Enligt utredningens uppfattning det varken rimligtär utredningenatt nu
eller regering och riksdag det slutliga beslutet föreslårnär bespa-tassenare
ringar inom hälso- sjukvårdenoch för finansiera gottgörelse tillt.ex. att en
dem steriliserats sin vilja. Det skulle sådantstötandemot sättsom attvara
ställa de steriliserade andra eller verksamheter.mot utsatta grupper

Den kostnad ersättningama innebär för denävenstaten,som stannarom
35 miljoner kronor jämte administrativa kostnader, bör istället beslutas

någon preciserad besparing från håll. Kostnaden fårutan iställetannat tas
från generellt ekonomiskt eller sådant fårsaknasett eventuellautrymme om
besparingar läggas generellt. I sammanhanget kan inte frånbortseut attman
den totala kostnaden med all sannolikhet kommer mycket ringaatt vara ur

nationellt budgetperspektiv.ett

Regionalpolitiska konsekvenser dir 1992:50

Detta direktiv innebär utredningen skall belysa regionalpolitiskaatt konsek-
utredningens förslag. Utredningen skall särskilt beakta hur försla-venser av

påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika delargen av
landet hur planerade förändringar avgifter,samt skatter och bidragtaxor,av
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näringsliv ochför kommuner,förutsättningarnapåverkar ekonomiskade
omorganisatio-förslag tillVidolika delar landet. störreprivatpersoner i av

redovisasskallmotsvarandemyndigheter ellerbildandeeller nyaner av
utanför Stockholm.lokaliseringdecentralisering ochöverväganden om

till demersättningekonomisklagregleringförslag tillUtredningens enav
inteinitiativnågon kommervilja ellersinsteriliserats attmot annanssom

näringsliv.för ellerkommunerförutsättningarnapåverka ekonomiskade
Även ekonomiskt bidragbetydelsefulltbliersättning kan komma ettattom

någonskulle haersättningentalar förenskilde finns ingetför den attsom
således ersättnings-iförslag tordeUtredningensbetydelse.regionalpolitisk

omfattningenheller denoch interegionalpolitiskt neutraladelen attavvara
delarförutsättningarna i olikaekonomiskapåverkarnågot dede sätt av

landet.
nämnd harsärskildförslag skapautredningensVad gäller ut-attom en

Anledningen tillsitt i Stockholm.utgått från den skall haredningen säteatt
handläggning skallföreslår praktiskanämndensutredningendetta är attatt

isin verksamhetdriverPersonskadereglering AB PSRske somgenom
handvarför PSR skallSkälen tilli Stockholm.lokaler vid Skanstull ta om

i avsnitt 9.2.2.främst redovisatutredningenpraktiska hanteringen harden
behovetmedverkan kanförhoppning PSR:sUtredningens är att avgenom

ersättningsärendena begränsaspersonal för hanteringenhandläggande av
ingå parlamentarisk le-skallkommer i nämndenTill dettaavsevärt. att en

förvarar ansök-arkivstationerad i Stockholm. dedamot. AttDenna är som
i Stockholmabort finnssterilisering ochningshandlingarna ävenom

i sammanhanget.arkiv har viss betydelseSocialstyrelsensRiksarkivet och
ickenågon utanför Stockholm skullenämnden tillEn placering ettortav

tillfälligtendastförsvarbart verksamheten. skulle dessutomfördyra Detsätt
skapa fåtal arbetstillfällen.ett nya

konsekvenser dir 1994: 124Jämställdhetspolitiska

föregåsframutredningen läggerEnligt förslagdetta direktiv skall av ensom
påverka,kan förväntasinnehålla redovisning hur förslagenanalys och aven

därmed förutsätt-respektive villkor ochindirekt, kvinnorsdirekt eller mäns
utredaren be-kommittén ellermellan könen. Omningarna för jämställdhet
meningsfulltsådan redovisning inte kananalys ochdömer göras ettatt en

skall dettaeller karaktär,till följd utredningsuppdragets ämnetssätt angesav
och särskilt motiveras.

sådansteriliseringsfrågan i delar könsre-Det tydligt ärär storaatt som en
Över gällerkvinnor. Vadfråga. de steriliseradelaterad 90 procent varav

ersättningsförslagutredningensjämställdhetspolitiska konsekvenser innebär
i denUtredningen kommertill alla, oberoende kön.beloppatt avsamma ges
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historiska analysen bl.a. de könsrelaterade aspekterna sterilise-ta upp
ringspolitiken. Detta kommer ske i utredningens slutbetänkande vid halv-att
årsskiftet 1999.

brottsförebyggandeDet arbetet 1996349

Detta direktiv alla förslag läggs fram kommittéer ellerattanger utre-som av
dare föregåsskall analys och innehålla redovisning effekternaav en en av
för brottsligheten och för det brottsförebyggande arbetet. Om kommittén
eller utredaren bedömer sådan analys och redovisning inte kanatt görasen

meningsfullt till följd utredningsuppdragetssättett eller ka-ämnetsav
raktär. skall detta och särskilt motiveras.anges

Huvuddelen dem utredningen föreslår skall kunna ersättningav som
steriliserades med uttryckligt lagstöd, i enlighet med lagstiftningen och dess
intentioner. Enligt utredningens mening kan därför förslagen i detta betän-
kande ersättning till steiiliserade inte någraha konsekvenser förom anses
brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet.

Utredningens uppdrag i sin helhet kan emellertid, analys hurgenom en av
steriliseringspolitiken beslutades och utformades årenunder 1935 till 1975,

underlag för diskussion liknande frågor vårett i Mångatid.ge en om egen
åtgärderde vidtogs enskilda i samband med sterilise-av motsom personer

ringarna såledesskulle idag olagliga. Det alltifrångäller steriliseringvara
uttalat villkor för utskrivning från anstalter till sterilisering eftersom mer

diffusa påtryckningar och övertalningar. sådantUr perspektiv kan utred-ett
ningens slutsatser i slutbetänkandet till måhända ha brottsföre-sommaren en
byggande effekt.
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Författningskommentarer13

ersättning tilltillFörslag Lag13.1 om

vissa fallsteriliserade i

ochsteriliserats begäraför vissaGenom denna lag rätt attpersoner somges
vilken tidspe-regleras undererhålla ersättning I lagenekonomisk staten.av

§,ersättningsgrundande lskett förriod sterilisering skall ha att varaen
skett försteriliseringen i övrigt skall haunder vilka förutsättning ersätt-att

skallersättningsbeloppet 3 §,beviljas §, hurning skall 2 ärstort somvem
ersättningsfrågoma möj-5 §,skall handläggaansökan 4 §,göra vem som

fråga överklagandemuntliga uppgifter 6 §ligheter lämna samtatt om
7 §~

1 §

för vissatill ersättningI denna paragraf vad lagen reglerar dvs. rättenanges
års sterilise-1941steriliserats med tillämpning 1934 ochpersoner som av

paragrafenringslagar. isteriliserats enligt dessa lagarUtöver dem angessom
ersättning under desteriliserats har tillvissa andraäven rättatt sompersoner

sterili-förutsättningar gällerlagen i övrigt ställer Det personer somsom upp.
års i kraftsteriliseringslag träddeserades före 1935 dvs. innan 1934 samt

åren utanför tillämpningensteriliserades 1935-1941under avpersoner som
förårs avsnitt redovisat skälenlag. Utredningen i 8.2.71934 har närmare

ersättning. gäller demvarför till Vaddessa skall haäven rätt sompersoner
defini-års medverkade myndighetsteriliserats enligt och 1941 lagar1934

genomföras med till-sterilisering skulle kunnationsmässigt alltid. För att
dåvarande medicinal-således huvudregellämpning lagarna krävdesav som

tillstånd. undantagsfallvissaeller socialstyrelsens Istyrelsens nuvarande
iändå, nödfallssteriliseringarsterilisering genomföras vid s.k.kunde sam-

års sterili-jämfört med 5 § 1941§ abortlagen 1938:318band med abort 7
års sterili-tvåläkarintyg andra stycket 19413 §seringslag s.k.samt genom

myndighetsper-får betraktasbeslutande läkareseringslag. I de fallen som
son.
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Lagtexten inte steriliseratsnämner under den tid 1941personer som som
års lag gällde denna lag tillämpades. fårMan såutan att att snartanse, myn-
digheter medverkat till sterilisering under denna tid den fallit underen
lagens bestämmelser, inte bestämmelsernaäven följts. Om inte sterilise-om
ringen alls sådanskett under medverkan, uppkommer inte ersättningsskyl-
dighet för enligt den föreslagna lagen.staten

angårVad steriliserats efter 1975, det någottänkbartärpersoner som att
begåttsfel medverkande myndighet, nuvarande lagstiftning itrots attav en

alla fall förutsätter begäran åtgärden se 2 § steriliseringslag,egen om
1975:580, inte vederbörlig informationnär skett ingreppetst.ex. inne-om
börd och följder jfr 5 § lag. Om den steriliserade kräver ersätt-samma
ning/skadestånd sådanai fall, bli inte den föreslagna lagstiftningen utannu
skadeståndslagen tillämplig.

2§

I paragrafen punktvis villkoren för ersättning skall beviljas. Utred-attanges
ningen har i avsnitt 8.2 redovisat skälen för de respektive punkterna.

Som huvudregel skall ersättning beviljas vissa omständigheteryttreom
eller kriterier uppfyllda. Det gällerär den sökande steriliseratsom utan att
själv undertecknat eller skriftligen samtyckt till steriliseringen p 1, hanom
eller hon omyndig underårigeller ansökan lämnadesnär till medicinal-var
styrelsen eller steriliseringennär genomfördes p 2, han eller honom var
intagen någon anstalt eller institution ansökan lärrmadesnär till medici-
nalstyrelsen/socialstyrelsen eller steriliseringen genomfördes p 3, om en

steriliserats grund han eller hon rubriceradesperson att sinnes-av som
sjuk, sinnesslö eller epileptiker p 4 eller sterilisering ställtsom ettsom
uttryckligt myndighetskrav för erhålla förmån tillståndelleratt p 5.annan

Ansökan sterilisering skulle fram till 1967 hos medicinalstyrel-görasom
därefter hos socialstyrelsen.sen,

Punkt 1 omfattar samtliga steriliserats enligt års1934 lag desom samt
steriliserats med stöd års2 § i 1941 lag.som av

Exempel uttryckligt myndighetskrav enligt 5 steriliseringär ställ-närp
des villkor för s.k. statlig mödrahjälp, behovsprövat bidrag från årsom ett
1938 fram till 1963 till kvinnor med bam.som gavs

bestämmelsenI finns även punkt 6p enligt vilken den sterilise-en som
efter påverkanotillbörlig eller försumlighetrats från myndighets sidaen

också har till ersättning. Somrätt framhållits i allmänmotiveringen avsnitt
8.2.3 kan frågan myndighets påverkan framför allt bli aktuell vidom antas
steriliseringar där grunden asocialt levnadssätt, steriliseringar i sambandvar
med abort där sterilisering inte ställdes uttryckligt myndighetskrav ochsom
steriliseringar i samband förlossningar.med Om exempelvis steriliseringen
framstått medicinskt nödvändig inför förlossning behöver intedetsom en
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få samtycke till ingrep-kvinnansvelatvarit otillbörligt läkarenalltid ha att
måste kvinnanssådan situationockså i väga utsattaävenpet, om man en

våra kravperspektiv medsituationen dagensläge, särskilt urom man ser
frånmåste påtryckningar myndighetensflesta fallinfonnerat samtycke. I de

ochdet gälltsida oacceptabla med dagens även närsynsätt, vuxnaanses
intellektuellt kapabla personer.

Ibland kanövertalningar förekommit.Också tänkbarti andra fall detär att
frånpåtryckningar enskildaha kommitdessa övertalningar eller personer

förståndshandikappade elleranhöriga, föräldrar till myndiga bam t.ex.som
socialvår-från från sjukvårdspersonal personal inomoch ellermake, hälso-

tillståndsgivande myndig-Omden eller andra myndighetsliknande personer.
sådana på-het intygsskrivande läkare kan ha haft kännedomeller antas om

inte tagit reda dentryckningar den enskilde varit passiv ochmot men
sådanuppfattning för-enskildes kan det komma betraktasatt som enegen

sumlighet ersättning skall kunna betalasatt ut.
angivnaFör ersättning skall beviljas räcker det krav enligt deatt att en av

punkterna uppfyllt.är

3§

I denna bestämmelsen den uppfyller kraven enligt och 2 §§lattanges som
berättigad till ersättningär med 175.000 kr. Denna ersättning ärstatenav

enligt allmänna skatterättsliga principer skattefri. Ersättningen utbeta-skall
las efter beslut ersättning fattats. Den personlig och kan inteärsnarast att om
överlåtas.

4§

Här huvudregel ansökan skall den steriliseradegörasattanges som en av
personligen det möjligt ansöka ombud eller ställföre-äratt attmen genom

ellerträdare den enskilde grund sjukdom svaghet förhindradär attom av
själv skriva ansökan.

5§

I paragrafen särskild nämnd skall handlägga och besluta iattanges en er-
sättningsfrågoma efter ansökan skett till nämnden. Utredningen iharatt
avsnitt 9.2.3 redovisat hur nämnden skall och i avsnitt 9.2sammansattvara
hur administrativa frågor i övrigt bör handläggas.
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6§

Enligt bestämmelsen har den söker ersättning företräda införrätt attsom
nämnden och lämna muntliga uppgifter.

7§

Enligt denna bestämmelse får nämndens beslut inte överklagas. Utredningen
har i avsnitt 9.2.4 redovisat skälennärmare för detta.

Övergångsbestämmelserm.m.

Lagen skall träda i kraft julil 1999.

Några Övergångsbestämmelser för ikraftträdandet inte nödvändiga,är se
avsnitt ll.

Lagen skall endast tillämpas ansökningar kommer från ochsom
med den julil 1999 till och med den siste juni 2001. Nämndens arbete
avslutas först sedan beslut fattats i samtliga ärenden kommit undersom
denna tidsperiod.
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Sekretesslagentill ändringar i13.2 Förslag
1001980:

7kap39§

i avsnitt 9.2.5Utredningen harDenna bestämmelse närmareär angettny.
för införande.skälen dess

16 kap 1 §3

frånomfattas undantagetbestämmelsen 7 kap 39 §I har ävenangetts att av
också skäleni nämnda avsnittmeddelaxfriheten. Utredningen har angettnyss

för den ändringen.
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Särskilda yttranden

sakkunnige Bertil BengtssonSärskilt yttrande av

följande.förslag vill tilläggamig till utredningensJag ansluter gärnamen
förmån steriliserade Detgår långt för vissamycket tillFörslaget personer.

varitutgår också steriliseringarersättning vidingetär sägaatt att somom
iofta myndigheterdå och lär ha beslutatskorrekta enligt gällande lag av

avståndutredningennaturlig konsekvensbästa välmening; det är att taraven
juridiskt perspektivfrån då rådande tveksamtvärderingar. Mera är attettur

utgå varit medicinsktvid steriliseringarersättning kommer ävenatt mo-som
också nöd-nödvändiga med dagenstiverade och ibland synsätt, t.ex.t.0.m.

lagförsla-förlossningar 2 § 1-4fallsingrepp i samband med abort eller se
svårtsådanamedger undantag vid ingrepp. Detjfr 6 däremot ärget; p., som

i kanske livsho-sådan hjälpa kvinnanoperation,att avsett attatt ense som
kränkning motiverade upprättelse ochtande situation, skulle utgöra en som

skadeståndsrätts-På frånfrån sida. liknande kangottgörelse sättstatens man
utgå den sterili-lig fråga, ersättning börsynpunkt isätta oavsettsammaom
tvångssteriliseratsframstårålder; rimligt för denserades det somsom som

l8-åring får ersättning kvinnor efter antal bama-hon inte än ettatt sommer
40-årsåldem i betiinkandetfödslar steriliseras i jfr 8.3.3övertalats att

Också beviskrav rekommenderas i betänkandetdet mycket lindriga som
sammanhang.från vanligt i juridiska8.2.3 innebär vad ärett avsteg som

hålla speciell undantags-det gällerkan emellertid medJag att nu enom
från juridiska brister ochsituation, där kan ha anledning bortseattman

såinte Starka hu-praktiska betydelse blirinkonsekvenser; deras stor.nog
åldermånga skall kunnamanitära för vid högskäl talar de drabbadeatt --

möjligt.få så få komplikationerersättning med juridiskasnabbt och som
inte kanVad jag vill betona utredningensbara gärnaär att resonemang

kategorieråberopas ersättning till andraskullestatsmakterna övervägaom
ipå behandlade myndigheterna deteller andra blivit illasättet avsom ena

Då både i lagstiftningen och bättreförflutna. krävs konsekvensstörre ga-
utgårrantier för verkligen lidit skadaersättning tillatt genomsompersoner

myndigheternas handlande.
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Särskilt yttrande Mattias Tydénexpertenav

Det angelägetär de steriliserats sin viljaatt upprättel-mot snarastsom ges
fråganoch ersättning inte fördröjs. Jag villatt den anledningense om av

inte mig utredningensmotsätta förslag har förutsättning i praktikenattsom
fungera snabb lösning ersättningsfrågan. Med kännedomsom en av om
aktmaterialet, i detta fall främst de steriliseringsansökningar förvarassom
i medicinalstyrelsens arkiv, vill ändåjag peka vissa problem gällersom
själva den konstruktion valts.som

Jag befarar, för det första, det kan uppstå gränsfall frågandäratt om
tvång eller frivillighet förelegat svårblir besvara utifrån de bevaradeatt
ansökningshandlingarna ofta svårtolkade.är Det kan också finnas fall,som
särskilt bland efterkrigstidens medicinska steriliseringar, där handlingarna

sken fullständig frivillighet, där den steriliserade själv upplevtger av men
ingreppet utförts efter påtryckningaratt aktmaterialet skrivet läkareär av-

och andra myndighetspersoner och speglar deras uppfattning, inte patien-
några fallI kommer ansökningshandlingarnatens. huvud inteöver taget att

återfinnas och den steriliserade måste söka styrka sina uppgifter med an-
stalts- eller sjukhushandlingar.

Detta kommer sannolikt ha liten betydelse beträffande tvångssterili-att
seringar utförda under 1930- 1940- och l950-talen vilka någonofta skett i

de typsituationer utredningen identifierar. Jag delar därför utredningensav
uppfattning många de ersättningsfall skulleatt komma ifråga blirav som
okomplicerade. Det bevarade aktmaterialet kommer då visa, denatt att
steriliserade har till ersättningrätt enligt de kriterier utredningen har ställt

Men sedan mitten 1950-talet har typsituationema sällan varitupp. av mera
för handen, beträffande de kvinnor steriliseradest.ex. medicinsksom
indikation. Dessa kvinnor kommer därför hänvisade till lagförsla-att vara

2 § 6 enligt vilken de själva skallgets antagligt degöra steriliseratsatt
Ävensin vilja. utredningen betonarmot den söker ersättningattom som

skall betydande tolkningsföreträde, ochett beviskravet juridisktges att sett
mycket återstårär det principiella problemet hursvagt, handläggande

myndighet skall hantera svårtolkade gränsfall.
Så länge inte alla sig ha steriliseratssäger sin vilja tillsom rättmot ges

ersättning modell utredningen olika skäl avvisar kap. 8.2.5.en som av- -måste det rimligen finnas tydlig bortom vilkengräns den enskildesen
tolkningsföreträde inte gäller någotoch där slags bevis för sterilise-att
ringen skett samtycke i stället måste framläggas. Någonutan sådan gräns,

precisering beviskraven, har inte uppställts. Jag ocksåen av attmenar en
sådan mycket svår,gräns förär inte omöjlig,säga fastställa.att Detatt
finns glidande frånskala tvång till frivillighet, och i gränslandeten kan
endast den enskildes subjektiva upplevelse tvång frågan.avgöraav
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sådan,steriliseringslagstiftningenproblemgrundläggandeEtt är att som
grå-avsiktligt skapadetillämpningsföreskrifter,och dessdess förarbeten

såi varandra, bl.a. över-glidit in sätttvång frivillighetochdär attzoner
bakgrunddennaminstprincip. Inteetableradgjordes tilltalning moten

kringomständigheternafall rekonstruerasvårt i enskildakan det attvara
års steriliseringslagarså och 19411934skett längesteriliseringar varsom

svå-praktiskagrad beakta dei högremening bordeEnligt mini kraft. man
eventuelltersättningsfrågan till vadknytsuppstårigheter kan somomsom

handlingarna.i de bevaradetvång frivillighetgår ochutläsaatt om
också dimension.etisksvårigheter för det andra,praktiska har,Dessa en

åläggs sökerdembeviskravmig tvekande till detställerJag er-somsom
omfattastypsituationemafall vid sidansärskilt i desättning, avsomav

sig till utred-många hörtsjälvmantFörvisso harlagförslagets 2 § 6 av
Utred-sterilisering.kring derasomständigheternaför beskrivaningen att

vårförliksomför enskildeegenvärde, denpåpekar det finnsningen ettatt
kommerdessasteriliseringspolitiken, iförståelsehistoriska rösterattav

fårtvångssteriliserats vittna dede över-till viktigttals. Det är att omsom
beskriver betraktastypfall utredningendeför. Vidare kande utsattsgrepp

itvångssteriliseringarförekommitdetofficiellt erkännande attett avsom
till och vilkagickprecisering hur dessaSverige och övergrepp somaven

steriliseringaruppfattning. Alladrabbades Jag delar dennadem. somav
detta börtvångssteriliseringar;inteutfördes före 1976 dessutom ävenvar

hartvångssteriliseradelidande derelativisera detbetonas för inteatt som
för.utsatts

steriliseringsfrå-förståelsehistoriskaerkännande dennaMen ett avav
ersättningfråga ekonomiskdagensinte innebärabehöver att omgan

kanberättelser. Dettypfallen till steriliseradeskopplas till eller de egna
fordras demalltså vilken utsträckning det skalldiskuteras i av som nu

vad dei viss mening vittnasöker ersättning de skall belägga ochatt om en
sådan uppfattas upprepadgång kanhar för. En ordningutsatts som en

för demkonfronteras medkränkning, steriliseradesärskilt de ettnuom
fördel be-aspekt hade det varitnedsättande aktmaterial. Ur denna omen

operationengälla den steriliserandeviskravet kunnat tillbegränsas att som
sådan.

alltså problema-finner jag detangivna praktiska och etiskaAv skäl - -
gårfrågan utläsatiskt kopplas till vad idagersättning attatt ursomom

ståordtvång olyckliga fall riskeraraktmaterialet och frivillighet. I attom
regelverkord. Utredningen har lösa detta problem medsökt ettmot som,

mått sökerjuridiska för demmed konstruerats ersätt-mätt, generöst som
sidankvarstår spänningning. Som jag det emellertid mellan åen enaser

vidutredningens ambition sökande tolkningsföreträde,den att tve-att ge
beviskravavslå och andra sidankan hellre bifalla ansökan, å deän somen

allt enskilde.ställs dentrots
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Kommittédirektiv

Steriliseringar 1997: 100Dir.

regeringssammanträde: 1997-09-04Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

de politiska be-tillkallas för allsidigt belysaEn särskild utredare skall att
forskarsamhällets och den medicinskamyndigheternas,slutsfattamas, pro-

och till-och vad gäller tillkomstenfessionens ställningstaganden ansvar
understeriliseringslagstiftning i kraft i Sverigelämpningen den som varav

den1950-, 1960- och 1970-talen, fram till dess1930-, 1940-, att nuvaran-
årkraft 1976.de steriliseringslagen trädde i
praktiska präglades bl.a.Lagstiftningens utformning och tillämpning av

förhärskande många beslutsfattare,rashygieniskt blandsynsättett som var
forskare Sverige liksom ioch läkare i andra länder.

upphävdesderas tillämpning och skälen till de slutligenLagama, att
förhållandena i Sverigeskall i historiska sammanhang ochsittsättas

i perspektiv.belysas internationelltett
Många offer för prägla-dem steriliserades blev det synsätt somav som

de lagstiftningen tillämpningen den.och av
omfattande verksam-angeläget kartläggning hurDet görsär att en om

steriliseringama utfördes.heten och vilka indikationervar
någonellersteriliserades sin viljaDet angeläget deär motatt som

fårinitiativ gottgörelse samhället.annans aven
sådansärskilde skall principerna förDen utredaren gottgö-överväga en

relse.
förslag läggas fram kostnadsberäknas.Ett till ersättning skall och
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Förslaget till ersättning och hithörande frågor skall redovisas med för-
tur.

Uppdraget i sin helhet skall slutfört den juli1 1999.senastvara

Bakgrund

1934, 1941 och 1975 års steriliseringslagar

I denna bakgrundsbeskrivning används de begrepp vidgängsesom var
tiden för de aktuella lagarna, de idag föråldrade.även ärom

Efter utredningar under 1920- och l930-talen beslutade års1933 riks-
dag års1934 steriliseringslag 1934:171. Lagen regleradeom endast ste-
riliseringar dem grund rubbad själsverksamhet saknadeav för-som av
måga lämna giltigt samtycke till ingreppet.att

Det begränsade tillämpningsområdet lagen ansågs medföra "vissaav
olägenheter" och anledningen till lagen efter utredning och förslagvar att
från regeringen i proposition 1941:13 1941 års steriliseringslagersattes av
1941:282.

Den lagen medgav sterilisering någonnya de i lagen angivnaom av
indikationema uppfyllda.var

För sterilisering krävdes den enskilde samtycktatt till ingreppet. Un-
dantag fick fortfarande i de fallgöras den enskilde grund rubbadav
själsverksamhet saknade förmåga lämna giltigt samtycke.att

Medicinalstyrelsens tillstånd förutsättning för sterilisering. Un-var en
dantag från kravet tillstånd fick endast vidgöras vissa nödsituationer då
fara för liv eller hälsa förelåg.

Tillståndet årvarade och ingreppet skulleett till Medicinal-rapporteras
styrelsen.

De indikationertre nämndes i lagensom var
Eugenisk indikation någonom med skäl kunde arvsanlagantas- genom

komma avkomlingar överföraatt sinnesjukdom eller sinnesslöhet eller
svårartad sjukdom eller svårt lyte slag.annatav

Social indikation där någon bedömdes grund sinnessjukdom,- av
sinnesslöhet eller rubbning själsverksamhet ellerannan grundav av
asocialt levnadssätt för framtiden uppenbart olämplig handhavara att
vårdnaden bam.av

Medicinsk indikation när det grund sjukdom, kroppsfel eller- av
svaghet hos kvinna påkallatär hon steriliseras för förebyggaatt havan-att
deskap skulle medföra allvarlig fara för hennessom liv eller hälsa.

I tillämpningsföreskrifter till lagen KK 1941:387 reglerades vem som
ägde ansökarätt tillstånd föratt underårig eller omyndigförklaradom och

då någon föremålt.ex. för åtgärd från samhällets sida.var
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till-också råd anvisningarochgälldekungörelseUtöver lag och om
Medicinalstyrelsen.lämpningen utfärdade av

riksdagen vidårs behandladesFrågan 1941 lagöversyn avom en av
iDiskussioner fördes1970-talen.1950-, 1960- ochflera tillfällen under

bl.a. iskulle införasfri steriliseringställdesmassmedia och krav att en
familjeplanerande syfte.

sterilise-föreslogssterilisering SOU 1974:25betänkandet FriI en
ringslag byggde synsätt.ett nyttsom

enskildetill dendet skulle överlämnasbärande principenDen attattvar
års riksdag ochbeslutades 1975sterilisering. lagenbesluta Den avnyaom

580års steriliseringslag 1975:januari 1976.trädde i kraft den 1975 ärl
fortfarande kraft.i

skadaför vidPrinciper ersättning

skadeståndslagen eller kommun1972:207 skallEnligt 3 kap. 2 § staten
vållasförmögenhetsskadapersonskada, sakskada ellerersätta somren

verksamhet förfel vid myndighetsutövning ieller försummelsegenom
fullgörande eller kommunenstatenvars svarar.

felsåväl gjort sig skyldig tilleller kommunenAnsvaret gäller när staten
gåreller försummelse vilken tjänsteman eller vilkadet utredaattutan att

enskildtjänstemän för felet eller försummelsen närsvaratsom som en
tjänsteman fel försumlig.gjort eller varit

skadeståndslagen fårEnligt ersättning enligt 2 § inte3 kap. 7 § talan om
föras med anledning beslut bl.a. riksdagen eller regeringen inteav av om

fårbeslutet upphävts eller ändrats. Detta förbud innebär bl.a. talan inteatt
föras innehålletgrund i lag.av en

skadeståndslagen trädde i kraft juli tidpunktenden 1972. Före denl
fanns någon skadestånds-det inte generell lagreglering det allmännasav
ansvar.

De steriliserats lagstiftningenmed stöd den aktuellapersoner som av
före skadeståndslagen,den juli inte,l 1972 kan med tillämpning av er-
hålla ersättning staten.av

Äldre någon förhål-lag inte ha ersättning.torde till Under allarättgett
sådanlanden utesluten med hänsyn till allmänna preskriptions-är rätten

bestämmelser.
För steriliserats skadeståndslagenefter juni 1972 skallpersoner som

tillämpas på eventuella ersättningskrav. förutsätter felRätt till ersättning
eller försummelse. En eventuell ersättning för dessa fall i regelär även
preskriberad.

alltsåDet sällsynt någotden steriliserats har rättsligt befogatär att som
anspråk på skadestånd.
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Vid sidan det lagreglerade området har regeringen möjlighet be-attav
tala ersättning gratia. Denna möjlighet har regeringen utnyttjat endastex
undantagsvis och bara mycket speciella omständigheter förelegat.när

Regeringens praxis

Sedan början 1980-talet har Socialdepartementet fått in 38 ansökningarav
från steriliserats med stöd i första årshand 1941 lagstift-personer som av
ning. Regeringen har i 16 fall ersättning gratia. Ersättningen harutgett ex

utgångspunktuppskattats skadeståndsrättsligmed i praxis för denna typ av
skador utgåttoch till den enskilde med 50 000 kr i nuvarande penning-ca
värde.

Regeringen har ersättning endast i fallde formella fel begåtts.harutgett
Oftast handlar det samtycke saknats till ingreppet enligt föreskrif-attom

i lagen.terna

Uppdraget

årFram till 1976 steriliserades antal vårti land med stödett stort personer
då gällande steriliseringslagstiftning. Lagamas utformning och hur deav

kom tillämpas i praktiken präglades bl.a. rashygienisktatt synsättettav
och folkrening förhärskande bland många beslutsfattare,troen som var
forskare och läkare under första hälften 1900-talet i Sverige liksom iav
andra Mångaländer. dem steriliserades blev offer för detta synsätt.av som

Sedan länge någotdettaär det svenska samhället starkt avståndtarsom
från.

Historisk belysning

I uppdraget ingår skapa klarhet vilka överväganden låg tillatt om som
grund för utformningen 1934 årsoch 1941 steriliseringslagar.av

Det viktigt den tillämpningär lagarna fick belyses och denatt attsom
debatt kan ha förts i riksdag, i de politiska partierna, forskarsam-som av
hället eller årunder de lagarnasätt i kraft fram till dess deannat var
slutligen upphävdes redovisas och analyseras.

såledesDet angelägetär de politiska beslutsfattamas, myndigheter-att
forskarsamhällets och den medicinska professionens ställningstagan-nas,

den och blir allsidigt belysta.ansvar
Lagamas tillkomst, deras tillämpning och skälen till de slutligenatt

upphävdes skall i sitt historiskasättas förhållandenasammanhang och i
Sverige belysas i internationellt perspektiv.ett
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Kartläggning.

mångaingår också kartläggning huruppdragetI göraatt personeren av
vilkaindikationema,under de olikasteriliserades stöd lagarnamedsom av

utfördespåverkades. Antalet steriliseringarlivde och hur deras somvar
ocksåsteriliserades skallnågon denefter ansökan än person somav annan

för-också kartläggning eventuellaredovisas. intresseAv görsär att omen
krafttid den ilagstiftningen under denändringar i tillämpningen varav

tillde bakomliggande orsakerna det.och

Ersättning drabbatstill dem som

tid blivit steriliserade sinDet angeläget de under dennaär motatt som
någon får intevilja eller initiativ gottgörelse, dettrots attannans en

någonfinns formell skyldighet för betala ersättning.staten att
vilka prin-Förslag skall fram ersättning till de drabbade,läggas om om

sådan ochciper skall gälla för ersättning och hur handläggningsom en om
ibeslut ersättningsärendena skall organiseras.

Former för utredningens bedrivande

l
I En särsk:ld utredningsuppdraget.utredare skall tillkallas för genomföraatt

Till hjälp sakkunniga med juridisk, socialmedi-utredarens skall bl.a.utsesl
l cinsk idéhistoriskoch kompetens.
l Det slår påkallat,fritt han finner lägga fram deutredaren detatt, om

ytterligare förslag kartläggningen utred-och övervägandena undersomi
ningen kan föranleda. ocksåUtredaren har möjlighet i sitt arbete över-att

och redovisa anledningandra aspekter med uppdraget demväga än somav
uttryckligen i direktiven.nämns

frånsåUtredaren skall han finner lämpligt inhämta synpunkterom- -
företrädare för olika samhällsintressen.

kommittéerFör utredaren gäller regeringens direktiv till samtliga och
särskilda offentliga åtagandenutredare prövning dir 1994:23. Ut-om av

ocksåredaren skall redovisa jämställdhetspolitiska dir.konsekvenserl
l 1994:124 regionpolitiska konsekvenser dir. 1992:50 konsekvensersamt

för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
Utrediingen skall bedrivas skyndsamt. Förslaget ersättning till deom

drabbade frågoroch därtill hörande skall redovisas med förtur. förslagDet
läggs fram skall kostnadsberäknat.som vara

Utrediingen skall avslutad den l juli 1999.senastvara
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Nr 171.
Lag

sterilisering vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller lidaandraom av som
själsverksamhet;rubbadav

Stockholms slott dengiven 18 1934.maj

Vi GUSTAF, Guds nåde.med Sveriges, Götes och Vendes
riksdagen,Konung, veterligt: Vi, medgöra, funnit förordnaatt gott

följer:som

Kan med någonskäl lider sinnessjukdom, sinnesslö-antagas att som av
het eller rubbning själsverksamheten den förgrundärannan av
framtiden stånd handhava vårdnaden sina barn eller kommerattur om

arvsanlag avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sin-att genom
månesslöhet, hans samtycke sterilisering enligt ådenna lag ho-utan

företagas, där han grund sin rubbade själsverksamhet varak-nom av
tigt saknar förmåga lämna giltigt åtgärden.samtycke tillatt

Å sterilisering grund medicinska skäl lagen icke tillämp-ägerav
ning.

2 §
Sterilisering må, med undantag för det i 3 § avsedda fall, företagas al-
lenast efter tillstånd medicinalstyrelsen.av

Sådant tillstånd må lämnas den skolautan att, ste-om som avses
riliseras gift hans make, han underårigär den vårdnadenharärom som

honom, han omyndigförklarad förmyndaren,är han ärom om samt om
intagen å allmän anstalt dennas läkare. föreståndare,och sådär kan ske,
erhållit tillfälle sig.att yttra

3§
Hava beträffande sinnesslö två legitimerade efter samrådläkare funnit
skäl till sterilisering jämlikt föreligga, må1 § tillstånd medici-utan av
nalstyrelsen sterilisering verkställas, där skriftligt samtycke föreligga
från den eller dem enligt 2 § andra stycket erhållaskola tillfällesom att

sig.yttra

Riksdagens skrivelse 1934:228.
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4§
målegitimerad läkare och endast skeSterilisering skall verkställas av

sådant till hälsaningrepp slag i allmänhet skada ärattavgenom
förenad.därmed

till-å företagas därtill inhämtatsSterilisering sinnesslö, utan attsom
å sjukstugastånd verkställas lasarett ellermedicinalstyrelsen, skallav

å medicinalstyrelsen medgi-beträffande vilkeneller ock anstalt,annan
må företagas.vit sterilisering däratt

5§
å befattningtjänstens eller eljest, tagitLäkare eller vägnarannan, som

angående sådan åtgärd, må imed sterilisering eller med ärende
mål något därvid förekommit.vadoträngt yppa av

6§
Över måangåendei ärende sterilisering be-medicinalstyrelsens beslut

frånåanföras hos före klockan tolv tjugonde dagen denKonungensvär
då beslutet meddelades.

7
Överträder åsidosätter någon för-eller vad i denna lag stadgas och är
seelsen eljest straffmed belagd, dömes till dagsböter.

8 §
må åtalasFörseelse vad i åklagare,5 § stadgas allmän där denmot av

målsägande åtal.angives tillav
ådömas tillgångBöter enligt denna lag tillfalla kronan. Saknassom

till bötemas gäldande, förvandlas enligt strafflag.skola de allmän
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%
angåendeKonungen meddela erforderliga bestämmelser tillämp-äger

ningen denna lag.av

Denna lag träder i kraft den januari 1935.1
Det alla vederbör hava sig hörsamligen efterrätta. Tillatt yt-som

visso hava Vi detta med hand Vårtunderskrivit och medtemiera egen
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 18 maj 1934.

GUSTAF

L.S.
Justitiedepartementet. K. SCHLYTER.

Nr 168-171, 3/4 Stockholm.ark. 1934.. Kungl. Boktryckeriet, Norstedt Söner.A.
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FÖRFATTNINGSSAMLING.SVENSK

194 1 frånUtkom trycket
Nr 282 och 283. den 28 maj 1941

Nr 282.
Lag

sterilisering;om
Stockholmsgiven slott den 23 1941.maj

Vi GUSTAF, nåde,med Guds Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra
riksdagenz,veterligt: Vi, med funnit förordnaatt följer:gott som

Kan någon med skäl komma, på,arvsanlagantagas avkomlingaratt genom
överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet svårartadeller ock sjukdom
eller svårt lyte slag, må han steriliseras enligt såvidaannat denna lag,av
han samtyckt därtill.

Samma lag där någon prövas grund sinnessjukdom, sin-vare, av
nesslöhet eller rubbning själsverksamheten eller ock grundannan av av
asocialt levnadssätt för framtiden uppenbart olämplig handhavavara att
vårdnaden bam.om

Är grund sjukdom, kroppsfel eller svaghet hos påkallatkvinnaav att
hon steriliseras för förebygga havandeskapatt skulle medföra allvar-som
lig fara för hennes liv eller hälsa, må, ock med hennes samtycke sterilise-
ring enligt denna lag företagas å henne.

Med sterilisering förstås i denna lag icke kastrering. heller lagenäger
tillämpning å sådant ingrepp i könsorganen beskaffenhet medföra,attav
sterilitet, grund sjukdom i dessa påkallatär terapeutis-som av organ av
ka skäl.

2
Saknar någon, enligt denna målag steriliseras, på, grund, rubbadsom av
själsverksamhet förmåga lämna giltigt samtycke till sådan åtgärd,att må
han steriliseras ändå han samtyckt därtill.att

2 Riksdagens skrivelse 1941:180
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3
må, stadgas, företagas allenast efterSterilisering där nedan annorlunda

tillstånd Sådant tillstånd må någon,medicinalstyrelsen. icke. lämnas förav
såmindre tillfälle sig, kan ske, beretts, han under-med där äratt yttra om

årig vårdnaden omyndigförklaradden har honom, han hansärsom om om
åförmyndare, gift intagen allmänhan hans make hanär ärsamtom om

föreståndare.läkareanstalt dennas och
Å stånd måden i lämna giltigt samtycke dock, hinderär att utansom av

på,första sjukdom kroppsfelvad i stycket grund kroppslig ellersägs, av
sterilisering enligt § tredje företagas, därest den läkare utförl stycket som

föreskriver, iingreppet läkare i tjänsteställning Konungendensamt annan
utlåtande, åtgärden för-skriftligt angivande grunden för förklaratmed av

förutsättningarna densamma, för handen.vara

4
åSterilisering, kvinna, utföras jämförlig allmänskall lasarett därmedav

må,anstalt eller sjukstuga, där anställd läkare. Utan hinder härav medi-av
cinalstyrelsen, sådär styrelsen erforderligt, medgiva viss läkareprövar att
utföra sådan åtgärd 5anstalt eller anstalt.är sagtsom nyss annan

Sterilisering utföras legitimeradskall läkare.av man av

5
Finnes vid avbrytande havandeskap enligt 7 § lagen den juni 193817av

sådant ingrepp grundad anledning till antagande, sjukdom ellerattom
kroppsfel föranleder ingreppet vidkommer havandeskap med-att nyttsom
föra allvarlig fara för kvinnans måliv eller hälsa, den läkare, utförsom
ingreppet, samtidigt, 5 kvinnan företaga sterilisering hinder vadutan av -

i 3 och 4 §§ Saknar kvinnan grund rubbad själsverksam-sägs.ovan av
förmågahet lämna giltigt såsamtycke, skall läkaren, kan skeatt utanom

menligt dröjsmål, inhämta samtycke anhörig till henne.av

6§
Läkare åeller tjänstens eller eljest tagit befattning medvägnarannan, som
sterilisering eller angående sådan åtgärd,med ärende må måli oträngt

något vad därvid förekommit.yppa av

7§
Över medicinalstyrelsens beslut, tillståndvarigenom till sterilisering väg-

må anförasbesvär hos åKonungen före klockan tolv tjugonde dagenrats,
från dåden beslutet meddelades.

må,I övrigt medicinalstyrelsens enligtbeslut denna lag överklagas.
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8.j sterilisering i lag eller bättreDen verkställer strid med denna, motsom
angåendeivetande till myndighet eller läkare avgiver falsk ärendeutsaga

sterilisering eller överträder vad i 6 § stadgas, dömes där förseelsen
straff, till eller fängelse ieljest belagd med dagsböter högstär strängare ett

ar.

9
åklagare,må åtalasFörseelse vad i 6 § stadgas allmän där denmot av

målsägande åtal.angives tillav
ådömasBöter enligt lag tillfalladenna kronan.som

lO§
angåendeKonungen meddela erforderliga, bestämmelser tillämp-äger

ningen denna lag.av

dåDenna lag i kraft 18 majträder den juli 1941, lagen den 19341 ste-om
rilisering vissa sinnessjuka, lidasinnesslöa eller andra, rubbadav som av
själsverksamhet upphör gälla.att

Det alla vederbör hava, sig hörsamligen, efterrätta.. Tillatt ytter-som
visso hava. Vi detta med Vårthand underskrivit och med kungl.mera egen

låtit.sigill bekräfta
Stockholms slott den 23 maj 1941.

GUSTAF.

L.S.
Justitiedepartementet. K. G. WESTMAN.
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FÖRFASVENSK I I NINGSSAMLING.

1934 frånUtkom trycket
521-524. den 9 november 1934r

Nr52l.

KUNGÖRELSEKUNGL. MAJ:TS
med tillämpningsföreskrifter till lagen den 18 maj 1934 nr 171 steri-om

lisering vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra lida rubbadav som av
själsverksamhet;

Stockholms slott dengiven 2 november 1934.

Kungl. Maj:t har, med stöd 9 § lagen den 18 maj 1934 steriliseringav om
vissa sinnessjuka, sinnesslöa eller andra lida rubbad själsverk-av som av

samhet, nedan kallad steriliseringslagen, funnit förordna följer:gott som

Ansökning hos medicinalstyrelsen tillstånd till sterilisering enligt ste-om
riliseringslagen må göras:

den med ansökningen;av som avses
för underårig den vårdnadenhar honom;av som om
för omyndigförklarad förmyndaren;av
för den åintagen allmän anstalt,är anstaltens läkare eller före-som av

ståndare;
för den åtnjuter fattigvård och den make minderårigaellersom vars

åtnjuterbarn sådan vård, fattigvårdsstyrelsen;av
för den föremål åtgärdför enligt bamavårdslagenär och densom vars

minderåriga barn föremål sådan åtgärd,för bamavårdsnämnden.är av
Ansökningen skall skriftligen enligt fastställtgöras formulär och vara
sökanden egenhändigt undertecknad.av

2§
Vid ansökning enligt 1 § skola fogas åldersbetyg för den medsom avses
ansökningen intyg hans anförvanter, make eller andra rörandesamt deav
omständigheter betydelse föräro sakens bedömande in-ävensomsom av

legitimerad läkare angående verkställdtyg undersökning.av
Intygen skola avfattade enligt fastställda formulär.vara
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3§
tillståndansökning till sterilisering rätteligen skett, skall medici-Har om

så sterilisering månalstyrelsen ske kan pröva, ägasnart om rum.
frånFöreligger icke enligt steriliseringsla-dem, 2 § andra stycketsom

erhålla skriftligt i ärendet, skallböra tillfälle sig, uttalandeatt yttragen
så avgivamedicinalstyrelsen, där kan lämna dem tillfälle yttrandeske, att

ansökningen.över
Erfordras eljest för kan detprövningen ytterligare upplysningar och

felande lämpligen medicinalstyrelsens försorg anskaffas, skallgenom
föreläggastyrelsen sökanden viss tid dämied inkomma.att

4§
Vid tillståndmeddelande till sterilisering medicinalstyrelsen läm-ägerav

särskilda föreskrifter angående ingreppets verkställande.na

5§.
Tillstånd åtgärdentill sterilisering förfallet, där verkställts inom ettvare
år från det kraft.beslutet vunnit laga

6§
Beträffande framställning hos legitimerad läkare prövning iom som avses
3 § steriliseringslagen skall vad i § stadgas motsvarande till-1 ägaovan
lämpning.

Vid framställningen åldersbetygskall fogas rörande den medsom avses
framställningen.

7§
Innan sterilisering företagas efter prövning jämlikt 3 § steriliseringslagen,
skola de läkare verkställt utfärdaprövningen förklaring enligt fast-som

formulär,ställt påde förklaringengrunder angivas i funnit skäl tillatt som
sterilisering jämlikt l § steriliseringslagen föreligga.

måSterilisering med sådanstöd förklaring verkställas årsedan ettav
frånförflutit dåden dag handlingen dagtecknad.är

8
Sedan sterilisering verkställts, månadskall läkaren inom insända be-en
rättelse därom till medicinalstyrelsen enligt fastställt formulär. Har sterili-
sering företagits därtill inhämtats tillstånd Medicinalstyrelsen,utan att av
skola tillika insändas samtliga handlingar i ärendet.

9
I denna kungörelse omförmälda formulär fastställas medicinalstyrelsen.av
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10
åsidosatt bestämmelse iHar den verkställt sterilisering elleröverträttsom

för-därav meddelad föreskrift, ochdenna kungörelse eller med stöd är
straff till dagsböter.seelsen eljest med belagd, dömes

ådömas enligt kungörelse tillfalla kronan. Saknas till-Böter dennasom
gång förvandlas enligt allmän strafflag.till bötemas gäldande, skola de

kraftDenna kungörelse träder i den januari 1935.l
sig hörsamligen efterrätta. TillDet alla vederbör hava att yttermerasom

Vårtvisso hava Vi detta med hand underskrivit och med kungl. sigillegen
låtit.bekräfta

Stockholms slott den 2 november 1934.

GUSTAF.

L. s.

Justitiedepartementet. K. SCHLYTER
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FÖRFATTNINGSSAMLING,SVENSK

från trycketUtkom1941
16juni 1941.den387-389.Nr

Nr 387.

Kungörelse,MAJ :TSKUNGL.
maj 1941 282tillämpningsföreskrifter till lagen den 23 nrmed om

sterilisering;

denStockholms slott 13juni 1941.given

maj 1941 sterilise-lO § lagen den 23Kungl. Maj:t har med stöd omav
förordna följer:ring, funnit gott som

tillstånd måtill steriliseringAnsökan hos medicinalstyrelsen görasom
ansökningen;meddenav som avses

vårdnadenunderårig har honom;för den omav som
för omyndigförklarad förrnyndaren;av

minderårigafattigvårdåtnjuter eller barnför den eller makevarssom
fattigvårdsstyrelsen;åtnjuter sådan vård, av

åtgärd bamavårdslagenföremål ellerför för enligt5. den är varssom
föremål sådan åtgärd, bamavårdsnämnden.förbarn är av

läkarför behandlas vid det allmänna anordnadden öppenavsom en
för behandlingen ansvarige läkaren;mottagning, denav

åå sjukhus,intagen eller därmed jämförligaför den lasarettärsom
å sjukstuguläkaren,sjukstuga sinnessjukhus, lasarettsläkaren,eller av

sjukvårdsläkaren eller motsvarande läkare; samt
å underför den intagen allmän anstalt än avses, avsom annan som

föreståndare.läkare elleranstaltens
må provinsialläkare,ock förste provinsialläkare,Ansökan göras extraav

köpingsläkare, munici-stadsläkare, stadsdistriktsläkare,provinsialläkare,
lä-vid sinnessjukhuspalläkare hjälpverksamhetsläkare ävensomsamt av

nämndas.jämförlig med dekare, innehar tjänsteställning nusom
då medicinalstyrelsensterilisering erfordras icke,Särskild ansökan om

juni 1938 avbrytande havan-jämlikt § tredje stycket lagen den 172 om av
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deskap meddelat tillstånd sådantill åtgärd åunder villkor kvinnan jäm-att
väl företages sterilisering.

2§
Läkare, enligt i l § ansökan sterilisering,äger göra pliktigärsom attom
på framställning statlig eller kommunal såmyndighet, dåock eljest hanav
i sin verksamhet erhåller kännedom fall i vilket sterilisering på-om synes

frånkallad allmän synpunkt, verkställa eller underordnad läkaregenom
låta verkställa erforderlig undersökning därest omständigheternasamt,
därtill föranleda, sörja för ansökan sterilisering hos medici-göresatt om
nalstyrelsen.

3§
Ansökan hos medicinalstyrelsen sterilisering skall skriftligengörasom
och egenhändigt undertecknad sökanden.vara av

Avser ansökningen sökanden, bör, där detän kan ske, bifogasannan
skriftligt samtycke honom till sterilisering.av

Vid ansökan sterilisering såskall, kan ske, fogas yttrande röran-om om
de ansökningen, därest den därmed underårigär den harsom avses av som
vårdnaden honom, han omyndigförklarad hansär förmyndare,om om av

han giftär hans make han intagen å allmänärom anstaltsamtav om av
dennas läkare föreståndare.och

Vid ansökan skola vidare fogas åldersbetyg för den medsom avses an-
sökningen intyg hans anförvanter, make ellersamt andra rörande deav
omständigheter betydelse föräro sakens bedömande in-ävensomsom av

legitimerad läkare angåendetyg verkställd undersökning.av
varaHandlingar enligt denna paragraf böra avfattade fastställdaenligt

fomiulär.

4§
Har ansökan tillstånd till sterilisering rätteligen skett, skall medicinal-om
styrelsen så ske kan sterilisering måsnart pröva, ägaom rum.

Avser ansökningen sökanden och föreliggerän icke samtyckeannan av
honom, skall medicinalstyrelsen, sterilisering må hansägaom utanrum
samtycke, bereda honom tillfälle meddela, huruvida han samtycker tillatt
åtgärden.

Föreligger icke från dem, enligt 3 § första stycket lagen sterili-som om
sering böra erhålla tillfälle sig, skriftligt uttalande i ärendet,att yttra skall
medicinalstyrelsen, där så kan ske, lämna dem tillfälle avgiva yttrandeatt

ansökningen.över
Erfordras eljest för prövningen ytterligare upplysningar och kan det

felande lämpligen anskaffas medicinalstyrelsens försorg, skallgenom
styrelsen förelägga sökanden viss tid inkomma därmed.att
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5
medicinalstyrelsen läm-steriliseringtillstånd tillmeddelande ägerVid av

verkställande.angående ingreppetsföreskriftersärskildana
inomverkställtsåtgärdenförfallet, därTillstånd steriliseringtill vare

meddelats.år från det beslutetett

6§
grundsteriliseringangåendeutlåtandesådantavgivaBehörighet avatt

la-stycket§ andraförmäles i 3kroppsfel,ellerkroppslig sjukdom varom
stadgassåsom i nämnda lagrumförutomtillkommer,sterilisering,gen om

provinsialläkare,provinsialläkare,försteutför ingreppet,läkareden som
köpingsläkare,stadsdistriktsläkare,stadsläkare,provinsialläkare,extra

hjälp-sjukvårdsläkare ochsjukstuguläkare,ochmunicipalläkare, lasaretts-
tjänsteställ-inneharläkaresinnessjukhusvidverksamhetsläkare samt som

nämndas.ning jämförlig med de
måSteriliseringfastställt formulär.avfattat enligtUtlåtandet skall vara

frånår förflutit denutlåtande sedansådant verkställas,med stöd ettav
då dagtecknad.dag handlingen är

7
skall densterilisering verkställts,stöd lagenSedan sterilisering med omav

tilldärommånad insända berättelseinomläkare utfört ingreppet ensom
företagitssteriliseringfastställt formulär. Harmedicinalstyrelsen enligt

tillikasterilisering, skolajämlikt eller 5 § lagen3 § andra stycket om
i ärendet insändas.samtliga handlingar

8§
medicinalstyrelsen.fastställasomförmälda formulärI denna kungörelse av

9§
åsido-5 § ellerföreskrift meddelats med stödbrutitI-Iar läkare mot avsom

vilka tillfalla kronan.dömes till dagsböter,vad i 7 § stadgas,satt

kungörelse träder i kraft den l juli 1941.Denna
1934november nrden 2Genom kungörelse upphävas kungörelsen
171tillämpningsföreskrifter maj 1934till lagen den 18 nr521 med om

rubbadlidasterilisering vissa sinnessjuka sinnesslöa eller andra avsomav
angåen-522kungörelsen den 2 november 1934själsverksamhet nrsamt

beträffandefall sterilisering. dockberättelse i vissa verkställdde attom
igälla vadföre juli 1941 alltjämt skallsterilisering den 1ägtsom rum
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nämnda kungörelsen finnes stadgat skyldighet till medicinalstyrel-attom
insända berättelse och handlingar rörande steriliseringen ävensomsen om

åsidosättandeför sådan skyldighet och för överträdelse före-ansvar av av
skrift medicinalstyrelsen lämnat angående steriliseringens verkstäl-som
lande.

Det alla vederbör hava sig hörsamligen eftersätta. Tillsom att yttemie-
visso hava Vi detta med hand underskrivit Vårtoch med kungl.ra egen

sigill låtit.bekräfta

Stockholms slott den l3juni 1941.

GUSTAF.
L.S.

Justitiedepartementet. K.G. WESTMAN.



i
Vil 6 207BilagaSOU 1999:2i

FRÅN MEDICINALSTYRELSENKUNGL.MEDDELANDEN

84 1939Nr

Råd anvisningaroch
tillämpning steriliserings-rörande av

och abortlagarna.

NORDISKA BOKHANDELNA. B.
I DISTRIBUTION





209Bilaga 6SOU 1999:2

sterilise-Råd tillämpningrörandeoch anvisningar av

ringslagen.

sin-sinnessjuka,sterilisering vissaden 18 maj 1934Lagen avom
själsverksamhet.lida rubbadnesslöa eller andra avsom

åren,under desteriliseringslagEhuru närmasteär att emotseen ny
härpå meddela vis-funnit skällikväl i avvaktanhar medicinalstyrelsen

gällande sterilise-råd tillämpningenupplysningar rörandeoch av nusa
ringslag.

förstår sådant varige-medicinskt ingrepp,Med sterilisering ettman
förmågan ingrepp kanfortplanta sig. Dettaberövas attnom en person

två kastrering ellerutföras principiellt olika antingensätt, somsom
antingenbemärkelse. Kastrering innebärsterilisering i inskränkt ett

också förstöring denkönskörtlama elleroperativa avlägsnande avav
radiumbestrål-ellerkönscellproducerande vävnaden röntgen-genom

innebär endast styckening. Sterilisering i inskränkt bemärkelse att ett
operativa varigenom köns-de könscellförande kanalerna avlägsnas,av

nå medförcellema förhindras sin bestämmelseort. Kastrering utomatt
fortplantningsförmåga del andra rubbningar iupphävd även orga-en

nismen, insönd-vilka sammanhänga med bortfallet könskörtlamasav
medförringsfunktioner. Sterilisering i inskränkt bemärkelse däremot

fortplantningsförmåganinga bortfallssymtomandra direkta än att upp-
Såväl driftens till-häves. könsdriften i vad denpotensen avsersom

fredsställelse sålunda bibehållna.bli
dåSterilisering i inskränkt vilket i allmänhetbemärkelse, avser,man

fråga litet operativadet sterilisering, hos mycketär är ettom mannen
ingrepp och i allmänhet fullständigt riskfri. Hos kvinnan denär

bukhålan därförgrund inuti ingrepp ochäggledamas läge störreettav
förenad med viss, jämförelsevis ringa risk.änen om

ochGällande steriliseringslag riksdagen den 8 maj 1934antogs av
trädde i kraft den januari 1935.1

första sterili-Dess paragraf, angiver de betingelser under vilkasom
måsering lyder:äga rum,

med skäl lider sinnesgukdom,Kan någon sin-attantagas, som av
nesslöhet eller grundrubbning själsverksamheten denpåärannan av
för framtiden vårdnaden barn ellerstånd handhava sinaattur om
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kommer arvsanlag avkomlingarpå överföraatt sinnessjukdomgenom
eller sinnesslöhet, må hans samtycke sterilisering enligt denna lagutan

honomå företagas, där han grundpå rubbadesin själsverksamhetav
varaktigt saknar förmåga lämna giltigt samtycke till åtgärden.att

Å sterilisering grundpå medicinska skäl lagen icke tillämp-ägerav
ning

Som lagen sådanaendast grund sinsynes avser personer, som av
rubbade själsverksamhet varaktigt sakna förmåga lämna giltigtatt

åtgärden,samtycke till eller med andra ord de varaktigt rättsinkapabla.
En lider övergående eller periodiskt förlöpandeperson som av en psy-
kisk sjukdom alltså ickeär rättsinkapabel i steriliseringslagens mening.
Detta i till vad fallet i abortlagen.motsats är

Denna sistnämnda lag, vilken omfattar såväl rättskapabla rätt-som
sinkapabla, i dettagör avseende ingen skillnad mellan varaktig och
övergående rättsinkapacitet.

Av steriliseringslagen framgår icke, när grund deen person av
nämnda psykiska rubbningama skall rättsinkapabel. I moti-anses vara

angives, förutsättningarna härför skolaatt bedömasven enligt de i all-
mänhet gällande rättsgrundsatsema. Den viktigaste dessa rättsgrund-av

givetvis den,är densatser rubbade själsverksamheten måsteatt antagas
inflytandeöva den givna rättshandlingen samtycke till sterilise-

ringsåtgärden, för rättsinkapacitet skallatt föreligga. Detta inne-anses
bär med andra ord, sinnessjuk underatt vissa omständigheteren person
kan lämna giltigt samtycke, rättskapabel,är sättv. s. samma som

sinnessjuk under vissa omständigheter,en kan i ståndperson attvara
giltigtupprätta Prövasett testamente. i steriliseringsla-en person vara

mening rättskapabel, han alltså,ärgens eventuell förhandenvarotrots
rubbad själsverksamhet, utesluten från lagensav tillämpningsområde.
Lagen lämnar sålunda frågan sterilisering rättskapablaom av oreg-

lerad. Emellertid det enligt gällande tillåteträtt verkställaanses att ste-
rilisering rättskapabel under förutsättning, delsav hanperson att sam-
tyckt därtill dels bärande skäl medicinsk,att kriminalpolitisk, huma-av
nitär, social eller eugenisk tala för åtgärdens vidtagande.natur

Frågan rättsinkapaciteten bör bedömas enligt följandeom övervä-
ganden.

Gäller det sinnessjuk eller lider rubbningen en som av annan av
själsverksamheten, varmed i allmänhet psykisk abnomiitetavses
psykopati, första fråganär har sig den:göra Har vederböran-attman
de förståndsmässigtrent klar insikt vad saken gäller Har hanen om
icke denna insikt eller kan han icke bibringas densamma, inkapaci-är

uppenbar. Förefinnes åteten andra sidan sådan insikt, kanen man
emellertid icke vidare draga den slutsatsen,utan vederbörandeatt är
rättskapabel. frågaNästa då:blir Förefinnes i den sjukes vilje- eller
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inverka hanssådana de kunnakänsloliv rubbningar, antagasatt av-
beträffar rubbningarVadifrågavarande angelägenhetengörande i den

såsinnessjukdomformerså hos vissakunna dessai viljelivet varaav
Äro viljerubb-rättsinkapacitet.medförauppenbarligenuttalade, deatt

lättleddaochsåsom del viljesvagahosmindre uttalade,ningarna en
någothavahuruvida de skolakan avgörandet,psykiskt abnomia, anses
rubb-Beträffandevanskligtpå rättskapaciteten,inflytande nog.vara

inflytande rättskapa-så minst likadessaningar i känslolivet ha stort
Sålundaviljelivet interubbningama iciteten större.rent avomsom

sjukdomstillstånd,psykiskafinnes hel utgörasdet avsomen grupp av
manico-depressivanämligen dei känslolivet,primära rubbningar psy-

imelankoli lidandeuppenbart,alldeleskosema. Det är att personen av
förståndsmässigt fat-hansin mindervärdighetkänslan även rentomav

ståndpunkt vad hanintaga heltinnebörd kan änsakenstar annanen-
måtillstånd. valda exempletanslutning till detfriskt Iskulle ha gjort i

förhållandet inträffa, vederbö-kanhär detemellertid erinras attattom
mening rättsinkapabelegentligavisserligen enligt ordetsrande är men

melankolimening, eftersomsteriliseringslagensicke det i ärär en
varaktig inkapacitet.förutsätterövergående psykisk rubbning och lagen

tillfrisk-måste uppskjutas tillsådant avgörandet dessI fallett personen
återvunnit sin rättskapacitet.kan haeller till dess hannat anses

givetvis efterrättsinkapaciteten hos sinnesslöa skerBedömandet av
beträffande sinnessjuka och psykiskt abnonna,principersamma som

Ärsvårt fråga dessa.i flesta fall mindre iehuru avgörandet de är än om
så vidhöggradig utvecklingenden psykiska efterblivenheten stannatatt
utgår ifrån12-års ålderns i vederbö-därunder, allmänheteller attman

förmåganutvecklingsålderIntill dennarande rättsinkapabel. ärär att
förståndsmässigt fatta vad saken verkligen mycket begrän-gällerrent

sterilisering-må övrigt verklig insiktsad. för anmärkas,Här att en om
detför individ och samhälle innebär vidakonsekvenser änmerens

Ånyo måoförmågamedför bam.enkla fattandet, ingreppet avlaattatt
framhållas, steriliseringslagensemellertid med rättsinkapacitet iatt

underårigaDå fråga harsådan.mening varaktig det är manomavses en
härtilleftermognad hänsynräkna med möjligheten och tagaatt av en

Beträffande de fall intellektuellavid bedömandet inkapaciteten. varsav
svårare.12-års ålderns bedömningen Detliggerutveckling äröver
till intel-då huvudsakligen hänsyn denräcker icke enbart eller tagaatt

inom känslo-nivån till eventuella rubbningar ochlektuella ävenutan
måste andra ske enligtviljelivet. Bedömningen med ord över-samma

beträffande sinnessjuka och psykiskt abnorrna.väganden desom
kommitsteriliseringsärende till detvid handläggningHar ettavman
uppgifträttsinkapabel,resultatet, vederbörande blir nästa prö-är attatt

föreskrivas för till-de förutsättningar,huruvida endera attav somva,
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stånd till ingreppet må lämnas, förefinnes, eller med andra 0rd pröv-
ning steriliseringsindikationerna. lagtextenI angives förstaav ste-som
riliseringsgrund den omständigheten, då det med skäl kan antagas, att

frågai grund sin rubbade själsverksamhet för framti-ärpersonen av
den ofömiögen handhava vårdnaden sina barn, d. denatt soci-om v. s.
ala indikationen. Den andra steriliseringsindikationen den eugeniska,är
eller med lagtextens ord: sterilisering må företagas, då det med skäl kan

frågai kommerantagas, att arvsanlag avkom-attpersonen genom
lingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet.

Några andra indikationer sociala ochän eugeniska innefattas, som
icke i lagen. En tredje indikationer, nämligen de medi-synes, grupp

cinska beröres emellertid i första paragrafens sista stycke, där det heter:
Å sterilisering grund medicinska skäl lagen icke tillämp-ägerav
ning. Angående skälen till denna steriliseringsgrund icke blivit iatt
lag reglerad lämnas följande förklaring i motiven till lagen: Frågan om
den utsträckning i vilken sterilisering medicinska skälav av en person,

inkapabelär lämna giltigt samtycke tillåtligattsom är special-utgör ett
fall den omfattande frågan i mänvad kirurgisk operationav imera en
terapeutiskt åsyfte inkapabel rättsenlig. Dåär deten person senare
spörsmålet liksom överhuvud frågan samtyckets betydelsetaget om-
för tillåtligheten kirurgiskt ingrepp i gällande lag lämnatsett oregle-av

någon olägenhet däravrat, utan försports,att någon regleringsynes av
ifrågavarandedet spörsmålet heller erforderligtnu

En viktig fråga lagen icke lämnar något direkt besked den,varom är
huruvida beträffande vilken tillstånd till ingreppet författ-en person,
ningsenligt inhämtats, skyldigär underkasta sig detsamma. Vid la-att

tillblivelse framhölls emellertid uttryckligen,gens den i lagävenatt
reglerade steriliseringen i princip frivilligär och eventuelltatt ett mot-
stånd fårendast övervinnas övertalning och dylik påverkan.genom
Detta bekräftas för övrigt i Regeringsrättens årutslag 1936,ett vari en
bamavårdsnärrmds besvär beslutlänsstyrelsesöver handräck-vägraatt
ning lärrmats avseende.utan

Lagens 2:a och 3:e paragrafer innehålla stadganden angående vilka
meddelaäga tillstånd till ingreppet. Denna befogenhetsom tillkommer

i första hand medicinalstyrelsen, vilken äger meddela sådanträtt till-
stånd beträffande samtliga ifrågavarande kategorier, såväl sin-v. s.
nessjuka sinnesslöa och dem lida rubbningsom själs-som av annan av
verksamheten. Beträffande sinnesslöa får sterilisering utföras även utan
medicinalstyrelsens tillstånd, därest två legitimerade läkare efter sam-
råd funnit skäl därtill föreligga. Förutsättningen för ingreppet måatt ut-
föras efter samråd läkare emellertid,tvenne är deav att personer, som
skola haft tillfälle sig, innan medicinalstyrelsenatt yttra steri-avgör ett
liseringsärende, hava lämnat skriftligt samtycke. Dessa äropersoner



Bilaga 2136SOU 1999:2

andragiftbeträffandeparagraf: 12:astadgandet i lagensenligt person
3vårdnaden honom,underårig harden,beträffandemaken, 2 omsom

inta-beträffande den, äroch 4förmyndarenomyndigbeträffande som
föreståndare.ochläkareå anstalt, dennasallmängen

kungörelsesärskildistadgasansökningsförfarandetBeträffande en
fastställdaiintagen detransumerade delari ärvilken jämte lagen an-

angående vilkaföreskrifterinnehållersökningsblankettema personer,
sterilisering, vilkatillstånd tillansökanbehöriga göraäro att omsom

ansökanBehörigaansökan görabifogasskolahandllingar, attm. m.som
äro:

ansökningen,meddenl avsessom
vårdnaden honom,underårig harden,beträffande2 omsom

förmyndaren,omyndigförklaradbeträffande3
läkaredennaså anstalt,allmänintagenbeträffande den,4 ärsom

föreståndare,eller
ellerfattigvård makeelleråtnjuterden,beträffande5 varssom

fattigvårdsstyrelsen ochvård,sådanåtnjutaminderåriga barn
bamavårdsla-åtgärd enligtföremål förbeträffande den,6 ärsom

sådan åtgärd,föremål bar-förminderåriga bam ärooch den,gen, vars
navårdsnämnden.

rättsinkapabelanmärkningsvärt,förefallamåhändakanDet att en
likväldetansökan. Somsjälv ärmedgives görarätt att synesperson

deblandi förstaalternativtillåtet, därtill dettaoch rummetär upptaget
icke psykolo-nämligen ringaharbehörighetskategoriema. Detolika en

Dettafråga får underteckna ansökan.självigisk betydelse, att personen
användning denhand komma tilli första ävenförfaringssätt bör an-av

behörigheten.uppstå någon tvekanaldrig kanledningen, detatt om
sådanicke i egenskapmakemå sammanhang,Anmärkas i detta att av

såvitt hanandra maken,steriliseringansökanbehörigär göraatt avom
någondera för-hellerförmyndare.förordnad äricke lagligenär av

behöriguppnått ålder,myndig göra ansö-äldrarna till barn, attett som
laglig förmyndare.såvitt ickevederbörandekan, är

yttrandenframhållas önskvärdhetenmåsammanhangI detta attav
medici-sig innantillfällefrån beredasskolade att yttrasompersoner,
med deinsändas samtidigtsteriliseringsärende,nalstyrelsen avgör ett
onödigtundvikandetillansökningshandlingarna. Dettaföreskrivna av

praktiskt dedröjsmål avgörande. Mestmed ärendets är, att personer,
för detansökan,ifråga, intyg elleravgiva Ihär komma görakunnasom

sålunda avgivit intygvederbörandebehöriga.fall de härtill Havaäroatt
författningsenligtockså havade därmedI eller gjort ansökan, ytt-anses

elleryttrandetförfaringssätt, böri Väljes icke dettasig ärendet. ytt-rat
särskild bilaga.randena ingivas som
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Beträffande verkställigheten operationen stadgas följande i la-av
4:e paragraf:gens

Sterilisering skall verkställas legitimerad läkare måoch endastav
ske ingrepp sådant slag i allmänhet skada till hälsangenom att ärav
därmed förenad. Sterilisering å sinnesslö, företagas därtillutan attsom
inhämtats tillstånd medicinalstyrelsen, skall åverkställas lasarettav
eller sjukstuga eller åock anstalt, beträffande vilken medicinal-annan
styrelsen medgivit sterilisering må där företagasatt

Bestämmelsen sterilisering måendast ske ingreppatt så-genom av
dant slag, i allmänhet skada till hälsan därmedatt förenad, innebärär
framför allt kastrering uteslutenär steriliseringsoperation.att som

En viktig bestämmelse, återfinnes i den ovannämnda kungörel-som
den, tillståndär till sterilisering förfallet, åtgärdendäratt ärsen,

verkställts inom år efter det beslutet vunnit laga kraft.ett Enahanda är
stadgat beträffande sterilisering, får verkställas efter samrådsom av

läkare. I fallet räknas förfallotidentvenne från den dag, då desenare
båda läkarnas lagenliga förklaring i ärendet dagtecknats.

På grund misstag, förelupit, må erinras berättelseav som attom om
verkställd sterilisering därtill lämnat giltigt samtycke,av person, som

rättskapabel. Därjämte må också erinras då berättelseavser att,om om
verkställd sterilisering enligt lag ingives, samtliga handlingar i ärendet
skola bifogas, då steriliseringen företagits medicinalstyrelsens till-utan
stånd.
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abortlagen.tillämpningRåd rörandeanvisningaroch av

havandeskap.avbrytandejuni 1938den 17Lagen avom

havandeskapavbrytandeanledningen tillväsentligasteDen att av
särskild lagstiftningföremål förbliböraabortframkallning ansetts synes

stegringen dekraftigaredecennierna alltdevarit underha den avsenare
ifrån detuppenbarligendärvidutgickMankriminella abortema. antagan-

uppnås,skulle kunnaåtminstone delvisåsyftade minskningendendet, att
tidigare avbryta havan-omfattningmedgåves i änläkare störrerätt attom

ofrånkomlig nödvändig-såsomframhållitsemellertidhardeskap.- Det en
tillåt-detömtåliga område mellanlagstiftning detta gränsenvidhet, att

praktiska till-denså den vidfast och tydlig,otillåtna drogesoch det attna
utplånades underdelvisskada helt elleroberäkneligicke tilllämpningen

obun-för alltverksammahär störrede krafter,inverkan envoresomav
denhet.

vittgå-ganskaförslag, innebarabortkommitténstillsatta1934Den som
underhavandeskap, blevfråga avbrytamedgivanden iende rätten attom
just ibeskuretbearbetningenutredningen ochden fortsatta avsevärträtt
iframlades sedansålunda bearbetade förslagethänseende. Detdetta pro-

ändringar detsamma.års med vissariksdag,position till 1938 antogsom
januari 1939.i kraft den lträddeLagen

under vilka avbry-förutsättningar,de särskildaförsta angivasI dess §
förutsättningartillåtet.lagligen Dessahavandeskaptande ärav

medicinska, hu-nämligen:principiellt olika slag,indikationer äro treav
eugeniska rasförbättrande.ochetiskaellermanitära

måhavandeskapindikationema heter det i lagen,medicinskaOm de att
svaghet hos kvinnansjukdom, kroppsfel ellergrundavbrytas, pånär av

liv eller hälsa.fara för hennesmedföra allvarligbarnets tillkomst skulle
indikationermedicinskablottomfattar bestämmelsen ickeSom rentsynes

medicinskt-sociala svaghetblandatsjukdom och kroppsfel ävenutan
Vidliknande fall.ochutsläpade mödrarhos kvinnan, varmed avses

framhållits, socialaframläggande har uttryckligenlagförslagets rentatt
ickedylikt däremotochindikationer ekonomisk nöd, social vanära

abonframkallning.lagliga skäl tillutgöra
förhål-hävdats underkvinnanföreligga,Humanitära indikationer när

kap.§ eller 18kap. eller 15lande varomförmäles 12, 13, 1515i a
omständigheterunderock då hävdandet8 eller 9 så ägt somruma

åsidosättan-inneburit§ strafllagenomfärmälas kap.18 6i ett grovtsamt
handlingarnabrottsligakvinnans handlingsfrihet. avseddade De härav

tvång sedlig-dels vissa slagvåldtäkt rättsstridigtdels elleräro annat av
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hetsbrott. Härvid emellertid märka,är enligt 2 § första stycket vissaatt att
de angivna brotten skola, sådär kunnat ske, hava åtalats ellerav angivits

till åtal för kunna grund till avbrytandeutgöraatt havandeskap. Hitav
höra sålunda brott samtliga de 15 kap. strafflagen anfördamot §§ur samt
brott §§ 6 och 8 i 18 kap. strafflagen.mot Därjämte stadgas i 2 § andraa
stycket, avbrytande havandeskapatt grund kvinna vid hävdan-av attav
det fyllt år, må,l5 där den vårdnadenhar henne samtyckt tillsom om
åtgärden, icke äga särskilda omständigheterutan tala därför.attrum

Eugeniska indikationer för avbrytande havandeskap föreligga, närav
med skäl kan kvinnan eller detantagas väntade barnets faderatt genom
arvsanlag kommer alt avkomlingarpå överföra sinnessjukdom, sinnesslö-
her eller kroppsligsvår sjukdom. Till denna bestämmelse har emellertid i
2 § tredje stycket fogats det viktiga villkoret, havandeskap måatt av-
brytas grund nyssnämnda arvsanlag hos kvinnan med mindre jämvälav
sterilisering å henne företagas, så är" sådan åtgärd till följdutan att attav
kvinnan saknar förmåga därtill lämna giltigt samtyckeatt kan äga rum
eller den särskilda skäl finnes olämplig. Innebörden dennaav bestäm-av
melse ickeär vidare klar. Enligt ordalagen,utan bokstavligt tolkade, skulle
sterilisering sålunda icke kunna föreskrivas villkor för abortframkall-som
ning någonhos rättsinkapabel kvinna d. kvinna saknar förmågav. s. som

lämna giltigt samtycke till åtgärden.att Detta emellertid ickeär meningen
vilket tydligt framgår motiven till lagen, där det heter, steriliseringav att
uppställts villkor under förutsättning den Lagligen kansom att äga rum.Är det sålunda fråga varaktigt rättsinkapabel kvinna, kan steriliseringom
uppställas villkor. Tillståndet till detta ingrepp måste emellertidsom med-
delas under de former, Ärsteriliseringslagen föreskriver. frågadetsom om
sinnessjuk eller rubbning själsverksamheten lidande kvinna,av annan av
skall tillståndet meddelas medicinalstyrelsen § 2 steriliseringslagen.av
Är det däremot fråga sinnesslö kvinna, kan tillståndet meddelasom an-
tingen medicinalstyrelsen eller, efter samråd, tvåav legitimerade läkareav
§ 3 steriliseringslagen. Föreligger sålunda beträffande varaktigt rättsin-
kapabel kvinna anledning sterilisering skallantaga, föreskrivasatt som
villkor för abortframkallningen, det lämpligastär för undvikande onö-av
dig omgång till medicinalstyrelsenatt se nedan samtidigt insända ve-
derbörliga ansökningshandlingar tillstånd till sterilisering. Deom som
undantagas från regeln sterilisering villkor för abortframkallningom som -det gäller alltjämt abortframkallning grund arvsanlag hos kvinnanav -sålundaäro dels de fall, där kvinnan allenast tillfälligtär rättsinkapabel,
dels de fall, där kvinnans hälsotillstånd sådantär skäl tala abort-att mot
operationens utökning med sterilisering, dels ock de fall, där sterili-en en
sering onödigär t.ex. därför kvinnan befinner sigatt klimakterietnära
eller därför hon kommer intemeras..att Har tillståndatt meddelats till
abortframkallning hos rättskapabel kvinna under villkor sterilisering,av
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steriliseringabortframkallning jämteantingenhar hon välja mellanatt
ickesåvitt sterilisering skälavstå från aborten,eller sagtsatt som nyssav

befmnes olämplig.
bestämmelsen,innehåller viktigadenstycketFörsta paragrafen sista att

eller kroppsfelsjukdomgrundhavandeskapavbrytande på änannanav
tjugonde vecka.havandeskapets Dettaefterkvinnan företagaskos må

kvinnanmedicinskt-sociala svaghet hossåvälalltså vid de blandatgäller
viktdärförindikationema. Deteugeniskavid humanitära och ärde avsom

så tid,i godtillstånd inhämtasifrågakommande till ingreppetfalleni deatt
Då detföreskrivna tiden.den i lagenutföras inomoperationen hinneratt

inträde,för befruktningensdagenlåter exakt bestämmaicke sig göra att
280 dagarhavandeskapnomialti praktiken medräknar att ett vararman
beräkningförsta dag. Förfrån regleringensden sista40 veckor räknat

fårfallavseddaabortframkallning itid, inom vilken ägaden rum,nuav
och räk-från regleringens första dagutgår alltså sistasättsammaman

emellertidframåt. detlätt insedda skäl20 veckor Av140 dagar ärnar
beräkning.erhålla utgångspunkt för dennaexaktofta icke möjligt att en

undersökningsindå fall grundblir i tveksammaDet operatören, avsom
inom den i lagingreppet kankvinnan huruvidahar ägaavgöra,att rumav

särskiltintressetiden. hänsyn till det allmännasföreskrivna Med attav
lämpligt,få fortplanta sig detkvinnor icke tillfällesinnesslöa attatt synes

blandningålderdomshem inrättningar, där de grundde och andra av
rådda med bam,rörelsefrihet riskera bli ikönen och relativt attstorav

föremål Lämpligen kunde dettaför särskild tillsyn i detta avseende.bleve
menstruationslistor. Härigenom skulleske förandet särskildagenom av

havandeskapförebygga, hos sinnesslö kvinna inträttkunna att ett enman
för abortframkallning lagstadgadekunna komma överskrida den grän-att

sen.
avbrytas allenast§ kvinnans begäran havandeskapetEnligt 3 må utan

saknar förmåga läm-där kvinnan rubbad själsverksamhetgrundpå attav
uttryckligengiltigt åtgärden. enligt vadsamtycke till innebärDetta somna

frågaistadgas i § tillämpningskungörelsen den 9 september 19381 att om
rättskapabel framställningkvinna endast kvinnan själv behörigär göraatt

tillståndhos läkare till avbrytan-ansökan hos Medicinalstyrelsensamt om
havandeskapet. fråga rättsinkapabel stadgas i 2 §de kvinnaI avav om

nämnda tillämpningskungörelse, kvinnan själv vissa andraävenatt utom
förhållanden ansökanunder särskilda behöriga göraäro attpersoner om

tillstånd underårigtill ingreppet. för kvinna denDessa äro:personer som
vårdnaden förmyndarenhar för omyndigförklarad kvinna ochhenne,om

för kvinna, å eller före-intagen allmän anstalt, anstaltens läkareärsom
ståndare. sålunda, rättska-märka kvinnan själv, sig honAtt är äratt vare

eller rättsinkapabel, behörig ansökan. märkapabel alltid Attgöra ärär att
också, bamavårdsnänmd fattigvårdsstyrelse befogen-varken eller ägaatt
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het ansökangöra avbrytande havandeskapatt hos rättsinkapabelom av
kvinna. Detta i till vad förhållandet i frågamotsats är ansökansom om om
tillstånd till sterilisering.

Beträffande meddela tillstånd tillrätten avbrytande havandeskapatt av
stadgas i sådan4 tillkommer dels denrätt läkare utför ingreppetatt som
jämte läkare i den tjänsteställning Konungen föreskrivet dels medi-annan
cinalstyrelsen. Under de nämnda läkarnas prövning falla såväl de medi-
cinska de humanitära indikationema, såvitt det fråga rättskapa-ärsom om
bel kvinna. Till medicinalstyrelsens prövning skola, bortsett från vilken
indikation det fråga hänskjutasär alla de fall, där kvinnan rättsin-ärom,
kapabel, alla fall eugenisk indikation. frågaIsamt rättsinkapacite-av om

må framhållas, abortlagen såsomicketen steriliseringslagenatt avser
allenast de varaktigt rättsinkapabla de tillfälligtäven rättsinkapabla.utan

Beträffande rättsinkapaciteten naturligtvis i huvudsakäga samma reso-
tillämpning här frågai steriliseringslagen. må,Detnemang emel-som om

lertid här framhållas,även det vid bedömningen frågaatt är att taxeraom
den mentala rubbningens eventuella inflytande den givna rättshandling-

samtycke till den ifrågasätta åtgärden. Utanen, ingåen-v. s. närmareett
de på detaljer för måövrigt här framhållas betydelsen den psykiskaav
depressionens inflytande mänskligt handlande och tänkande. Det är
sålunda uppenbart, kvinna i uttalat depressionstillståndatt ett regelen som

benägenär felbedöma sin situation ochatt hon denna anledning ickeatt av
kan rättskapabel. Frågan abortframkallning hos kvinna,anses om en som
lider uttalat psykiskt depressionstillstånd,ett alltsåskall enligtav lagen
hänskjutas till medicinalstyrelsen.

I 5 § första stycket föreskrives, innan sker, huruvidaprövning ha-att
vandeskap må avbrytas, tillfälle till yttrande, skäl därtill bör be-när äro,
redas det väntade barnets fader kvinnan undersamt, är tjugoett år,om
den har vårdnaden henne, hon omyndigförklarad,som förmyn-ärom om
daren, hon gift hennes ochär hon allmänintagen åom är anstaltman, om
dennas läkare och föreståndare. Huruvida de nämnda skolapersonerna
höras, sålundaär omdömesfråga. I praktiken denna bestämmelseen synes
tillämpas så, då intet betydelse för frågansatt avgörande kanav attvara
vinna vederbörandes hörande detta underlåtes. I den sistnämndagenom
paragrafens andra stycke stadgas därjämte, i där frågaövrigt,att är om
kvinna, kan lämna giltigt samtycke till avbrytande havandeskapet,som av
yttrande inhämtasmå kvinnans medgivande. Denna bestämmelseutan
har särskild betydelse vid utfärdandet intyg enligt de medicinalsty-av av
relsen Ärofastställda formulären A och B. intygsgivarna andra personer

deän i 5 § första stycket, måste vederbörande förvissasom sigavses om
kvinnans samtycke, de icke skola sig skyldigagöra till brott denom mot
sekretess, lagen förutsätter.som
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åutförashavandeskapavbrytande6 skallbestämmelserna i §Enligt av
anställd läkare.därsjukstugajämförlig anstalt ellerdärmedlasarett, av

viss lä-medgivaerforderligt,sådock, därMedicinalstyrelsen kan prövas
anstalt.å sådan elleringreppetkare utföraatt annan

undantag. Detviktigti 7 §6 §§Från i 4 ochbestämmelserna göres ett
heter där:

sjukdomgrundhavandeskapdå fråga avbrytandeKan, är avavom
förutsättningarna för ingreppetsprövningkvinnan,kroppsfel hoseller av

åingreppetutförandeeller§ angiver,företagande i den ordning 4 an-av
dröjsmåltillvåda med hänsynickestalt i 6 § ägasägs, utan rumvarom

uppstå, må havandeskapetskulledärigenomolägenheteller avannan som
Enstadganden.nämndaiakttagandelegitimerad läkare avbrytas utan av

sig det gälleralltså i nödfall,berättigad rätt-legitimerad läkare är att vare
indikation verk-medicinskkvinna,rättsinkapabelskapabel eller rent

prövningsförfarande, stad-havandeskap detställa avbrytande utan somav
emellertidi 6 lärbestämmelserna Detiakttagandei 4 eller varagas av

kryphål,fårickeundantagsbestämmelsenuppenbart, utgöra ettatt genom
ifrån omständligasig detsig slingra pröv-vilket kunna meraman anser

Gräns-icke diskuteras.fallen behöva härningsförfarandet. De självklara
åsidosättande stadgan-omdömesfråga.fallen Ett uppenbartbli alltid aven

styck-enligt 12 § andramedföra straffansvardets innebörd däremotsynes
et.

denställer ganska kravförnekas, abortlagenDet kan icke storaatt
På förutsättningenlojalitet.kunnighet, omdöme ochenskilde läkarens att

främst baserad.läkarkåren emellertid först ochfyller dessa krav lagenär
då fråga så intima angelägenheter ha-detSjälvfallet ärär, att, somom

abortfrarnkallning, sekretessen bör särskilt tillgodo-vandeskap och vara
också ovannämndasedd. vederbörlig hänsyn. Utöver detHärtill lagentar

måEjsärskilt stadgande i 8 där det heter:stadgandet i § finnes5 ett
havandeskap ellerför avbrytandeden förutsättningarnaprövat avsom

sådan åtgärd, vid utredningen eller verk-verkställt eller den biträttsom
mål något därvid förekommit Därjämteställandet i vadoträngt avyppa

tillför-tillämpning abortlagenmyndighets beslut i ärenden rörandeäro av
i utbe-säkrade inskränkningarsekretess i enlighet med lagen rätten attom

komma allmänna handlingar.
Frågan medicinalstyrelsenkvinna, hos vilkenhuruvida rättsinkapabel

skyldig underkasta sig ingrep-medgivit avbrytande havandeskap, är attav
framgår emellertid motiven, häravhandlas icke i lagen. Det ävenpet attav

frågai sterilisering,rättsregler böra gälla attsamma v. s.anses som om
får alltsåmotstånd övervinnasingreppet i princip frivilligt. Eventuelltär

påverkan. Abortkommittén har där-endast övertalning dylikochgenom
då kvinnanden inkapablajämte anfört: huru bör förfarasBedömandet av
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sig måsteoperationens utförande uppenbarligen ankommamotsätter
den verkställande läkaren.

måMed anledning misstag förelupit slutligen erinras detattav som om
medicinalstyrelsen den 28 juni 1935 fastställda formuläret till berättelseav
verkställt avbrytande havandeskap upphörde gälla den januarilattom av

1939 och gällande formulär fastställdes den 9 november 1938.att nu

Upplysningsvis kan tryckta blanketter till de medicinalsty-nämnas, att av
relsen fastställda formulären erhållaskunna allmänna bok- ochgenom
pappershandeln.



Bilaga 2217SOU 1999:02

Utdrag ur

FRÅN MEDICINALSTYRELSENKUNGL.MEDDELANDEN

88 1943Nr

Råd anvisningaroch
rörande

års steriliseringslagtillämpning 1941av
abortlagen.och

BOKHANDELNNORDISKAA. B.
DISTRIBUTIONI





Bilaga 2237SOU 1999:2

års1941Råd tillämpninganvisningar rörandeoch av

steriliseringslag.

sterilisering.den 23 maj 1941Lagen om

årsterilisering den julimaj 1941 lSedan lagen den 23 sammaom
råd anvisningar rörande tillämpning 1934i kraft, de ochträdde äro av

i utsträckningårs medicinalstyrelsen 1939steriliseringslag, utgav, stor
tillämpningenEfter tids erfarenheticke längre giltiga. det aven av

rådårs sig böra lämna ochvunnits, har styrelsen1941 lag ansett an-nu
tillämpning.visningar rörande denna

Steriliseringens innebörd.

förstås varje medicinsktMed sterilisering i vidsträcktaste mening
förmågan fortplanta sig.ingrepp, varigenom berövas atten person

kastrering,bekant ske innebär antingenDetta kan ettsom genom som
också förstöring denoperativt avlägsnande könskörtlama eller avav

radiumbestrålningkönscellproducerande ellervävnaden röntgengenom
fortplantningsförmåga medför fysiskaoch upphävd ochävenutomsom

psykiska rubbningar i organismen, vilka sammanhänga bortfalletmed
könskörtlamas utsöndringsfunktioner. Med steriliseringav menas

emellertid icke kastreringallmänt ingrepp,utan ett annatnumera som
nåhindrar sin sterilisering i in-endast könscellerna bestämmelseortatt

skränkt bemärkelse. den svenska steriliseringslagen förklarasI ut-
förståstryckligen, med sterilisering i lag icke kastrering.dennaatt

Ingreppet utföres vanligen stycke de könscellförandeatt ettgenom av
kanalerna operativa förhindrasavlägsnas, varigenom könscellerna att
nå sin bestämmelseort Ej i Sverige föroperativa metoder användas
sterilisering i steriliseringslagens mening. Sterilisering i denna in-
skränkta bemärkelse medför i kastrering inga andra direktatillmotsats

Såvälbortfallssymtom fortplantningsförmågan upphäves. köns-än att
driften och alla fysiska och psykiska förnimmelser ipotensensom

sålunda bibehållna.samband därmed bli
Sterilisering hos mycket lindrigt operativa ingreppär ettmannen

och praktiskt fullständigt riskfri. I-Ios kvinnan operationenärtaget
grund äggledamas bukhålan därförläge uti ingrepp ochstörreettav
förenad såvidamed viss, i kroppslig sjukdomallmänhetänen om
eller svaghet varje operation riskabel obetydlig risk.gör

Nu gällande steriliseringslag riksdagen den 26 april 1941,antogs av
utfärdades år.maj trädde i kraft juli23 och den 1en samma
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Rättsinkapacitet.

olikhet årsI med 1934 steriliseringslag, omfattade endastsom var-
aktigt årsrättsinkapabla, omfattar såväl1941 steriliseringslag rättska-
pabla rättsinkapabla. beträffande rättskapabel kan sterilise-som person
ring icke vederbörandesäga samtycke. Rättsinkapabelutanrum person
må steriliseras, han icke samtyckt Någonäven därtill. skillnadom
mellan varaktig och tillfällig rättsinkapacitet icke i lagen, dettagöres av
den anledningen. det kan vanskligt bestämt förutsäga,att ytterst attvara
huruvida förefintlig rättsinkapacitet varaktig eller icke. Vid proposi-är
tionens framläggande utgick depanementschefen ifrånemellertid att
Medicinalstyrelsen, vilken prövningen huruvida måsterilisering äga

eller icke flertaleti fall ankommer härom nedanl, ickeserum mera
tillståndkomme giva till sterilisering någon, själv kundeatt av som

bedöma innebörden ingreppet, hopp funnes, han skullegott attav om
tillfriskna. Detta gäller givetvis främstai sådana dåfallrummet om en

icke själv önskar sterilisering dåeller hans önskan därom kanperson
påverkad övergåendemöjligen själslig rubbning. Enantagas var av en

lättnad det mångadet i dåde fall,är självstor attnumera, en person an-
sökt sterilisering eller lämnat medgivande därtill, i allmänhet ickeom
behöver han rättsinkapabel Fråganelleravgöras, är rättska-om om
pacitet vid sterilisering, förut svårigheterofta beredde för medici-som
nalstyrelsens prövning och för läkares prövningstötesten ste-var en av
rilisering i ordning, har i avseende kommitäven iannatannan ettnu
betydligt bättre läge, flertalet fallen blienär underkastade enhetligav
och sakkunnig prövning.

fråganEhuru sålundarättsinkapacitet icke har avgörandeom samma
betydelse vid tillämpningen års1934 steriliseringslag, har densom av
likväl alltjämt betydelse sådanadels i fall, där steriliseringstor av en

sökes hans samtycke, dels i vissa fall fåutan avgörasperson som av
läkare, Det därför erforderligt ingå fråga.dennatvenne Avattsynes

lagen framgår icke, i lagens meningnär skall rätt-en person anses vara
sinkapabel, grund rubbad själsverksamhet förmågasaknas.v. av

lämna giltigt samtycke till sterilisering. motiven till årsI 1934att steri-
liseringslag angives, förutsättningarna härför skola bedömas enligtatt
de i allmänhet gällande rättsgrundsatserna. Den viktigaste dessaav
rättsgrundsatser givetvis den, den rubbadeär själsverksamhetenatt
måste inflytande den givnaöva rättshandlingenantagas samtycke
till steriliseringsâtgärden, för rättsinkapacitet skall föreligga.att anses
Detta innebär med andra ord, sinnessjuk under vissaatt en person om-
ständigheter kan lämna giltigt påsamtycke, sinnes-sättsamma som en
sjuk under vissa omständigheter ståndkan i upprättaperson att ettvara
giltigt testamente.
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Fråga enligt följanderättsinkapaciteten bör bedömas övervägan-om
den.

lider rubb-sinnessjuk ellerGäller det av annanen person, somen
psykopati, förstamerendelsning själsverksamheten, varmed äravsesav

förstånds-frågan vederbörandesig denna: Harhar göra rentattman
Sådan förefinnas ickegäller insiktmässigt klar insikt vad sakenen om

fåförstår, han efter sterilisering kanenbart därigenom han attatt
bådemåste viss uppfattningkrävas, han harbarn; det även att omen

motiven föråtgärdens själv och samhället ochbetydelse för honom om
icke bibringas den-icke denna insikt eller kan handensamma. Har han

å sådanandra sidaninkapaciteten uppenbar. Förefinnesär ensamma,
insikt, emellertid icke vidare draga den slutsatsen,kan attutan ve-man

fråga då:blir Förefinnes i den sjukesderbörande rättskapabel. Nästaär
vilje- sådana rubbningar, de kunna inverkaeller känsloliv att antagas

ifrågavarande Vad beträffarhans i den angelägenhetenavgörande
så sinnessjuk-rubbningar hos vissa formeri viljelivet, kunna dessa av

så medföra rättsinkapacitet.dom uttalade, de uppenbarligenattvara
Äro såsomviljerubbningama mindre uttalade, hos del viljesvaga ochen
lättledda huruvida de skolapsykiskt abnorma, kan avgörandet, anses

något inflytande rättskapaciteten, vanskligt Beträf-hava nog.vara
fande rubbningar i känslolivet minst lika inflytandeha dessa stort
rättskapaciteten rubbningama i viljelivet inte större.rentsom om av
Sålunda sjukdomstillstånd,finnes det hel psykiska ut-en grupp av som

primära rubbningar i känslolivet, nämligen maniskdepres-degöras av
siva psykosema. alldeles uppenbart melankoli lidandeDet är att en av

förstånds-i sin mindervärdighetkänslan hanäven rentperson av om-
.ståndpunktmässigt fattar sakens innebörd intagakan helt änen annan-

tillstånd.vad han skulle gjort i frisktha
Bedömandet rättsinkapaciteten sinnesslöa givetvis efterhos skerav

principer beträffande sinnessjuka och övriga psykiskt ab-samma som
svårt frågaehuru avgörandet i de flesta fall mindre iär ännorma, om

Är sådessa. den psykiska efterblivenheten höggradig utvecklingenatt
12-års åldernsvid utgår. ifråneller därunder, i allmänhetstannat man

vederbörande rättsinkapabel. En förutsättning givetvis,är äratt att en
så grundlig utvecklingsål-och sakkunnig undersökning verkställts, att
dem, kan bedömas utvecklingsål-med tillräcklig säkerhet. Intill denna

förmågan förståndsmässigtder fatta vad saken verkligenär att rent
gäller må gångmycket begränsad. verkligHär betonas,ännu att enen
insikt steriliseringens konsekvenser för individ och samhälle inne-om
bär vida oförmågadet enkla fattandet, ingreppet medförän att attmer
avla barn. Beträffande de fall, vilkas intellektuella utveckling ligger

12-års ålderns svårare. dåbedömningen ickeDet räckeröver är att en-
bart eller huvudsakligen nivånhänsyn till den intellektuellataga utan
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viljelivet. Bedöm.-rubbningar inom känslo- ochtill eventuellaäven
måste enligt överväganden be-andra 0rd skeningen med samma som

träffande sinnessjuka och psykiskt abnorma.de
framhållas,må medicinalstyrelsenPå förekommen anledning här att

vidpsykiskt efterblivna,sitt uttalande, demed stannatatt ensom u-
vecklingsålder år rättsinkapablt,12 eller därunder, äro att anse somav

sinnesslöaifrågan, vilkaicke tagit ställning till äro attsom anse som
dettasteriliseringslagens mening och mindre i allmänhet. Iän sammar-

jur-må sinnesslöhet i klinisk, social ochhang anmärkas, begreppetatt
psykisk utvecklingshän-disk mening icke betecknar gradsamma av

ingå spörsmål föraskulle emellertid förning, här dettaAtt närmare
långt.

undersökning psykiskt efter-Intelligensprövning och övrig av
blivna

efterblivenhetbedömande graden psykisk och därigenonFör av av
för fastställande rättsinkapacitet intelligensprövning praktisktär ettav
viktigt hjälpmedel. formuläret till bilaga III läkarintyg till ansökanI

sterilisering uttryckligen, nedsättning intelligensensäges attom om av
föreligger, intelligensåldemsystematisk bestämning skall verkställasav
och protokoll undersökningen bifogas. i Sverige oftastDeöver anvil-

Wåhlérsda metodema PointTermans metod, seale-metoden ochäro
formulär någonmetod. I nyssnärrmda föreskrives, de ba-attnya om av

årda sistnämnda metoderna givit resultat 12 eller däröver, kor-ett av
troll med Termans eller därmed jämförlig metod erfordras. före-Denna
skrift har visat sig behövlig skälet Wåhléisdet Point seale ochattav

pålitligtmetod i allmänhet lämna tillräckligt resultat vid ellerett mer
mindre djup sinnesslöhet vid lindrigare efterblivenhet oftamen enge
så måste såsäker bedömningsgrund krävas, det gäller al-närsom en

Ävenåtgärdvarlig sterilisering.beslut i vissa fall medettsom om en
intelligensålder år någonkan, anledning10-12 deuppmätt av om av

fullt klara, kontroll med Tennans metod värdestortsynas vara vara av
Intelligensmätningens fårbetydelse emellertid överskattas. Son

framhållits måsteredan vid diskussionen rättsinkapacitet, hänsyn tz-av
till viljelivets mångakänslo- och yttringar i fall intellekti-ävengas av

ell efterblivenhet. Härtill kommer, omsorgsfullasteden intell-ävenatt
någotgensmätning kan missvisande i varje fallresultat ellerettge en

intellektuellaensidig bild den utvecklingen. Läkarens allmännaav u1-
dersökning patientens psykiska funktioner kan upplysningarav ge w
minst lika värde intelligensprövningen, fallsärskilt i mind-stort som av

efterblivenhethöggradig och vid blandformer efterblivenhet odire av
sådanpsykopati. därförEn undersökning bör alltid verkställas och de:s
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undermålighet naturligt-fall djup kunnaresultat i korthet meddelas av
så någonvis undersökning i egentlig mening behöv-enkla ärattvara

intelligensålder sådantlig. falletEn naken uppgift är, även äromom
intygsgivande läkaren sigsteriliseringens berättigande för denatt ter

självklart, fullt övertygande och bör förekomma.sällansom
såväl särskilt socialaVid bedömande rättsinkapacitet deav som av

skälen för föreslagen sterilisering huvud ickebör hänsynöver tagasen
erhållna intelligensåldemblott till den intelligensmätning utangenom

förmågatill den undersöktes sig fyllareda i livet och de sociala kravatt
ställas honom.som
fall, svårbedömda,I psykiatrisk synpunkt det önskvärt,äro ärsom ur

dåden intygsgivande läkaren, icke psykiatriskthan skolad,äratt sam-
rådet med psykiater, exempelvis vederbörande hjälpverksarnhetslä-en
kare.

Indikationerna.

Beträffande indikationema gäller, all sterilisering i lagäratt nu
reglerad. Undantagna sådanaendast fall, där ingrepp i könsorganen,äro

kommer medföra sterilitet, företagas terapeutiska skälattsom av
grund sjukdom i dessa eller kastrering. Steriliseringutgöresav organ av
i lagens alltså sådantmening ingrepp i könsorganen, där sterilitetenär

ändamålet ingreppet såär med och icke biprodukt. Beträf-sägaatt en
fande kastrering kommer detta ingrepp möjligen framdeles bli före-att
mål för särskild lagstiftning. indikationema för sterilisering enligt 1941
års lag kunna uppdelas i följande huvudgrupper: eugenisk, social och
medicinsk indikation.

Eugenisk indikation föreligger, då någon skälmed kan antagas
komma arvsanlag avkomlingar överföra sinnessjukdomatt genom
eller sinnesslöhet svårartadeller svårtock sjukdom eller lyte annatav
slag. jämförelseI årsmed 1934 lag innebär detta utvidgning indi-en av
kationen. Sålunda bl. risk för nedärvning svårutgör kroppsliga. av
sjukdom laglig grund för sterilisering. Som exempel kunna nämnas
blödaresjuka, ärftlig blindhet ärftligoch dövstumhet.

Social indikation. föreligger, då någon grund sinnessjukdom,av
sinnesslöhet eller rubbning själsverksamheten eller ockannan av
grund asocialt levnadssätt för framtiden uppenbartprövasav vara
olämplig handhava vårdnaden bam. sålundaDenna indikationatt ärom
dels medicinskt, dels sociologiskt betingad. Upptagandet asocialtav
levnadssätt vidgning den sociala indikationenär i jämförelse meden av

års1934 lag. I princip denna vidgning knappast djupgåendeär av mera
emedan asocialt levnadssätt det slag här oftastan, av som avses sam-

manhänger med själslig rubbning, den har ringa praktisk be-men en
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sådantydelse, rubbning behöver direkt påvisas. Det dock förärnu
fallens bedömande och dessutom för materialets bearbetning önskvärt,

upplysningar tillåtameddelas, slutsatser rörande förefintlighetatt som
sinnesslöhet, sinnessjukdom eller psykopati. Det bör möj-ävenav om

ligt utredningen framgå, huruvida asocialiteten kan väsentli-av anses
Ävenbero ärftliga anlag eller rniljöbetingad. i ettgen annatvara av-

seende har den sociala indikationen vidgats. årsl 1934 förutsatteslag
vid social indikation, den led sinnessjukdom, sinnesslöhetatt som av
eller rubbning själsverksamheten skulle denantagasannan av vara

förgrund framtiden stånd vårdnadenhandhava sina bam. Iattur om
års1941 lag förutsättes, någon nämnda anledningatt av

sinnessjukdom etc. eller ock grund asocialt levnadssätt prövasav
för framtiden uppenbart olämplig vårdnadenhandhavavara att om

bam. Uttrycket uppenbart sålundaolämplig medger vidare viden ram
tillämpningen stånd.uttrycketän ur

Medicinsk indikation föreligger, då det grund sjukdom,av
kroppsfel eller svaghet hos kvinna påkallat, hon steriliserasär föratt att
förebygga havandeskap, skulle medföra allvarlig fora för hennessom
liv eller hälsa. Denna indikation ansluter sig till bestämmelsernanära

abort medicinsk indikation årsi 1938 lag avbrytande ha-om om av
vandeskap. Liksom motsvarande bestämmelse i abortlagen omfattar
ifrågavarande bestämmelse i steriliseringslagen icke blott medi-rent
cinska indikationer sjukdom och kroppsfel blandat medi-ävenutan
cinskt-sociala svaghet, varmed här utsläpadeäven mödraravses
och liknande fall.

Beträffande behövliga utredningar i fall social,med medicinsk och
blandad indikation hänvisas i övrigt till de anvisningar givassom
baksidan formuläret till läkarintyg bilaga III. Den eugeniska indi-av
kationen skall nedan belysas något närmare.

Eugeniska skäl för sterilisering.

När eugeniska skäl för sterilisering finnas, framför allt när ansö-en
kan sterilisering enbart eller i väsentlig grad motiveras sådanamedom
skäl, det betydelsefullt,är ansökningshandlingarna innehålla allaatt
upplysningar krävas för fallets bedömande. Anvisningar för densom
erforderliga utredningen finnas baksidan formuläret till läkarin-av

bilaga III. Det vikttyg är dessa anvisningar genomläsas ochattav
följas eller i varje fall tillräcklig utredning lämnas. Enatt anteckningen

sinnessjukdom någonhos någraeller den undersöktes släktingarom av
har ofta mycket begränsat värde; uppgifterett kunnanärmareex. om
meddelas, vilket naturligtvis sällan omöjligt, ha deär betydelse.stor
Det må erinras däromäven uppgifter friska medlemmaratt om av
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sjuka v.tillfriska syskonantalfriska barn,antalsläkten 0. s.personer
Även uppgifter värde-nödvändiga.värdefulla och kunnaäro omvara

meddelas.i släkt börafulla egenskaper en
starkauppenbart,där detsinnesslöhetfall ärdelI attm.,m.aven

till-sociala skälende äroochsterilisering finnasförskäl att ensamma
nödvändiga föricke likahereditetuppgifterdylikaräckliga, äro om

erhållas,svårighet kunnauppgifter,avgörande. Deärendenas utansom
både för bedömandetvärdeha,alltid meddelas. Dedockböra stort av

givetvismaterialet. Detbearbetningen ärförfallen ochde enskilda av
de-utsträckningvilkenmån ikunnamöjligastei avgöra,önskvärt att

ärftliga.steriliseringföranledafekter ärosom
sigkan bildasjälvintygsgivande läkarendenDet önskvärtär enatt

åtminsto-sterilisering,skäl föreugeniskabärkraftenuppfattning avom
då tillstyrka ellerblottickesvårbedömda fall. Han kanalltförine

också å uppenbar-sidanhan kanansökan,avstyrka avstyrautan enaen
stimulera tillå sidanansökningar, andragrundadeligen alltför svagt
handledningnågonhär lämnaansökningar. Attbefogade och önskvärda

på-synpunkter ochnågra principiellalångt, enklaförskulle föra men
sin plats.kunnapekanden vara

det för-sällan absoluta,för ofruktbarhetEugeniska skäl äro s.v.
måstesamtligaså bamhåller väntasytterligt sällansig att en persons

Över möjligtaldrigpraktiskthuvud detdefekta.bli sjuka eller är taget
fallen. all-enskilda Ibeskaffenhet i deförutsäga barnensbestämtatt

ärftlighetsgång ochenkelt dominantarvsrisk. Vidförefinnasmänhet en
recessiv ochVidnedärvning dennakönsbundeni vissa fall är stor.av

starktför mindrenedärvning risken barnenkomplicerad är menmera
ökad.mindre kraftigt Arvs-ellervid släktgiften denväxlande; är mer

fallet. Stor bety-i det enskildavanligen angivasriskens storlek kan
insjuk-genomsnittligamaterial beräknadedendelse har ett stortur

empiriskställaningssannolikheten; den känd,kan, när är arvs-enman
förinsjukningssannolikhetenärftlig sinnesslöhetVid är ex.prognos.

enligtsinnessjukdom denvid schizofrenbarnen ungefär 30 %; anses
förstarka eugeniska skälHärvidlag finnasforskningar 16 %.varanyare

nöjafår tillsvidarerecessiva sjukdomarsterilisering. Vid sällsynta man
ärftlig dövstumhet kanberäkningar. Vidsig med teoretiska ex.mera

vanli-1.5 %; vid denligga underinsjukningsrisken för barnen antagas
pig-retinitisvanligen kallasformen ärftliga blindhetdengaste somav

sådana fäll finnastill eller mindre. Iden uppskattas 0.7 %kanmentosa
släktgiften;sterilisering videugeniska skäl förbestämda äroannars

arvsriskendefekterrecessivaskälen starka. Vid mycket sällsynta är
såmycket mindre ellerförbindelser släktenvid ännu gottutom som

obefintlig.
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Insjukningsrisken för barnbarn och syskonbam mycket mindreär än
för bam. Om själv fullt frisk, tillhör släkt medären person, som en
ärftlig belastning, föräldrar någothans eller någraellerom ex. en av

hans syskon sinnessjuk, risken för hans barn i allmänhetär ärav
undantag könsbundet blödarsjuka obetydlig. Detta gällerarv, ex.

dånaturligtvis ej, redan har fött sjukt barn och därigenom vi-ettperson
sig åtminstone i förbindelse med bestämdsat vara en en annan person

farlig anlagsbärare.
måsteHänsyn icke blott till insjukningssannolikhetentagas utan

också till sjukdomens svårhetsgrad. sjukdomenNär relativt lindrig,är
bör arvsrisk krävas svår, dådenstörre mindreän ned-när är ävenen
ärvningsrisk kan tillfyllest.anses

mångaI fall nedärvningssättet och arvsriskens storlekäro icke när-
kända, eller det ovisst i vilken grad sjukdom beror ärftli-ärmare en

och faktorer. Av till enhetlig ärftlig sjukdom kanyttrega en synes
ocksådet finnas former med olika ärftlighetsgång eller med olika starkt

beroende inflytelser. Att stundom sjukdomssymtom kanyttreav samma
såvälyttring ärftliga anlag faktorer behövervara yttreen av som av

knappast påpekas. förhållandenDessa visa vikten grundlig släk-av en
tutredning, kan nödvändig för bedöma de eugeniska skä-attsom vara
lens styrka.

Det bör slutligen betonas utsikterna steriliseringatt att genom mera
minska ärftliga sjukdomarsavsevärt och defekters förekomst i befolk-

ningen med viktigt, nedan undantag i allmänhetnämnt mycketett äro
begränsade. De eugeniska skälen för sterilisering förlora i betydelse
härigenom, bådedet enskild och allmänär synpunkt befogat ochur
önskvärt i varje enskilt fall förhindra tillkomsten avkommaatt av en
med ärftliga sjukdomar, framför allt sjuka och undermåliga barn.av

Sinnesslöheten intar i detta avseende särställning. På grunden av
dess vanlighet, dess tidiga manifestation, ärftlighetens betydelsestora
och andra omständigheter finnas här utsikter, förhindrandeatt ett av
fortplantning skall medföra betydelsefull minskning frekvensenen av
redan generationer. En förutsättning härförett alla ellerärpar att
åtminstone det flertalet effektivt intemerade sinnesslöa, sterili-stora

och detta sker innan någrade fött bam. Vikten härav såatt ärseras
mycket uppenbar de sociala skälen lika starka deäromera som som
eugeniska.

Det alltså tvekan ifråga deär minsta sinnesslöautan steri-om som
lisering har ojämförligtsin betydelse. Den i tillämpningsföre-största
skrifterna till steriliseringslagen stadgade skyldigheten för vissa
tjänsteläkare vidtaga åtgärder för sterilisering se häromatt närmare
nedan har främst till syfte åstadkomma ökad sterilisering sin-att en av
nesslöa. skallDet här kraftigt understrykas det, för sterilisering-att att
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angelägenhet dennasynnerligenskall få åsyftad verkan,slagen är att
möjliga utsträckning.tillämpas iuppmärksammas ochföreskrift största

kommunala anstalter ochstatliga ochbetydelsefulltLika är, att myn-
bamavårdsnämnden,fattigvårdsstyrelser ochdigheter, särskilt ge-som

sterilisering önsk-kännedom fall i vilkasin verksamhet äräga omnom
ansökantillräcklig omfattningivärd eller bör göraövervägas, ste-om

fattigvårdsstyrelser och bama-vartill bl.rilisering sinnesslöa a.av -
berättigade eller föran-vårdsnämnder vissa förutsättningarunder äro -

sådan framställningblir gjord ellerdylik ansökanstalta göraatt omom
omtalas. möj-stadgande Dessai nyssnämnda.läkarundersökning som

fråga sinnessjuka, ehuruigivetvis utnyttjasligheter böra även om
ickekan ocheffekt sterilisering härallmänna väntas,avsamma

mycket detsvåra vilka sistnämndaminst vissa psykopater, somavom
ingenting bestämt kansannolikt gäller, ehurusinnesslöa sägassagts om

effekten sterilisering kommande släktled.om av

Tillstånd till sterilisering.

tvåtillstånd medtill sterilisering tillkommerBehörighet meddelaatt
tillståndSteriliseringundantag allenast medicinalstyrelsen. utan av
sjukdom el-grund kroppsligmedicinalstyrelsen medgiven: 1är av

sjukdom ellerrättskapabel kvinna, 2 grundler kroppsdel hos av
enligtavbrytande havandeskapkroppsdel hos kvinna vid samtidigt av

nödfallsparagraf. förra fallet stadgar lagen,abortlagens I det atts.
får utför ingreppetsteriliseringen företagas, därest den läkare samtsom

skriftligttjänsteställning föreskrivet iläkare i den Konungen ut-annan
låtande åtgärden förklarat förutsättning-angivande grunden förmed av

för för den sjukdomdensamma handen. Att märka är att somen vara
åberopas måste fallit stadgaskroppslig. I det senarevara

havandeskapsteriliseringslagens 5 det vid avbrytande§, att om av
enligt den nödfallsparagrafen finnes grundad7 § abortlagen an-s.

kroppsfel föranleder in-ledning till antagande sjukdom elleratt som
förmedföra allvarlig farakommer vid havandeskapnyttgreppet att
måsamtidigtkvinnans liv eller hälsa, den läkare utför ingreppetsom

företaga eljest föreskrivetsterilisering kvinnan hinder pröv-utanav av
ningsförfarande ochoch hinder bestämmelsenutan var av vemav om
ingreppet rubbad själsverk-skall utföras. Saknar kvinnan grund av

förmåga läkaren emellertid,samhet lämna giltigt samtycke, skallatt om
så dröjsmål, samtycke anhörig tillkan ske menligt inhämtautan av

sådanhenne. bör uppmärksammas, sterilisering i samband medDet att
tillstånd tvåprövningabort, sig medicinalstyrelsens ellerutan vare av

fårläkare vid sjukdom företagas endastkroppslig ovan, näretc., se
aborten verkställes enligt nödfallsparagrafen, däremot havande-när
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skapet avbrytes efter två någraprövning läkare. Det har i fall före-av -
kommit, sådan sterilisering verkställts i ickesamband med abortatt

med Mot detta förfarande såvidakan, i övrigt deutan partus. ovan an-
givna förutsättningarna för handen allvarlig fara för kvinnans liväro
eller hälsa vid någonhavandeskap, i sak knappast anmärkningnytt
riktas.

Medicinalstyrelsens tillståndbeslut meddela till sterilisering kanatt
icke överklagas. Däremot kan anförasbesvär hos Konungen över ett
medicinalstyrelsens beslut, varigenom tillstånd till sterilisering vägrats.
Besvärstiden tjugo från dådagar, räknat den dag, beslutetär meddela-
des.

I tillämpningskungörelsen tillståndstadgas, till sterilisering äratt
förfallet, åtgärden åricke verkställts inom från dåden dag, be-ettom
slutet dåmeddelats d. skrivelsen beslutet expedierats. Beträf-s.v. om
fande sterilisering, skall utlåtandeverkställas med stöd tvåsom av av
läkare måse ingreppetovan, icke årverkställas, sedan förflutitett
från dåden dag, handlingen dagtecknad.är

Ansökningsförfarandet.

Beträffande ansökningsförfarandet stadgas i särskild kungörelse,en
vilken jämte lagen i transumerade delar intagen i de fastställdaär an-
sökningsformulären. innehållerDen föreskrifter angående vilka perso-

behörigaäro ansökan, vilka handlingar,göra skola bi-attner, som som
fogas densamma m. m.

Behörigheten ansökan hargöra utvidgats. tillkom-Denavsevärtatt
följande kategorier:mer numera

den med ansökningen;som avses
för underårig vårdnadenden har honom;som om
för omyndigförklarad förmyndaren;

4. För den, åtnjuter fattigvård eller make eller minderårigasom vars
åtnjutabarn sådan vård, fattigvårdsstyrelsen;

för den, föremål åtgärdför enligt bamavårdslagenär ellersom
barn föremål sådan åtgärd,äro för bamavårdsnämnden;vars

för den, behandlas vid det allmänna anordnad öppensom en av
läkarmottagning, den för behandlingen ansvarige läkaren;av

för den, åintagen lasarettär eller därmed jämförliga sjuk-som
åhus, sjukstuga åeller sinnessjukhus, lasarettsläkaren, sjukstugelä-av

karen, sjukvårdsläkaren eller motsvarande läkare samt
för den, intagen å allmänär anstalt underänsom annan som

anstaltens läkare föreståndare.elleravses, av
Behörighet ansökan tillkommergöra dessutom vissa tjänsteläka-att
förste provinsialläkare, provinsialläkare, provinsialläkare,re extra
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municipalläkarestadsläkare, stadsdistriktsläkare, köpingsläkare, samt
inneharhjälpverksamhetsläkare vid sinnessjukhus läkare,ävensom som

tjänsteställning jämförlig med de nämndas.nu
fåsålundainitiativrätten vidgats kommer sannoliktAtt avsevärt att

sinnesslöa, psyko-betydelse för steriliseringsfrekvensen blandrätt stor
och asociala.pater

framhålla,Beträffande behörigheten ansökan vill styrelsengöraatt
den med saken avsedde alltid oberoende rättskapacitet be-äratt av

ifråga,hörig. förfaringssätt förstaNämnda bör i hand komma detta av
såväl måpraktiska psykologiska dettaskäl. I sammanhang ävensom

föreståndareanmärkas, varken läkare eller för enskild anstalt i den-att
sin behörigegenskap ansökan. Däremotär göra ärattna som ovan

tjänsteläkare provinsialläkare, stadsläkare fl. i enlighetnämnts m.
med bestämmelserna i tillämpningskungörelsenl § den 13 juni 1941
behörig ansökan.göraatt

Vikten fullständiga ansökningshandlingar. Fel böraav som
undvikas.

årsSedan 1941 steriliseringslag trädde i kraft, har antalet ansök-
ningar hos Medicinalstyrelsen tillstånd till sterilisering avsevärtom
ökat. Det har därvid ofta förekommit, ansökningshandlingarna in-att
kommit i ofullständigt skick. Detta har medfört dels ökad tidsutdräkt av
ärendenas behandling, dels kostnader för statsverket. Medicinal-extra

framhållastyrelsen vill därför angelägenheten ansökningshand-attav
såvittlingama möjligt insändas fullständigti skick.

ofta förbisesVad från vårdnadenyttrande den harär, attsom som
underårig såskall, fogaskan ske, vid ansökan. Det härvidär attom om

märka, underårig intagen å anstalt, föräld-även hansäratt, om person
icke frånträttdärigenom vårdnad,den enligt iIngen barnrar som om

äktenskap tillkommer dem. Detsamma gäller moder till underårig som
fötts äktenskap och, i händelse hemskillnad eller skilsmässa,utom av
den föräldrarna, domstol tillerkänts vårdnaden underårig.av som av om
Har den med ansökan avsedde domstol förordnad förmyndare, skallav

Äryttrande jämväl från fogasdenne vid ansökan. den medsom avses
intagen åansökan allmän anstalt, erfordras yttrande anstaltensäven av

läkare och föreståndare.
Beträffande underårig, vilken båda vårdnaden,föräldrarna havaom

det bådaönskvärt förhållandensig. Under alla fadernär denäratt yttra
skall beredas tillfälle sig. Endast vid förfall fadernför kanatt yttrasom

modem Sådant fårträda i hans ställe. förfall föreligga, veder-anses om
börande exempelvis vistas okänd långvägastaddärort, ut-resa
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Förfalletomlands eller anledning hindrad yttrande.ärav annan avge
bör styrkas trovärdigav person.

då ål-Ett vanligt förbiseende, ansökningshandlingar insändas, är att
Sådant måste, dådersbetyg icke bifogas. emellertid obligatoriskt ochär

saknas efterskrivas, sålundadet vilket medför tidsutdräkt ärendetsav
Likaså emellanåt,behandling. förbises beträffande gift andraatt person

såalltid, fårmaken ske kan, skall sig i ärendet. Däremotnär yttra ena
maken icke ansökan sterilisering den andra.göra om av

Då rådatveksamhet vad med allmän anstalt,synes om som menas
får sådanstyrelsen meddela, med endast statlig eller kommu-att avses
nal anstalt måerkända alkoholistanstalter, I detta sammanhangsamt

såväl sjukvårdsinrättningaranmärkas, allmänna allaäven deatt som
anstalter, vilka fattigvårdsanstalter måstekunna betecknas som anses

allmänna anstalter i lagens mening.som
I anslutning till vad rättsinkapacitet, påpe-där bl.sagtsovan om a.

kats, det ofta behöver sådan föreligger elleravgörasatt numera om
ej, framhållas,kan här sådanadet i fall, där härutinnantveksamhetatt
kan tänkas, betydelsefullt såvidavederbörande,är han självatt an-
sökt sterilisering, möjligt lämnar skriftligt medgivandeöm därtill.om
Detta sker härför avsedd plats ansökningen.

En praktisk synpunkt synnerligen viktig bestämmelse den,är attur
särskild ansökan sterilisering icke erfordras, då medicinalstyrelsenom
enligt 2 § tredje stycket lagen avbrytande havandeskap,om av v. s.

grund arvsanlag hos kvinnan, tillståndmeddelat till sådan åtgärdav
under villkor å kvinnan jämväl företages sterilisering.att

vinnandeFör överskådlighetstörre sammanställas nedan de vik-av
tigaste de fel stundom visat vidlådasig ansökningshandlingar-av som
na:

Yttrande den vårdnadenhar underårig oftast föräldrar,av som om
sådär Skallmöjligt,närmast, fader saknas. finnasär under-även när

årig intagen å anstalt.är
Yttrande förmyndare saknas.av
Yttrande gift make saknas.av persons
Yttrande anstaltsläkare och anstaltsföreståndare saknas.av
Åldersbety-gsaknas.
Ansökan gjord make ej behörig.av
Ansökan gjord föreståndare för enskild anstalt ej behörig.av

måDet i detta sammanhang framhållas, ansökningsförfarandetatt
ingalunda så komplicerat ovanståendeär framställning möjligensom

intryck och formalitetema icke kunna hövansägasatt överger av vara
betungande. De nämnda yttrandena avgivas samtliga bilaganyss
ofta behöves naturligtvis blott tvåeller dem eller intet alls. Attett av

föräldrar till underårig och make skolat.ex. sig förslag tillöveryttra en



Bilaga 23571999:2SOU

riktigt.ickekan änsterilisering,åtgärdså allvarlig meranses varasom
läkarintygetochbilaga Inämndaansökningen,självaUtom nyss

åldersbetyg,fordras ärsjälvklar,nödvändighetbilaga III, är somvars
identiteten.styrkandebetryggandetillräckligtoundgängligt för avett
rörande deandra,ellermakeanförvanter,och bilaga avges avsom

Dennabedömande.sakensförbetydelseomständigheter, äro avsom
förbetydelseuppgifterinnehållasällansigbilaga har visat storav

anför-billigt,heller näraickebedömande. Det änärendenas är attmer
denuppfattningsinframläggatillfälleberedaseller make att omvanter
frå-enklarubriker ochsinamedformuläretföreslagna;steriliseringtill

inty-kunnademhärför. Kretsenbehövlig ledning avgesomavgor ger
ansökningsförfa-mån underlättamöjligasteiemellertid förhar attget

bilagadennaandra;ellertänkbartsågjorts vidrandet ärgärnasom
något denöverhuvudhelst,undertecknaskan vet omsomav vem som

kanbeträffar,slutligen läkarintygetVadföreslagna.till sterilisering
fallsvåra tveksammaochframhållas, detta imöjligen böra natur-att

detfall,enkla övervä-arbete. I de utgöraligtvis kräver avsevärtett som
avfattandetundersökningen ellervarkenflertalet, behövergande av

Erfa-tidskrävande.mycketsvårighet ellernågonberedaintyget vara
vikti-koncisasådana ochi fall kortavisat,renheten har att men genom

fal-grund förtillräckligfulltintygsakuppgifter övertygande ge enga
lens bedömande.

sterilisering.Verkställande av

jämförligå därmedlasarett,utförasSterilisering kvinna skallav
Medicinalstyrelsenanställd läkare.därallmän anstalt eller sjukstuga av

utföramedgiva viss Läkareså erforderligt,kan dock, där den prövar att
å anstalt.å angiven anstalt ellersterilisering annanovan

föreskrivessterilisering hosBeträffande verkställandet en-manav
läkare.utföras legitimeraddast, den skallatt av

för-frivillig.års princip Dettalag iSterilisering enligt 1934 ärvar
Vidlagen.sterilisering enligt denhållandet beträffandeäven pro-nya

idepartementschefen bl. detanfördepositionens framläggande atta.,
byggalagstiftningen borderåda enighet denattstort sett syntes nyaom

ickefrivillighet striderprincipiellagrund. dennafrivillighetens Mot
så-rättsinkapablaförhållandet, i lagens meningdet att personer, v. s.
åt-tillförmåga giltigt samtyckelämnasaknadana kunna attansessom

sådanfå sitt samtycke. Omsteriliserasgärden, utan person, som an-en
tillfrågas inställning ochsinförhand vägrarböra steriliseras, omses

handlingarhärtillsåledes ingen hänsynskallsamtycka, utantagasatt
steriliseringsedan beslutiordningställas och insändas. Om han, om

får dockåtgärden, operationenunderkasta sigfattats, bestämt vägrar att
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utföras under anlitande fysiskt våld. Vetskapen beslutattav ettom
fattats Medicinalstyrelsen, ofta medföra, tidigare ovilligav attsynes en

underkastar åtgärden.sig Den lämpligaste behandlingen dy-person av
lika patienter torde i regel den, det betraktas tämligenattvara som
självfallet beslut Medicinalstyrelsen skallatt verkställas,ett ehuruav

naturligtvis direkt förfrågan får undanhållas upplysningen person
fysiskt tvång kommer användas.attom att

I motion yrkades, lagförslaget måtte kompletteras med be-atten en
stämmelse handräckningsförfarande. Rörande denna motion anför-om
de första lagutskottet i sitt utlåtande: Det kan här endast frågavara om
sådana grund rubbad själsverksamhet sakna förmå-personer som av

lämna giltigt samtycke till steriliseringsåtgärden,att lagen iga enär öv-
rigt fordrar vederbörande lämnar sittatt samtycke. De li-personer som
da sådan utpräglad själslig rubbning, den medför rättsinka-av mera att
pacitet frågai dylikt samtycke och skulle motiveraett handräck-om ett
ningsförfarande för steriliserings verkställande, torde emellertid oftast
redan intagna å anstalt eller i fall kunna med stöd gällandevara vart av
lagstiftning intagas å anstalt, och beträffande å anstalt intagen person
torde anlitande polismyndighet för medverkan till verkställighetav av

beslut sterilisering icke ifrågakomma.ett Utskottet finner därförom
ifrågavarande motion icke böra föranleda något tillägg till lagtexten.
Riksdagen följde utskottet.

Berättelse verkställd sterilisering.om

Läkare, med stöd lagen verkställt sterilisering, enligtsom 7 §ärav
tillämpningskungörelsen, skyldig inom månad insända berättelseatt en
därom till Medicinalstyrelsen enligt fastställt formulär. Har sterilise-
ring företagits jämlikt 3 § andra påstycket grund kroppslig sjuk-av
dom eller kroppsfel hos rättskapabel kvinna efter utlåtande tvenneav
läkare eller 5 § vid samtidigt avbrytande havandeskap enligt 7 §av
abortlagen den nödfallsparagrafen lagen sterilisering, skolas. om
tillika samtliga handlingar i ärendet insändas. I detta måsammanhang
framhållas angelägenheten vederbörande läkare vid avfattandetattav
icke blott utlåtanden berättelseräven iakttaga sådanutanav av omsorg,

onödiga skrivelser för kompletteringatt så vitt möjligt undvikas.

Skyldighet för vissa läkare verka för sterilisering.att

En betydelsefull nyhet i tillämpningskungörelsen stadgandetär om
skyldighet för läkare, äger ansökangöra sterilisering, påattsom attom
framställning myndighet dåeller han eljest erhåller kännedomav om
fall, där sterilisering påkallad från allmän synpunkt, verkställasynes
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omständig-undersökning däresterforderliglåta verkställaeller samt,
steriliseringansökan göressörja förföranleda,därtillheterna att om

föreskrift tillämpasi dennaangelägnaMedicinalstyrelsen. Dethos att
sinnesslöa, vilkasdediskussionenmedi sambandbetonatshar avovan

syftemål.viktigastesteriliseringslagenssterilisering kan sägas vara
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Råd och anvisningar rörande tillämpning abortlagen.av

Lagen den 17 juni 1938 avbrytande havandeskap.om av

På abortlagen,grund den ändring 2 § tredje stycket trädde iav av som
kraft den l juli 1941, har medicinalstyrelsen det erforderligt iansett att
reviderad form åter utgiva rådde och anvisningar rörande tillämpning av
lagen, utgåvos 1939.som

Den väsentligaste anledningen till avbrytande havandeskapatt av
abortframkallning böra föremålbli för särskild lagstiftningansetts synes
ha varit den under de decennierna allt kraftigare stegringen desenare av
kriminella abortema. Mall utgick därvid uppenbarligen ifrån det antagan-
det, åsyftadeden minskningen åtminstoneatt delvis skulle kunna uppnås,

läkare medgåves irätt omfattningstörre tidigare avbrytaom att än havan-
deskap. Det har emellertid framhållits såsom ofrånkomlig nödvändig-en
het, vid lagstiftning detta ömtåliga områdeatt mellan det tillåt-gränsen

och det otillåtna droges så fast och tydlig, den vid den praktiskana till-att
lämpningen icke till oberäknelig skada helt eller delvis utplånades under
inverkan de krafter, här verksamma för allt obun-av störresom vore en
denhet.

Den 1934 tillsatta abortkommitténs förslag, innebar ganska vittgå-som
ende medgivanden i fråga avbrytarätten havandeskap, blev underattom
den fortsatta utredningen och bearbetningen beskureträtt just iavsevärt
detta hänseende. sålundaDet bearbetade förslaget framlades sedan i pro-
position till års1938 riksdag, med vissa ändringar detsamma.som antog
Lagen trädde i kraft den januaril 1939.

Ifrågavarande lagrum lydde ursprungligen: Havandeskap må avbrytas
grund arvsanlag hos kvinnan i förmäles,lav med mindre jämväl sterili-varom

åsering henne företages, så sådan åtgärdär till följdutan kvinnanatt saknarattav
förmåga därtill lämna giltigtatt samtycke kan elleräga den särskilda skälrum av
finnes olämplig.

Nuvarande lydelse: Havandeskap må avbrytas grund arvsanlag hosav
kvinnan. i § förmäles,1 med mindre jämväl sterilisering åvarom henne företa-

så sådan åtgärdärutan särskilda skäl finnesgas, att olämplig.av
Härjämte må anmärkts. lO, 12 och 13 §§ lagändringatt den 12 juni 1942genom

i samband med ändring strafflagen fått något lydelse. Dessaav sist-en annan
nämnda ändringar trädde i kraft den 1januari 1943.
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Indikationer.

förutsättningar, under vilkasärskildalagens första paragraf angivas deI
tillåtet. förutsättningarlagligen Dessaavbrytande havandeskap ärav

hu-medicinska,nämligenindikationer principiellt olika slag,äro treav
eugeniska arvshygieniska.eller etiska ochmanitära

måi havandeskapmedicinska indikationerna heter det lagen,Om de att
kroppsfel eller svaghet hos kvinnangrund sjukdom,avbrytas, pånär av

hälsa.allvarlig fara för hennes liv ellerbarnets tillkomst skulle medföra
medicinska indikationeromfattar bestämmelsen icke blottSom rentsynes

medicinskt-sociala svaghetblandatsjukdom och kroppsfel ävenutan
Vidliknande fall.utsläpade mödrar ochhos kvinnan, varmed avses

framhållits, socialauttryckligenlagförslagets framläggande har att rent
ickedylikt däremotindikationer social ochekonomisk nöd, vanära

lagliga till abortframkallning.skälutgöra
hävdats under förhål-föreligga, kvinnanHumanitära indikationer när

eller § eller kap. 2lande varomförmäles kap. 12, 13, 15 15 1815 a
eller ock då hävdandet under omständigheter8 9 så ägt somruma

inneburit åsidosät-omförmäles kap. § strafflagen18 46i samt ett grovt
tande kvinnans handlingsfrihet. brottsliga handlingar-De här avseddaav

våldtäkt tvång sedlig-dels rättsstridigt dels vissa slagelleräro annatna av
hetsbrott emellertid enligt § första stycket vissaHärvid märka, 2är att att

så åtalatsde angivna hava eller angivitsbrotten skola, där kunnat ske,av
åtal Hittill för till havandeskap.kunna grund avbrytandeutgöraatt av

sålundahöra brott samtliga de 15 kap. strafflagen anförda §§ samtmot ur
brott §§ 6 och 8 i 18 kap. strafflagen. Därjämte i § andrastadgas 2mot a
stycket, avbrytande havandeskap grund kvinna vid hävdan-att attav av

fyllt år, vårdnadendet 15 där den har samtyckt tillhennesom om
åtgärden, måicke därför.särskilda omständigheter talaäga utan attrum

Eugeniska indikationer för avbrytande havandeskap föreligga, närav
med skäl kvinnan eller det väntade barnets faderantagas att genom arvs-
anlag kommer avkomlingar sinnessjukdom, sinnesslöhetöverförapåatt
eller kroppsligsvår sjukdom. bestämmelse har emellertid iTill denna 2 §

måtredje stycket fogats det viktiga havandeskap avbrytasvillkoret, att
grund arvsanlag hos kvinnan jämväl sterilise-nyssnämnda med mindreav

åring henne företagas, så sådan åtgärd särskilda skäl finnesärutan att av
olämplig. frånDe undantagas regeln ni sterilisering villkor försom som
abortframkallning hälsotillstånd sådantdels de fall, där kvinnansäro är att
skäl tala abonoperationens fall,utökning med sterilisering, dels demot en

steriliseringdär onödig därför kvinnan befinner sigär näraatten ex.
klimakteriet eller därför intemeras. tillståndhon kommer Haratt att
meddelats till abortframkallning under villkor sterilisering, har kvinnanav

välja mellan antingen abortframkallning jämte sterilisering elleratt att
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avstå från aborten, vida sterilisering skäl icke befinnessagtsav som nyss
olämplig.

Mellan abortlagen och steriliseringslagen tvåfinnas väsentliga olikhe-
Å sidan saknar steriliseringslagen naturliga skäl motsvarighetter. ena av

Ätill abortlagens humanitära indikation. andra sidan saknas sterilisering-
slagens sociala indikation vårdalämplighet barn i abortlagen. Där-att

båda lagarna iöverensstämma medicinska och i den eugeniska indi-emot
kationen. Beträffande den sistnärrmda kan därför här Rådhänvisas till
och anvisningar rörande tillämpning års1941 steriliseringslag, därav
några synpunkter de eugeniska skälen för ofruktbarhet framläggas.

Tidsbegränsning för havandeskapets avbrytande.

Första paragrafen sista stycket innehåller den viktiga bestämmelsen, att
avbrytande havandeskap på grund sjukdom eller kroppsfel hosänannan
kvinnan företagasmå efter havandeskapets tjugonde vecka. Detta gäl-

alltså såväller vid de blandat medicinskt-sociala svaghet hos kvinnan
vid de humanitära och eugeniska indikationema. Det därför viktärsom av

ifrågakommandei de fallen tillstånd tillgreppet inhämtas såatt i god tid,
operationen hinner utföras inom den i lagen skrivna tiden. Dåatt det icke

låter sig exakt bestämma dagen förgöra befruktningens inträde,att räknar
i praktiken med normalt havandeskap dagar 40att veckorettman varar

frånräknat den sista regleringens första dag. För beräkning den tid,av
inom vilken abortframkallning i avsedda fall får år alltsåäganu rum, man
på från sista regleringenssätt första dag och räknar 140 dagarsamma

20 veckor framåt. Av lätt insedda skäl det emellertid ofta ickeär möj-
ligt erhålla utgångspunktexakt för denna beräkning. dåDet blir i tvek-en

grund sinoperatören, undersökning kvinnan harsamma som av attav
hur ingreppetavgöra, kan i Inomäga den i lag föreskrivna tiden. Medrum

hänsyn till det allmännas intresse särskilt sinnesslöa kvinnor icke fåattav
tillfälle fortplanta sig det lämpligt, ålderdomshemdeatt ochattsynes
andra inrättningar, där de grund blandning könen och relativtav storav
rörelsefrihet riskera råddabli med barn, bleve föremål för särskildatt till-

i detta avseende. Lämpligen kunde detta ske förandetsyn sär-genom av
skilda menstruationslistor. Härigenom skulle kunna förebygga, att ettman
hos sinnesslö kvinna inträtt havandeskap kunde komma överskridaen att
den för abortframkallning lagstadgade Lämpligast givetvisgränsen. är att
havandeskap förebyggas i tid verkställd sterilisering och ävengenom att

dylika anstalter intagna sinnesslöa steriliseras.män
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Behörighet ansökan.göraatt

därhavandeskapet avbrytas allenast§ kvinnans begäranEnligt 3 må utan
själsverksamhet saknar förmåga lämnakvinnan grund rubbadpå attav

uttryckligengiltigt till åtgärden. innebär enligt vadsamtycke Detta som
frågaistadgas i tillämpningskungörelsen den 9 september 1938l § att om

rättskapabel kvinna endast kvinnan själv behörig framställningär göraatt
tillståndhos läkare hos medicinalstyrelsen till avbrytan-ansökansamt om

fråga rättsinkapabel i §de havandeskapet. I kvinna stadgas 2av avom
kvinnan självnämnda tillämpningskungörelse, vissa andraävenatt utom

förhållandenunder särskilda behöriga ansökanäro göraattpersoner om
tillstånd underårigtill ingreppet. för kvinna denDessa äro:personer som

vårdnaden förmyndarenhar henne, för omyndigförklarad kvinna ochom
för åkvinna, intagen före-allmän anstalt, anstaltens läkare ellerärsom
ståndare. sålunda,märka kvinnan själv, sig rättska-Att honär äratt vare
pabel eller rättsinkapabel, alltid behörig ansökan. märkaAttär göra äratt
också, bamavårdsnämnd fattigvårdsstyrelsevarken eller befogen-ägaatt
het ansökan avbrytande havandeskap hos rättsinkapabelgöraatt om av
kvinna. Detta i förhållandettill vad i fråga ansökanärmotsats som om om
tillstånd till sterilisering.

Tillstånd till avbrytande havandeskap.av

Beträffande tillståndmeddela till avbrytande havandeskaprätten att av
stadgas i sådan4 tillkommer dels den läkare utför ingreppeträttatt som
jämte läkare i den tjänsteställning Konungen föreskrivet, dels medi-annan
cinalstyrelsen. Under de nämnda läkarnas såvälprövning falla de medi-
cinska de humanitära indikationema, såvitt frågadet rättskapa-ärsom om
bel kvinna. Till medicinalstyrelsens frånprövning skola, bortsett vilken
indikation frågadet hänskjutas fall,alla de där kvinnan rättsin-är ärom,
kapabel, alla fall med eugenisk indikation.samt

Rättsinkapacitet.

Beträffande rättsinkapaciteten naturligtvis i principäga samma resone-
tillämpning här frågai steriliseringslagen. måDet emeller-mang som om

tid här framhållas, frågaäven det vid bedömningen denäratt att taxeraom
mentala rubbningens eventuella inflytande den givna rättshandlingen,
d. till ifrågasatta åtgärden.samtycke den ingåendeUtan närmareettv. s.

detaljer för måövrigt framhållashär betydelsen den psykiska dep-av
ressionens inflytande mänskligt handlande sålun-och tänkande. Det är
da uppenbart, kvinna i uttalat depressionstillstånd regel äratt etten som
benägen felbedöma sin situation och hon denna ickeanledningatt att av
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kan rättskapabel, hon förstår ingreppetsäven konsekvenser ochanses om
kan klart härom. viktigEn synpunkt härvidlag, kvinna,ärresonera att en

ovälkommen kommit i enligt hennes meningsom genom en grossess en
förtvivlad situation, och grund sin djupa, ofta med suicidalrisk för-av
enade depression erhållit abort, sedermera kan komma förebrå sig,att att
hon framfött barnet. Risken härför eller i varje fall svårareför psykiska
skadeverkningar måste mindre, beslutet fattatsavsevärt medi-vara om av
cinalstyrelsen sålundaoch hon i viss mån befriats från Frå-eget ansvar.

abortfiamkallning hos kvinna, lider uttalat psykisktgan om etten som av
depressionstillstånd, bör alltså hänskjutas till medicinalstyrelsen.

Yttranden angående ifrågasatt avbrytande havandeskapav m. m.

I första5 § stycket föreskrives, sker,innan huruvidaprövning havan-att
deskap avbrytas,må tillfälle till yttrande, skäl därtill bör beredasnär äro,
det väntade barnets fader kvinnan under dentjugoett år,samt, ärom som
har vårdnaden henne, hon omyndigförklarad, förmyndaren,ärom om om
hon gift hennes ochär hon allmänintagen å anstalt dennasärman, om
läkare och föreståndare. Huruvida de nämnda skola höras ärpersonerna
sålunda omdömesfråga. I praktiken denna bestämmelse tillämpasen synes
så, då intet betydelse frågansföratt avgörande kan vinnaav attvara ge-

vederbörandes hörande detta underlåtes. I den sistnämndanom paragra-
fens andra stycke stadgas därjämte, där frågai övrigt, kvinna,att är om

kan lämna giltigt samtycke till avbrytande havandeskapet,som yttrandeav
inhämtasmå kvinnans medgivande. Denna bestämmelseutan har sär-

skild betydelse vid utfärdandet intyg enligt de medicinalstyrelsenav av
fastställda Äroformulären till intygen ochA B. intygsgivama andra per-

deän i 5 § första stycket, måste vederbörandesoner förvissa sigsom avses
kvinnans samtycke, de icke skola sig skyldigaom göra till brottom mot

den sekretess, lagen förutsätter.som

Verkställighet.

Enligt bestämmelserna i 6 § skall avbrytande havandeskap utföras åav
lasarett, därmed jämförlig anstalt eller sjukstuga där anställd läkare.av
Medicinalstyrelsen kan dock, sådär erforderligt,prövas medgiva viss lä-
kare utföra ingreppet å sådanatt eller anstalt.annan

Nödfall.

Från bestämmelserna i 4 och 6 §§ i 7 §göres viktigt undantag. Detett
heter där: dåKan, fråga avbrytandeär havandeskap grundom av av
sjukdom eller kroppsfel hos kvinnan, prövning förutsättningarna förav
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in-utförande§ angiver, elleri ordning 4ingreppets företagande den av
tillvåda med hänsynå i 6 § ickeanstalt ägasägs, utangreppet rumvarom

uppstå, må havande-skulledärigenomdröjsmål olägenheteller somannan
stad-nämndaiakttagandeavbrytaslegitimerad läkareskapet utan avav

nödfall, sigalltså berättigad ilegitimerad läkareganden. En är att vare
indi-medicinskkvinna,rättsinkapabelrättskapabel ellerdet gäller rent

prövningsförfarande,havandeskap detavbrytandekation verkställa utanav
i 6 Det lärbestämmelsernaiakttagandei ellerstadgas 4 avsom

fårundantagsbestämmelsen ickeemellertid uppenbart, utgöra ettattvara
ifrånsig detsig kunna slingrakryphål, vilket mera om-man ansergenom

icke dis-fallen behöva härprövningsförfarandet. självklaraständliga De
åsidosät-omdömesfråga. uppenbartEttbli alltidkuteras. Gränsfallen en

enligtmedföra straffansvardäremotinnebördtande stadgandets synesav
12 § andra stycket.

Sekretess.

så havan-fråga angelägenheterdå intimaSjälvfallet det ärär, att, somom
särskilt tillgodosedd.bördeskap abortframkallning, sekretessenoch vara

ovannämnda stad-också detvederbörlig hänsyn. UtöverHärtill lagentar
måEj denstadgande i 8 där det heter:finnes särskiltgandet i 5 § ett

havandeskap eller verk-för avbrytandeförutsättningarnaprövat avsom
verkställan-utredningen ellersådan åtgärd, biträtt vidställt eller den som

mål något därvid förekommits Därjämtedet vadi ärooträngt avyppa
tillförsäk-abortlagenrörande tillämpningmyndighets beslut i ärenden av

utbe-inskränkningar irade sekretess i enlighet med lagen rätten attom
komma handlingar.allmänna

havandeskapSkyldighet sig avbrytandeför kvinna underkastaatt av

Frågan medicinalstyrelsenhuruvida rättsinkapabel kvinna, hos vilken
underkasta sig ingrep-medgivit avbrytande havandeskap, skyldigär attav

framgår motiven,avhandlas icke i emellertidlagen. Det ävenattpet av
fråga sterilisering,här rättsregler böra gälla i s.samma anses som om v.

får alltsåmotstånd övervin-ingreppet i princip frivilligt. Eventuelltäratt
övertalning dylik påverkan. Abortkomrnittén harendast ochnas genom

då inkapabla kvin-därjämte anfört: Bedömandet huru bör förfaras denav
måsteoperationens utförande uppenbarligen ankommasigmotsätternan

den verkställande läkaren
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Berättelse verkställt avbrytande havandeskap.om av

Beträffande skyldigheten för läkare till medicinalstyrelsen insända be-att
rättelse verkställt avbrytande havandeskap finnas analoga bestäm-om av
melser med dem rörande berättelse sterilisering. måHär blott anmär-om
kas, vid samtidigt avbrytande havandeskap och sterilisering skildaatt av
berättelser härom skola insändas.

Det kan icke förnekas, abortlagen ställer ganska krav denatt stora
enskilde läkarens kunnighet, Påomdöme och lojalitet. förutsättningen att
läkarkåren fyller dessa krav lagen emellertid först och främstär baserad.
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sterilisering.Ansökan om
sterilisering.23 maj 1941denEnligt lagen om

grundendast: amedgivenmedicinalstyrelsentillstånd ärSterilisering avutan av
stycket lagenandra§kvinna 3rättskapabelkroppsfel hoskroppslig sjukdom eller

kvinnakroppsfel hosellergrund sjukdomsterilisering, bmaj I94l23den avom
nödfallsparagraf 5 §s.k.enligt abortlagenshavandeskapavbrytandesamtidigtvid av

havandeskap.avbrytandejuni 193817§ lagen densterilisering 7lagen avomom

Medicinalstyrelsen.Till Kungl.

nämligen:handlingar,till närslutnahänvisningUnder
Aldersbetyg,l

sig rörandeskolaförfattningsenligteller dem,avgiven denBilaga yttra2 I somav
ansökan,

rörande deandraelleranförvanter, makeavgiven den3 Bilaga om-av............... bedömande,för sakensbetydelseständigheter, äro avsom
legitimerade läkarenavgiven denBilaga III4 av.......................... ..

åanhålla, migatt
l anhålla, atti egenskap ‘av ...................................................................................... ..
a ......................................................................................................................................operation.måtte steriliserandeutföras

Adress .................................................................. ..

bevittna:namnteckningegenhändigaSökandens

3 operation.steriliserandeå utföresmigjag mitt samtycke tilllämnarHärmed att
avsedde.därmeddå denfall, ansökangjortslfylles endast i de änannanav

..........................

bevittna:namnteckningenEgenhändiga

1 icke tillämpliga överstrykes.Det
2 steri-maj 1941den 23tillämpningsföreskrifter till lagenSe § kung. medl K. om

å blankett.sid. 3 dennalisering transumt av
3 kanmedicinalstyrelsen ickerättskapablamå framhållas, gällerdetDet näratt

tillsamtyckevederbörande lämnattillstånd steriliseringmeddela till utan att
åtgärden.

27/6 1941.142. Fastst.Med. Styr. Form. nr
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Bilaga I

bifogas ansökan hos Medicinalstyrelsen tillstånd till sterilisering enlig lagenatt om
den eller fötfattningsenligt23 1941, innefattande yttranden den dem,maj av som
skola där kan ske, rörande ansökansåsig,yttra

Dessa äro:personer
underång,lOm den har vårdnaden hmom,den med ansökan ärsom avses som om

2 omyndigförklarad, hans förmyndzre,
3 gift, hans make,

å läkare4 intagen allmän anstalt, dennas
V föreståndare,och

någon ovanståendeHar dem, enligt skola sig, gjort ansökan eller avgivityttraav som
bil. eller bil. till särskilt icke erforderligtIII densamma, yttrande denneär av

I
underårige/alzfår vårdnadenHärmed jag i egenskap den, harav som om .................. ..l honomtillstyrka
åsteriliserande operation föetagesatt.................. .. ,avstyrka henne

.......................................................

nFader, moder, fosterfader

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

II
fårHärmed jag i förmyndareegenskap för omyndigförklaradeav ............................. ..l honomtillstyrka

steriliserande åoperation företagesatt.................. .. ,avstyrka henne
..den..................................................................

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

III
make

fårjagHärmed i egenskap .tillav ................................................................ ..maka

tillstyrka honom
åsteriliserande operation företagesatt,avstyrka henne

.......................................................

I icke tillämpligaDet överstrykes.
Styr.Med. Form. 143. Fastst. 27/6 1941.nr
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IV a.

får sjukvården ansvarigHärmed jag i för läkareegenskap av
vid ...................................... ..

anstaltens namn

tillstyrka
intagen, steriliserandedär är att opera-.. ,.............................................. avstyrka

honom
åtion företages.

henne

.............................................

IV b.

anstaltens namn

tillstyrka
där intagen, steriliserandeär att opera-.............................................. .. ,avstyrka

honom

tion å företages.
henne

.......................................................

Önskar någon, här sig rörande ansökan, särskilt motivera sittyttratsom ovan
ställningstagande, kan detta här.göras

Del icke tillämpliga överstrykes.
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Bilaga II

bifogas ansökan hos Medicinalstyrelsen tillstånd till sterilisering enligtatt om
lagen den 23 1941, anfiirvanter, make eller rörande demaj avgiven andra,av
om-ständigheter, betydelse för sakens bedömande.ärosom av

Ansökan avser: ........................................................................................................... ..Fullständigt frånskildför gift eller kvinna flicknamnävennamn

Född den ..år ..Civilstånd: ogift, gift, änkling, änka,............................... .........
frånskild.

Yrke eller samhällsställning:
....................................................................................... ..För gift kvinna mannens

Vistelseort:
.................................................................................................................. ..

Hemort: ....................................................................................................................... ..Kommun och län
För gift angives här makens namn:

underårig angives här den harsom
vårdnaden honom:om
omyndigförklarad angives här förmyn-
darens namn:
å anstalt intagen angives här anstal-
tens namn:
Den med ansökan avseddes släkt-
förhållanden:
a Föräldrarnas och yrke:namn

Förefintlig släktskap mellan föräldrarna angives.
b Angiv inträffade fall inom släkten, särskilt hos far- och

morföräldrar, föräldrar och deras syskon, den med an-
sökan avsedde syskon och barn, sinnes-personens av
sjukdom, sinnesslöhet lindrigareäven grad ellerav

rubbning själsverksamheten s. nervsjuk-annan av
dom, egendomlighet, fallandesot, blödaresjuka,
ärftlig dövstumhet eller ärftlig blindhet, svårareannan
ärftlig sjukdom eller missbildning, kronisk alkoholism,
självmord, lösdriveri eller brottsliga handlingar.
Uppgifterna lämnas enligt följande Morfar kro-typ:
nisk alkoholist, fader sinnessjuk, sinnesslö. Vik-syster

härvidtigt antaletär syskon till deävenatt uppgivna
sjuka angives.

Med. Styr. Form. 144. Fastst. 27/8 1941.nr
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före-levnadsförhållanden ochavseddesmed ansökanDen
gående

hälsotillstånd:

barnaåren Vårdnad i föräldrahemmetförstaUndera
LiditutvecklingTidig ellerannorstädeseller avsen

Skolundervisningellerengelska sjukan kramper. -
genomgångna klasserAntalskolaVilken art av

KonfirmationAvgång folkskolestadganenligt § 48 -
konfirmerad, anled-ålder OmBetygVid vilken

Yrkesutbild-därtillningen
fullgjord,Vapenför. OmVärnpliktstjänstning
vuxenSysselsättningdärtillanledningen som-

Äktenskapliga förhållandenTilltalGiftermål När,
Begåvning anlagSärskildaför brottslig handling -

AllvarligarelevnadsvanorEgenheter i lynne eller -
å huvudet, missbrukSkador, särskiltsjukdomar av

omständighetergifter Andraalkohol eller andra som
sjukligbidragit till uppkomstenkunna tänkas hava av

sådan föreliggerrubbning, där

fullgångna för-ochb Beträffande kvinna angives antalet
förmissfall jämte tidpunkternatidiga barnsbörder eller

desamma.

å sjukhus5 Har den med ansökan avsedde varit intagen
enskild anstalteller allmän ellerannan

sanatorium, sinnessjukhus, sinnesslöanstalt, epi-Lasarett,
tvångs-vårdhemleptikeranstalt, eller andra slaget,av ena

tvångsuppfostringsanstalt,arbetsanstalt, arbetshem,
såskyddshem, fall och varbarnhem. I när

för närvarande4. Lider den med ansökan avsedde av
sjukdom sjuklig rubbningeller annan

såI fall skall här lämnas kort beskrivning sjukdomenen av
eller med angivande första tecken ochrubbningen dessav

dåtiden de förmärktes därefter framträdande yttring-samt
ar.
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Är5. den med ansökan föravsedde framtiden uppenbart
olämplig vårdnadenhandhava barnatt om

Är någoti övrigt känt, kan betydelsesom anses vara av
för sakens bedömande

Obs Envar intygets undertecknare bör vid angiva förhållandedetav namnet
fader.

make, i vilket står0.s.v., han till den med ansökan avsedde.granne
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Bilaga III
Läkarintyg

bifogas ansökan hos tillstånd till sterilisering enligtMedicinalstyrelsenatt om
lagen den 23 1941, legitimerade läkaremaj avgiven av

Ansökan avser: ........................................................................................................... ..
för frånskild flicknamnFullständigt gift eller kvinna ävennamn

..år ..Civilstånd: ogift, gift,Född den änkling, änka,........................... ............
frånskild.

Yrke eller samhällsställning:
....................................................................................... ..

För gift kvinna mannens

Vistelseort:
.................................................................................................................. ..

Hemort: ....................................................................................................................... ..
Kommun och län

Identiteten har styrkts genom:

2. Hereditet:
Uppgift å fall inom släkten ärftliga sjukdom ellerav
abnormitet. steriliseringNär sökes eugeniska skälav
eller överhuvud herediteten förbetydelsenär är av
fallets bedömande, lämnas dessa uppgifter enligt an-
visningar för formulärets ifyllande.
Ärob den med ansökan avsedde föräldrar be-personens
släktade Släktskapen angives.

e Har hos den med någotansökan avseddes barn an-
märkningsvärt abnormt iakttagits

3. Den föregåendeundersöktes somatiska och psykiska
häl-

sotillstånd livsfdring.samt
a Födelsen.

Om förtidig, angiv ungefärligen födelse-hur mycket;
vikten, låg. tillståndGav den nyföddes anledningom

intrakraniell skadaantaga

Med. Styr. Form. 145. Fastst. 27/6 1941.nr
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Utveckling.b
ålderVid vilkenSyntes denna i början normalvara

iakttogos avvikelser Angiv särskilt avvikelsenom
fråga begåvning,märkts i böjelser, lynne, vanor,om:

sexualitet.
vidBeträffande kvinna fäst särskild uppmärksamhet

menstruation, havandeskap.
Finnes i förhistorien -
Kroppslig träffat huvudet När Med-trauma, som

Svårare kraftnedsättningvetslöshet Följdsymtom
Svårare påfrest-psykiskUmbäranden, nattvak etc..

gifter Betydel-ning Missbruk alkohol eller andraav
kroppsfel,sefull kroppslig sjukdom eller sinnessjuk-

dom eller själslig rubbning beskrivningKortannan av
tillståndetssjukliga första förlopp.det tecken och

4. När företags undersökningenoch var

tillstånd.5. Nuvarande

Kroppsundersökning.a
Kroppslig sjukdom, åbe-kroppsfel eller svaghet, som

såsom skäl för sterilisering eller eljest bety-ärropas av
delse.
Allmän typ asthenisk, pyknisk, atletisk eller bland-
typ.
Näringstillstånd.

kvinnaFör graviditet föreligger och huranges, om
långt framskridet såhavandeskapet i fall tidpunktär
för menstruationen.senaste

b Psykisk undersökning.
När sterilisering sökes andra skäl kroppslig sjuk-änav
dom, kroppsfel eller kroppslig ellersvaghet arvsrisk för
kroppslig sjukdom eller kroppsfel, lämnas kortfattaden
skildring allmänna uppträdande ochav personens
stämningsläge, uppfattningsförmåga,uppmärksamhet,
inpräglingsförmåga övriga minnesfunktioneroch samt
omdömesförmåga. Vidare angives, huruvida sin-
nesvillor, tvångsfenomentankevillor eller kunnat kon-

Om nedsättning intelligensen föreligger,stateras. av
skall bestämningsystematisk intelligensåldernav
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och protokoll undersökningen bifogas.verkställas över
eller resultatScale Wåhléns metodHar Point givit ett

kontroll med12 eller däröver, erfordras Termansårav
därmed jämförlig metod.eller

Beskrivningen bör fullständig med ledningsågöras att
kunna ställas.därav bestämd diagnos möjligt skallom

själv uppfatt-börDärjämte sinintygsgivaren angiva
den psykiska rubbningens diagnos.ning artom

böra tillstyrka ansökan6 Anser sig intygsgivaren ................................................ ..

: tillämpliga bejakas.Det icke tillämpliga överstrykes; det

den med arvsanlagKan ansökan avsedde komma påantagas att genom av-
komlingar
överföra

sinnessjukdom
....................................................................................................... ..

sinnesslöhet,
svårartad sjukdom eller lyte slagsvårt annatav ............................................... ..

Är den med föransökan avsedde framtiden uppenbart olämplig attpersonen
handhava vårdnaden barn grundpåom av

sinnessjukdom
....................................................................................................... ..

sinnesslöhet
........................................................................................................... ..

rubbning själsverksamhetenannan av .................................................................. ..
levnadssättasocialt

Är det kroppsfelpå grund sjukdom, eller svaghet hos den med ansökanav av-
sedda kvinnan förpåkallat, hon steriliseras förebygga havandeskap,att att

skulle medföra faraallvarlig för hennes och hälsalivsom

Uänstetitel
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Anvisningar för formulärets ifyllande.

Hereditet. indikation mångaVid eugenisk och dessutom i fall socialindikation ochav
medicinsk indikation Psykisk sjukdom vikt utredningdet verkställesär attav av

angående ifrågavarande förhållandenaden hereditära Till ledning här-personens
måvid följande anvisningar tjäna.

å åUppgift särskild bilaga fallev. inom släkten i uppstigande led sidledoch
angivandemed släktskapen sjukdom eller abnormitet, utgöraantagesav av som

eugenisk indikation för sterilisering eller stärka indikation slag: sinnes-annatav
sjukdom, sinnesslöhet, epilepsi, ärftlig kroppslig sjukdom eller abnormitet
blödaresjuka, ärftliga svårhets-blindhet med angivande sjukdomens ochartav
grad. ärftlig dövstumhet v..o. s.

åtminstoneVid sinnesjukdom angives vård ådiagnos eller sjukdomens hartyp
sinnessjukhus. anlitats, bör möjligt uppgift vårdadeslämnas den ochom om namn
sjukhuset den ungefärliga tidpunkten för intagningen. Vid sinnesslöhet börsamt
åtminstone allmän upplysning efterblivenhetens grad tydlig imbecilliteten om
eller mindre höggradig sinnesslöhet anstaltsvårdmeddelas har förekommit, bör
detta angivas. Vid epilepsi bör möjligt angivas huruvida genuin epilepsiom s.
konstaterats eller kan förutsättas. Lindrigare psykisk efterblivenhet, psykopati

möjligtom med uppgifter, särskilt den mednärmare ansökan avsedde sin-när är
nessjuk Påfallandeeller psykopat, egenheter i karaktär eller lynne, självmord,
kriminalitet, asocialitet, kronisk alkoholism och narkomani bör även nämnas.

Särskilt såsomorsak möjlig, vid epilepsi,när är och sjukdom mednäryttre en
oklar ärftlighetsgång och arvsrisk föreligger, uppgifter friska med-äro även om
lemmar släkten nödvändiga. En släkttavla upptagande far- eller morför-ochav
åldrar såvittoch möjligt dessas samtliga avkomlingar ofta lämplig. Upplys-är
ningar värdefulla egenskaper såsom påfallande begåvning dugligheteller böraom
alltid meddelas.
Även sterilisering sökesnär grund medicinska eller sociala skälav
Olämplighet vårda åtminstonebarn, böra kortfattade uppgifter hereditetatt om
lämnas. fall asocialitetI uppgifter psykiskäro abnormitet, asocialitet ochav om
kriminalitet i släkten betydelsefulla.

Social utredning. Vid social indikation, då vederbörande grund sinnes-s.v. av
sjukdom, sinnesslöhet eller rubbning själsverksamheten eller ock grundav av
asocialt levnadssätt kan för framtiden uppenbart olämplig handhavaattanses vara

Ärvårdnaden barn, den sociala utredningen särskilt viktig. indikationenärom
huvudsakligen betingad asocialt levnadssätt, bör möjligt utredningenav om av
framgå, huruvida asocialiteten kan väsentligen ärftligabero anlag elleranses

miljöbetingad.vara
Medicinsk utredning. Vid medicinsk måsteindikation sjukdomstillstånd,det kropps-

fel eller svaghetstillstånd åberopas för fallets bedömande tillräckligägnassom en
Ärbeskrivning. indikationen uteslutande eller övervägande medicinsk, v. s.
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givetvishuvudviktenbetydelse, börskälsocialaellereugeniskavarkenfinnas av
utredningen.medicinskadenläggas rent

böraalltiduppgifterindikationblandadvidmå påpekas,indikation. DetBlandad att
grundkunna utgöraför sig ellerolika skäl,de sammantagnalämnas vartsomom

undersökaren utgörasjukdom,psykiskSå vidböraför ingreppet. ansesavsom
socialochhereditetuppgifter lämnas ävenindikation.medicinsktillräcklig om

tillräckligböra,vårda Omvänt närförmåga barn.anpassningsförmåga, särskilt att
uppgifter lämnas ävenföreligga,indikation eventu-socialeugenisk eller omanses

skäl.medicinskaförhandenvarandeellt
samtyckesitteller lämnatansökansjälv gjortickeundersökteOm denRättskapacitet.

hanframgår, huruvida ärundersökningenpsykiskamåste denoperationen,till av
Rättsinkapaciteteller icke.giltigt samtyckestånd lämnairättskapabel d. atts.v.

viljelivellerförstånds-, känslo-irubbningarfår föreligga, personsenomanses
sterilise-tillsamtyckerättshandlingen,inflytandekunna utöva v. s.antagas

ringsåtgärden.
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Läkarutlåtande

med § andra stycket lagen den 23 1941enligt § tredje stycket jämfört 3 maj1 om
grund kroppslig sjukdomsterilisering angående rättskapabel påkvinna, som av

utföraböra steriliseras, den läkare, skalleller kroppsfel avgivet somanses av
föreskrivet.tjänsteställning, Konungeningreppet, läkare i densamt annan

grundtillstånd medgivenSterilisering medicinalstyrelsen endast: aärutan avav
denkvinna 3 § andra stycket lagenkroppslig sjukdom eller kroppsfel hos rättskapabel

kroppsfel kvinna vidsjukdom eller hos23 maj 1941 sterilisering, b grundom av
nödfallsparagraf 5 § lagensamtidigt avbrytande havandeskap enligt abortlagens s.

sterilisering juni 1938 avbrytande havandeskap.7 § lagen den 17om om av

Formulär A.

då havande-de fall. sterilisering verkställes samtidigt avbrytandeAvser utan av
skap. Utföres sterilisering samtidigt havandeskap grandmed avbrytande av av
kroppslig sjukdom eller kroppsfel, ifyllandet formulär här nedan tillfyl-B.är av
lest.

Utlåtandet avser: ......................................................................................................... ..
Fullständigt för gift frånskildeller kvinna flicknamnävennamn

Född den ..år Civilstånd: från-ogift, gift, änka,................................... .................. ..
skild.

Yrke eller samhällsställning: .......................................................................................... ..
För gift kvinna mannens

Vistelseort:
..................................................................................................................... ..

Hemort:
.......................................................................................................................... ..

Kommun och län
Identiteten har styrkts genom

Kvinnans föregåendehereditet, somatiska och psykiska
hälsotillstånd livsfdring.samt

Varpå nedanståendegrundas uppgifter Handlingar, lä-varav
karen tagit del. Muntliga upplysningar med angivande av sa--

Egen kännedom kvinnan.gesmäns namn. om-
förhållandenHereditäraa anmärkningsvärd artav mera

ärftliga psykiska och somatiska sjukdomar eller lyten
inom släkten.
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l den 23tillämpningsföreskrifter till lagenmedSe 6 § kung. den 13 juni 1941K.
å sista sida.sterilisering blankettensmaj 1941 Transumtom

27/6 1941.Med. Styr. Form. 146. Fatst.nr
hälsotillstånd.föregåendelevnadsförhållandenKvinnans ochb

barnaåren Skolgång. skola AntalVilkenFörsta art av-
genomgångna Avgång 48 folkskolestadganklasser enl. §

vuxen Gif-SysselsättningKonfirmation Betyg som -
Äktenskapliga förhållandentermål KriminalitetNär --

levnadsva-Begåvning i böjelser ellerEgenheter lynne,-
-Allvarligareandra gifternor Missbruk alkohol ellerav-

anstaltsvård Närsjukdomar tids sjukhus- ellerLängre-
Var Anledningen
Menstruationc

fullgångna förtidiga börder ellerd Havandeskap Antalet och
missfalljämte tiden för desamma

kroppsfel.Nuvarande kroppslig sjukdom ellere
tillståndet sjukdo-beskrivning med angivandeKort avav

kroppsfelets viktigare yttringar.eller inträde ochmens

tillstånd.Nuvarande

och företogs undersökningenNär var

Psykisk undersökning:a
Härunder lämnas kortfattad skildring kvinnans allmän-en av

uppmärksamhet, uppfatt-uppträdande och stämningsläge,na
ningsförmåga, inpräglingsförmåga minnesfunk-och övriga

omdömesförmåga.tioner Vidare angives, huruvidasamt
tvångsfenomensinnesvillor, tankevillor eller kunnat konsta-

undermålighet,Föreligger psykisk skall undersökningteras.
intellektuella utrustningen verkställas protokollden ochav

undersökningen bifogas.över
b psykiska rubbningar eller avvikelser konstaterats,Hava/ an-

rättskapabelhuruvida kvinnan likvälgives är att anse som
de skäl, denna slutsats grundats.varpåsamt

Kroppsundersökniizg:c
Kroppskonstitutionens pyknisk,allmänna asthenisk, at-typ

näringstillståndet.letisk eller blandtyp och
sjukdomstillstånd kroppsfel,Det eller utgöraansessom

förutsättningen för sterilisering. utförlig be-ägnas en mera
skrivning.
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grundPå vad sålunda blivit meddelat och vad framgått vid denav oss av som
verkställda undersökningen förklara vi,av oss

..frånatt ................................................................... ........................................... ..sjukdom kroppsfellider sådan sådant .av som.......................................
§1 tredjei Diagnosavses

stycket lagen den 23 1941 sterilisering och förutsättningarna förmaj attom
sådant henne för handen.å Detta heder ochingrepp påintygasäro samvete.

...............................................

Operatörz
Tjänstetitel: Tjänstetitel:................................... .. ............................................. ..

Adress Adress:.......................................... .. .................................................... ..

Formulär B.

dåAvser de fall, havandeskap hos kvinnan samtidigt avbrytes enligt första4 §
stycket lagen den juni sådant17 I938 ingrepp.om

Under hänvisning till innehållet deni .19 ..avgivet,av oss ......................... .......
härmed samtidigt utlåtande enligt § första stycket lagen denöversänt 4 17ju-

1938 avbrytandeni havandeskapom av

rörande rån................................................ .. ..................................................... ..förklara vi,
sjukdom kroppsfelhon lider sådan sådant, .att av som............................

Diagnosavses
§1 tredjei stycket lagen den 23 1941 steriliseringmaj och förutsätt-attom

för sådantningarna henne för handen.ingrepp å Detta hederpåäro intygas
och samvete.

...............................................

Operatörz
Tjänstetitel: Tjänstetitel:............................... .. ............................................. ..

Adress Adress:........................................ .. ..................................................... ..

Det icke tillämpliga överstrykes.
2 Har särskilt medgivande medicinalstyrelsenoperatören angives detta.av
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Bevis till steriliseringsamtyckeom

sådan sådantUndertecknad, vilken lider sjukdom kroppsfel enligtav som
omstående utlåtande laglig förgrund sterilisering, förklarar härmedutgör att

fri sådantjag vilja underkastar mig ingrepp.av

Adress: ............................................................................ ..

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Det icke tillämpligal överstrykes.

Transumt Kungl. kungörelsen den 13 juni 1941 med tillämpningsföreskrif-av
till lagen den maj23 1941 sterilisering.ter om

6
Behörighet sådantavgiva utlåtande angående sterilisering grund kroppsligatt av
sjukdom eller kroppsfel, förmäles i 3 § andra stycket lagen sterilisering, till-varom om
kommer, förutom såsom i nämnda lagrum stadgas den läkare utför ingreppet,som
förste provinsialläkare, provinsialläkare, provinsialläkare, stadsläkare, stadsdist-extra
riktsläkare, köpingsläkare, municipalläkare, lasaretts- och sjukstugeläkare, sjuk-
vårdsläkare och hjälpverksamhetsläkare vid sinnessjukhus läkare inneharsamt som
tjänsteställning jämförlig med de nämndas.

Utlåtandet skall avfattat fastställt formulär.enligtvara
sterilisering må sådant utlåtandemed stöd verkställas, sedan förflutitettav

från dåden dag handlingen dagtecknad.är
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Berättelse

sådantsteriliseringverkställd enligt lagen den 23 maj 1941 in-om om
grepp.

Enligt 7 § Kungl. kungörelsen den 13juni 1941

Den steriliserades fullständiga namn: .................................................................... ..
Födelseår och dag: ................................................................................................ ..
Hemort kommun och län: ................................................................................... ..
Beträffande kvinna angives: .................................................................................. ..

föregåendeAntal förlossningar: ............................................................................ ..
förtidsbörder: ............................................................................ ..
aborter: ..................................................................................... ..

tillståndefterHar ingreppet verkställts medicinalstyrelsen, angivesav
århär dag ..0ch för styrelsens beslut:............................................................................

åHar ingreppet verkställts kvinna efter det medicinalstyrelsen meddelat
tillstånd till åavbrytande havandeskap under villkor kvinnanattav
jämväl företoges sterilisering, angives dag århär och för styrelsens be-
slut:

III. Ilar ingreppet åverkställts rättskapabel kvinna efter det de läkare, som
iavses

l3 § andra stycket lagen den 23 maj 1941 sterilisering, i behörigom
ordning

utlåtandeavgivet i år,angives här dag då utlåtandetochämnet avgavs.
Utlåtande enligt formulära A: ............................................................................ ..
UtlåtandeB enligt formulär B ............................................................................. ..

nIV Har ingreppet åverkställts enligtkvinna bestämmelserna i 5 § lagen
den 23 maj 1941 sterilisering samtidigt med avbrytande havandeskapom av
enligt 7 § lagen den sådant17 juni 1938 ingrepp, kortfattadskall moti-om en
vering här anföras:

...................................................................................................... ..

Ingreppet verkställdes ..ården ..................... ................................................. ..
Sjukhusets namn

l Se å sidanästatransumt
Med. Styr. Form. 147. Fastst.27/6 1941.nr



261Bilaga 7SOU 1999:2

Utfört ingrepp ...............................................................................................................
operationsberättelseKort

sterilisering, skallmedavbrutits samtidigt eller i sambandhavandeskapHar
avgivitsangivas, särskild berättelse häromhär att ...................................................... ..

sjukhuset denKvinnan lämnade ................................................................................. ..

................................... ..

Operatör

Tjänstetitel: ....................................................................... ..
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Utdrag ur

FRÅN MEDICINALSTYRELSENKUNGL.MEDDELANDEN

93 1947Nr

Råd och anvisningar
rörande

årstillämpning steriliseringslag1941av
och abortlagen.

till läkare och övriga medverkande

Reviderad upplaga

Obs innehållerDenna upplaga föregående be-ochavsevärt änmer
träffande abortlagen i anslutning till vidtagna ändringar i lagstiftningen
delvis andra anvisningar. fårMedicinalstyrelsen därför hemställa, att
till undvikande misstag tidigare måtteexemplar upplagor undan-av av
läggas eller makuleras.

De upplysningar, förekomma, betingas boken ärävenattsom av av-
sedd uppslagsbok. utförlighetenDen relativa liksom utförlighe-ärsom

i givna lagbestämmelser betingad vikt.ämnetsten storaav

A. NORDISKAB. BOKHANDELN
I DISTRIBUTION



;...,.:...;L. g;.m~... a ,w.m
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samhället ochförsterilisering och abortBetydelsen av
enskilde.den

betydel-samhälleligmycketvissa avseendenSterilisering har i storen
i synnerhetarvshygienisk synpunkt,särskiltDetta gäller ste-somurse.

medföraomfattning kommeri tillräckligsinnesslöarilisering att enav
sterilise-befolkningen. Denifrekvenssinnesslöhetensminskning av

ocksåsynpunktsamhälletssociala skäl,företagasring, är ursom av
barn,tillkomstendå förhindrasväsentlig, därigenommycket somav

förhållanden.under mycketskulle komma uppväxaatt ogynnsamma
enskildessamhällets och dennaturligtvissammanfallaobjektivtRent

såväl arvshygieniskasteriliseringi flertalet fallintressen so-somav
soci-förebyggagrad ägnaddå steriliseringen i högciala grunder, är att

givetvisgrunder harkvinna medicinskaSteriliseringalt elände. av
samhälletsehuru detför kvinnan själv,sin betydelse ävenstörsta ur

förhind-liv eller hälsaväsentligt, hennessynpunkt är att genomsparas
dessa.skullerandet havandeskap, äventyraav som

likasynpunktarvshygieniska skäl har samhälletsAbort storurav
då endastgrund, densterilisering utgörbetydelse ensammasom

medförfattningsenligt skall kombinerasuppskjuten sterilisering och
medicinskafrågasådan, då abortingreppet verkställes. I rentom av

steriliseringskäl gäller detsamma sagts samma grun-nyss omsom
ned-utföres grundder. det antal fall abort,I stora avnumeraav som

kraftnedsättningen ikrafttillstånd kvinnan därhos och ut-storsatt
missförhållanden, sinhar ingreppetsträckning beror sociala största

nöd-för enskilde. Aborten här betraktabetydelse den är att som en
också i abon-kuratorsverksamhetfallsutväg. hoppas, denDet är att att

skall kunnaförebyggande syfte, utveckling,under avsevärtärsom nu
ab-grunden. legaladen angivna Debegränsa antalet aborter senast

tillkommitutföras grund havandeskapetorter, att genomsom av
så få, någon samhälletsde ha betydelse förlagbrott, knappastäro att

vidkommande.
mån kriminella abortöremaslegala begränsa deI den de abortema

betydelse detsjälvfallet mycketskadliga verksamhet ha de stor uren
allmännas synpunkt.
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Råd och anvisningar rörande tillämpning års1941av
steriliseringslag.

Lagen den 23 maj 1941 sterilisering.om

Med hänsyn till de erfarenheter, föreligga tillämp-rörandesom numera
ningen gällande steriliseringslag har medicinalstyrelsen detav ansett
erforderligt i bearbetad form åter utgiva rådde och anvisningaratt rö-
rande lagens tillämpning, utgåvos 1943.som

Steriliseringens innebörd.

Med sterilisering i vidsträcktaste förståsmening varje medicinskt in-
varigenom berövas förmågan fortplanta sig. Dettagrepp, atten person

kan bekant ske kastrering, innebär antingensom genom ettsom opera-
tiva avlägsnande könskörtlarna eller förstöring den könscellpro-av av
ducerande vävnaden eller radiumbestrålningröntgen- ochgenom som

upphävd fortplantningsförmåga oftast medförutom fysiska ochäven
psykiska förändringar sammanhängande med bortfallet könskörtlar-av

insöndringsfunktioner. Kastrering reglerad iär särskild lagnas numera
lagen den 24 1944 kastrering. Med steriliseringmars om menas
emellertid allmänt icke kastrering ingrepp,utannumera ett annat som
endast hindrar könscellema nå sin bestämmelseort sterilisering i in-att
skränkt bemärkelse. I gällande steriliseringslag förklaras uttryckligen,

med sterilisering förstås i denna lag, icke kastreringatt
Ingreppet utföres vanligen stycke de könscellföran-att ettgenom av

de kanalerna operativa avlägsnas. Icke operativa metoder användas i
Sverige för sterilisering i lagens mening. Sterilisering i denna in-
skränkta bemärkelse medför i till kastrering inga andra direktamotsats
bortfallssymtom fortplantningsförmåganän upphäves. Såvälatt köns-
driften förmågan till könsumgänge och alla fysiska och psykiskasom
förnimmelser i samband därmed sålundabli bibehållna.

Sterilisering mycket lindrigtär operativa ingrepp ochettav mannen
praktiskt fullständigt riskfri. Hos kvinnan operationentaget är grund

äggledarnas inutiläge bukhålan ingrepp och därför förenadstörreav ett
med viss risk. Denna i allmänhetär obetydlig, såvida kroppsligen
sjukdom eller svaghet varje operation riskabel.gör

Nu gällande steriliseringslag riksdagen den 26 april 1941,antogs av
utfärdades den 23 maj och trädde i kraft den julil år.samma
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Rättsinkapacitet.

varaktigtomfattade endaststeriliseringslag,årsmed 1934olikhetI som
rättsinkapablasåväl rätts-laggällandeomfattarrättsinkapabla, somnu

ickekapabla sterilisering ägakanrättskapabelBeträffande rumperson
må steriliseras,Rättsinkapabelsamtycke.vederbörandes personutan

ochvaraktigmellanNågon skillnaddärtill.samtycktickehanäven om
anledningen,dendettai lagen,ickerättsinkapacitettillfällig göres av

huruvida före-förutsäga,bestämtvanskligtdet kan attytterstatt vara
Då till lagenförslageteller icke.varaktigrättsinkapacitetfintlig är

ifrån medicinalsty-departementschefenemellertidutgick attframlades,
må ellersteriliseringhuruvida ägaprövningen,vilkenrelsen, rum

kommenedanl, ickehäromfall ankommer se attflertaleticke, i mera
in-kunde bedömanågon, självsteriliseringtillstånd tillgiva somav

tillfriskna.skullehanfunnes,hoppingreppet,nebörden attgottomav
dåsådana fall,främstagivetvis igällerDetta rummet personenom

kandå däromönskaneller hanssterilisering antagassjälv önskaricke
rubbning. Enövergående själsligmöjligen storpåverkad av envara

steri-ansöktdå självmånga fall,det i defördel det,är omatt en person
behöverallmänhet ickedärtill, i avgöras,samtyckelisering eller lämnat

sterilise-rättskapacitet vidFråganeller icke.rättskapabelhan är omom
medicinalstyrelsenssvårigheter vidbereddeoftatidigarering, som

isteriliseringprövningläkaresvidprövning och stötesten an-avvar en
betydligtiavseendeisigordning, befinner ettäven annat numeranan

sak-enhetlig ochunderkastadeblifallenflertaletläge,bättre enär av
kunnig prövning.

såsålunda icke längre avgöran-frågan rättskapacitet ärEhuru avom
den likvälsteriliseringslagen,tillämpningen ärvidde betydelse av

steriliseringsådana fall, därdels iviktig,synnerligenalltjämt av en
fåfall,i vissasamtycke, dels avgörashanssökes avutan somperson
ingå dennai kortheterforderligtdärförläkare. Det atttvenne synes

mening skalli lagensframgår icke,fråga. lagen närAv ansespersonen
själsverksamhetrubbadpådärmed grundrättsinkapabel och avvara

motiven tillsterilisering. Itillgiltigt samtyckeförmåga lämnasakna att
skola be-härförförutsättningarnaangives,års steriliseringslag1934 att

Rättskapaci-rättsgrundsatsema.gällandeallmänhetenligt idömas de
enligtalltså bedömassterilisering skallsamtycke tillvid sammateten

3 rättska-skillnaden mellanfrån teoretiskadenbortser härMedicinalstyrelsen
fortsättningen talasihandlingsförmåga. Då ochdet härpacitet rättsligoch om

handlingsförmåga respektiverättsligrättsinkapaciteträttskapacitet eller avses
sådan.frånvaro av
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principer vid andra rättshandlingar civil karaktär,som exempelvisav
ingående avtal. För rättslig handlingsförmåga skall förelig-attav anses

vid rättshandling, skola följande villkor uppfyllda:ga Vederbö-en vara
rande skall ha insikt handlingens innebörd och konsekvenser.om
Handlingens motivering skall opåverkad den rubbade själsverk-vara av
samheten.

Frågan rättskapacitet vid sterilisering bör bedömas enligt följan-om
de överväganden.

Gäller det sinnessjuk eller lider rubbningen en person, som av annan
själsverksamheten, varmed merendels psykopati, första frå-av äravses

har sig denna:göra Har vederbörandeatt förståndsmäs-gan man rent
sigt klar insikt vad saken Sådangäller insikt förefinnasen ickeom en-
bart därigenom han förstår, han efter steriliseringatt icke fåkanatt
barn; måstedet krävas,även han har viss uppfattning bådeatt en om
åtgärdens betydelse för honom själv och samhället och motiven förom
densamma. Har han icke denna insikt eller kan han icke bibringas den,

inkapacitetenär uppenbar. Förefinnes å andra sidan sådan insikt,en
kan icke vidare draga den slutsatsen,utan vederbörandeman äratt rätt-
skapabel. Nästa fråga då:blir Förefinnas i den sjukes vilje- eller käns-
loliv sådana rubbningar, de kunna inverkaatt hansantagas avgöran-
de i ifrågavarandeden angelägenheten Vad beträffar rubbningar i vil-
jelivet, så kunna dessa vid vissa former sinnessjukdom såav utta-vara
lade, de Ärouppenbarligen medföraatt rättsinkapacitet. viljerubbning-

mindre uttalade, såsom hos del viljesvagaarna och lättleddaen psy-
kiskt abnorma, kan avgörandet, huruvida de skola ha något in-anses
flytande rättskapaciteten, vanskligt Beträffande rubbning-vara nog.

i känslolivet ha dessa minst lika inflytandear rättskapacitetenstort
rubbningama i viljelivet, inte Sålundasom större. finns detrentom av

hel psykiska sjukdomstillstånd,en grupp primäraav utgörassom av
rubbningar i känslolivet, nämligen de manisk-depressiva psykosema.
Det alldelesär uppenbart, melankoli lidandeatt i känslanen av person

sitt mindervärde hanäven förståndsmässigtav fattar sakensrentom-
innebörd kan intaga helt ståndpunkt vad han skulleän haen annan-
gjort i friskt tillstånd.

Bedömandet rättsinkapaciteten hos sinnesslöa sker givetvisav efter
principer beträffande sinnessjukasamma och övriga psykisktsom ab-
ehuru avgörandet i de flesta fall mindrenomia, svårtär i frågaän omÄrdessa. den psykiska efterblivenheten så uttalad, den sinnesslöeatt

intellektuellt 12-årings nivåmotsvara eller därunder,anses utgåren
i allmänhet ifrån vederbörande rättsinkapabel.man att är En förutsätt-

ning givetvis,är så grundlig ochatt sakkunnig undersökningen verk-
ställts, intelligensnivån kanatt bedömas med tillräcklig säkerhet. Under
denna intelligensnivå förmåganär förståndsmässigt fatta,att rent vad
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gång betonas,måbegränsad. Här attännumycketgäller,saken enen
ochindividförkonsekvensersteriliseringensinsiktverklig sam-om

medföringreppetfattandet,enkladetvidainnebär än atthälle mer
nivåintellektuellafall, vilkasdeBeträffandeoförmåga bam.avlaatt

då ickeräckersvårare. Detbedömningen12-årsåldemsligger äröver
utvecklingen,intellektuelladenbeaktahuvudsakligenellerenbartatt

känslo-inomrubbningareventuellatillmåstehänsyn även tagasutan
enligt0rd skemåste andramedBedömningenviljelivet.och samma

psykiskt abnorrna.ochsinnessjukadebeträffandeöverväganden som
uttalande,sittmedmedicinalstyrelsenframhållas, attmå härDet att

utvecklingsnivåintellektuellvidefterblivna,psykisktde stannat ensom
rättsinka-därunder,lZ-årsåldems eller äromotsvarande att anse som

sin-frågan, vilkatill äroställningtagitpabla, icke att anse somsom
allmänhet.imindreochmeningsteriliseringslagens ännesslöa i

Indikationerna

i lagsteriliseringall ärgäller,Beträffande indikationema nästanatt nu
i könsorganen,ingreppsådana fall, därendastUndantagnareglerad. äro

skälterapeutiskaföretagesmedföra sterilitet,kommer att avsom
reglerad ikastrering, sär-ärsjukdom i dessagrund samt somorgan,av

alltså sådant in-meningSterilisering i lagens ärovanl.skild lag ettse
ochändamålet med ingreppetsterilitetendäri könsorganen, ärgrepp

enligtsteriliseringförIndikationernabiprodukt.såicke säga nuatt en
medicinsksocial ocheugenisk,gällande lag kunna natur.vara av

någon skäl kandå medföreligger,Eugenisk indikation antagas
överföra sinnessjukdomavkomlingararvsanslagkomma att genom

svårtsvårartad eller lytesjukdomocksinnesslöhet ellereller annatav
slag.

sinnessjukdom,någon grunddåföreligger,Social indikation av
ocksjälsverksamheten ellerrubbningsinnesslöhet eller avannan

uppenbartframtidenförlevnadssättasocialtgrund prövas varaav
vårdnaden bam.olämplig handhavaatt om

sjukdom,då grunddetföreligger,Medicinsk indikation av
försteriliseraspåkallat, honkvinnahoskroppsfel eller svaghet attär att

hennesfara förallvarligmedföraskullehavandeskap,förebygga som
liv eller hälsa.

Eugenisk indikation

eugeniskadå steriliseringfall,omfattar alla deSteriliseringslagen av
sinnessjukdom ochblottsålundaifrågakomma,skäl kan böraanses
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sinnesslöhet svår kroppsligäven sjukdom svårtellerutan lyte, exem-
pelvis blödarsjuka, ärftlig blindhet och ärftlig dövstumhet.

Det önskvärt,är den intygsgivande läkaren själv kan bildaatt sig en
uppfattning bärkraften eugeniska skäl för sterilisering, åtrninsto-om av

i allt för svårbedömda fall. dåHan kan icke blott tillstyrka ellerne
avstyrka ansökan, han kan också å sidanutan uppenbar-en avstyraena
ligen alltför grundade åansökningar, andra sidan stimulerasvagt till
befogade och önskvärda ansökningar. Att här lämna ingåendeen
handledning skulle föra för långt, några enkla principiellamen syn-
punkter påpekandenoch kunna sin plats.vara

Eugeniska skäl för ofruktbarhet sällan absoluta,äro det för-v. s.
håller sig ytterligt så,sällan barn samtliga måsteatt väntasen persons

Överbli sjuka eller defekta. huvud det praktisktär aldrig möjligttaget
bestämt förutsäga barnens beskaffenhetatt i de enskilda fallen. I all-

mänhet förefinnas arvsrisk. Vid enkel dominant ärftlighetsgång ochen
i vissa fall könsbunden nedärvning dennaär Vid recessivav ochstor.

komplicerad nedärvning risken för barnenär mindremera starktmen
växlande; vid släktgiften den eller mindreär kraftigt ökad. Arvs-mer
riskens storlek kan vanligen preciseras i det enskilda fallet. Stor be-
tydelse har den material beräknadeett genomsnittligastort insjuk-ur
ningssannolikheten; kan, den känd,när ställaär empiriskman en arvs-

Vid ärftlig sinnesslöhet hos föräldrarnaprognos. insjuk-ären av ex.
ningssannolikheten för barnen ungefär 30 %; vid schizofren sinnes-
sjukdom den enligt forskningar 16 %.anses Härvidlag fin-nyare vara

starka eugeniska skäl för sterilisering. Vid sällsyntanas recessiva sjuk-
domar får tillsvidare nöja sig med teoretiska beräkningar.man mera
Vid ärftlig dövstumhet hos den föräldrarna kan insjuk-ena av ex.
ningsrisken för barnen ligga under 1,5 %; vidantagas den vanligaste
formen den ärftliga blindhet, vanligen kallasav retinitis pigmento-som

kan den uppskattas till 0,7 % eller mindre. sådanasa, I fall finnas be-
stämda eugeniska skäl för sterilisering vid släktgiften; skä-äroannars
len starka. Vid mycket sällsynta recessiva defekter arvsrisken vidär
förbindelser släkten mycketännu mindreutom eller så obe-gott som
fintlig.

Insjukningsrisken för barnbarn och syskonbam mycket mindreär än
för bam.

Om själv fullt frisk,är tillhören släktperson, med ärftligsom en
belastning, hans föräldrar eller någott.ex. eller någraom en hansav av
syskon sinnessjuk,är risken förär hans barn i allmänhet obetydlig
Detta gäller vid könsbundet blödaresjuka, heller dåt.ex.arv, en

redan har fött sjukt barn och därigenomperson ett visat sig åt-vara en,
minstone i förbindelse med bestämd farlig anlagsbä-en annan person,
rare.



Bilaga 8 271SOU 1999:2

föråldrat ochöverhuvudhereditär belastningDet gamla begreppet är
utredningen det dockinga bestämda slutsatser. Förmedger vanligen är

fall i släkten lämnas.viktigt, uppgifter alla kändaatt om
insjukningssannolikhetenmåste icke blott tillHänsyn utantagas

svårhetsgrad. relativt lindrig,sjukdomenockså Närtill sjukdomens är
dåsvår, mindre ned-denarvsrisk krävasbör är ävenstörre än nären

tillfyllest.ärvningsrisk kan anses
arvsriskens storlek ickemånga fall nedärvningssättet ochI när-äro

sjukdom beror ärftli-det ovisst, i vilken gradkända, eller är enmare
faktorer. till enhetlig ärftlig sjukdom kanoch Avyttre en synesga

ärftlighetsgångockså olika starktfinnas former med olika eller meddet
inflytelser. stundom sjukdomssymtom kanberoende Attyttre sammaav

såväl ärftliga faktorer, behöveryttring anlag yttresom avvara en av
påpekas. förhållanden viga grundligvikten släk-knappast Dessa av en

för bedöma de eugeniska skä-tutredning, kan nödvändig attvarasom
lens styrka.

Det bör slutligen betonas, utsikterna steriliseringatt att genom mera
minska ärftliga sjukdomars och defekters förekomst i befolk-avsevärt

ningen med viktigt, inedan undantag allmänhet mycketnämnt äroett
begränsade. De eugeniska skälen förlora i betydelse härigenom,

bådedet enskild och allmän synpunkt befogat och iönskvärtär attur
varje enskilt fall förhindra tillkomsten avkomma med ärftligaav en
sjukdomar, framför sjuka undermåligaallt och bam.av

Sinnesslöheten intar i detta Påavseende särställning. grunden av
dess vänlighet, tidigadess manifestation, ärftlighetens betydelsestora
och andra omständigheter finnas här utsikter, förhindrandeatt ett av
fortplantning medföraskall betydelsefull minskning redan etten par
generationer. förutsättningEn härför åtminstonealla eller detär, att

flertalet effektivt intemerade sinnesslöa steriliseras ochstora att
detta innan fått någrasker, de såbam. Vikten härav mycketär mera
uppenbar de sociala skälen lika starka de eugeniska.ärosom som

alltsåDet tvekan fråga de sinnesslöaminsta iär steri-utan om som
lisering har ojämförligt betydelse. i tillämpningsföre-sin Denstörsta
skrifterna till steriliseringslagen stadgade skyldigheten för vissa
tjänsteläkare åtgärdervidtaga för sterilisering häromse närmareatt
nedan har främst till syfte åstadkomma ökad steriliseringatt en av
sinnesslöa. skall här kraftigtDet understrykas, det, för sterilise-att att
ringslagen skall få åsyftad verkan, synnerligen angeläget, dennaär att
föreskrift uppmärksammas och tillämpas möjliga utsträckning.i största
Lika betydelsefullt statliga och kommunala anstalter ochär, att myn-
digheter, fattigvårdsstyrelsersärskilt bamavårdsnärrmden,och som ge-

sin verksamhet kännedom fall, i vilka steriliseringäga ärnom om
önskvärd eller bör i tillräcklig omfattning ansökanövervägas, göra om
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sterilisering sinnesslöa fattigvårdsstyrelservartill bland ochannatav -
bamavårdsnämnder under vissa förutsättningar berättigade elleräro -
föranstalta dylik ansökan blir gjord sådaneller framställ-göraattom
ning läkarundersökning, i nyssnämnda stadgande omtalas.om som
Dessa möjligheter frågaböra givetvis utnyttjas i sinnessjuka,även om
ehuru allmänna effekt sterilisering här kan ochväntas,samma av

frågaicke minst svårai vissa psykopater, vilka sistnämndaom om
mycket det, sinnesslöa, sannolikt gäller, ehuru ingen-sagtsav som om
ting bestämt kan effekten sterilisering kommandesägasmera om av
släktled.

Social indikation.

Denna indikation föreligger, dåredan någon grundnärrmts,som av
sinnessjukdom, sinnesslöhet eller rubbning själsverksamhetenannan av
eller ock grund asocialt levnadssätt för framtidenprövasav vara up-
penbart olämplig handhava vårdnaden Oförmåganbam.att attom
handhava vårdnaden sålundakan hava medicinsk eller sociologisk
grund. Att asocialt levnadssätt upptagits fristående förutsättning,som
innebär vidgning den sociala indikationen ijämförelse med denen av
äldre lagen. I princip denna vidgning knappast djupgåendeär av mera

emedan asocialt levnadssätt det slag, här oftastart av som avses, sam-
manhänger med själslig rubbning, vidgningen har ringamen en
praktisk betydelse, sådan rubbning behöver direkt påvisas. Detnu

dock för fallensär bedömande och dessutom för materialets bearbet-
ning önskvärt upplysningar meddelas, tillåta slutsatser rörandeatt som
förefintlighet sinnesslöhet, sinnessjukdom eller psykopati. Det börav

möjligtäven utredningen framgå, huruvida asocialiteten kanom av an-
väsentligen bero ärftliga anlag eller miljöbetingad.ses vara

Då den sociala indikationen varaktig olämplighetutgöres attav
handhava vårdnaden barn och begreppet vårdnad mycket ofta miss-om
förståtts, det nödvändigt litetär beröra detta. Vanligastnärmareatt är,

vårdnad identifieras vård dåmed vårdoch särskilt spädaatt bam.av
sålundaDet har förekommit, sinnesslö kvinna, tillfredsställandeatt som

kunnat och barnkläder, lämpligtvätta vård-handhavaansettsamma att
naden bam. Vårdnad barn emellertid juridisktär vid-om ettom mera
sträckt begrepp och sammanfattningenutgör de rättsliga skyldighe-av

befogenheter,och stadgats i och för barns vårdter fostran.ochsom
J och skyldighetenämte förrätten sörja barnets materiella och andli-att

behov innebär vårdnaden jämväl viss bestämma barnetsrätt överga att
personliga angelägenheter. Barnet föremål för vårdnad, intill dessär
det årfyllt ingått21 eller äktenskap. Beträffande barn äktenskap till-i
kommer vårdnaden båda föräldrarna i förening, därest icke domstol vid
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anledning förordnat,ellerhemskillnad eller skilsmässa att en-annanav
haingendera föräldrarnavårdnaden. Börskall haföräldrarnadera avav

förmyndare. Dörförordnadvårdnaden, särskiltöverflyttas denna en
Äro båda hardöda,vårdnaden andra.dentillkommerföräldrarna,av

äktenskap modernharBeträffande barnvårdnaden.förmyndaren utom
förordnadsärskiltfadern ellersåvitt domstol förordnatvårdnaden, icke

fa-vårdnaden överflyttasmodern, skallförmyndare ha den. Döratt
framhållas, vård-måförmyndare. Detförordnadeller särskiltdern att

hellervistas.vilken barnetden, hosingalunda alltidnaden utövas av
åt-någonbamavårdsnämnd grund dessvårdnadenöverflyttas av

i sittärvdabalkssakkunnigaanförabeträffande barnet. Häromgärd
Enligt gällandeföräldrabalk blandtill rätt1946 avgivna förslag annat:

erhåller vård och fostran hosomständigheten barnetmedför den att an-
någon förändring beträf-vårdnadshavaren ickelagbestämdadenännan

dåförhållandet, enligt be-vårdnaden. Detsammafande rättsligaden är
dåfrån föräldrahemmet eller detskiltsbamavårdsnämnd barnetslut av

särskilt besluttvångsuppfostringsanstalt. Harstraff- ellerintagits i om
alltså vårdnadshava-återfårmeddelats,vårdnadens överflyttning icke

förhållandenamån be-vårdnaden de faktiskafulla i den deden avren
däri bortfalla.inskränkningamatingade

Medicinsk indikation.

då sjukdom,Sådan det grundindikation föreligger nämnts, avsom
påkallat, steriliseras förhonkroppsfel svaghet hos kvinnaeller är attatt

allvarlig fara för hennesskulle medföraförebygga havandeskap, som
bestämmelsernaindikation ansluter sig tillliv eller hälsa. Denna om

i gällandepå enligt första stycket labort medicinsk indikation l § nu
ifrå-omfattarbestämmelse i abortlagenabortlag. Liksom motsvarande

medicinskaickei steriliseringslagen blottgavarande bestämmelse rent
medicinskt-kroppsfel blandadindikationer sjukdom och ävenutan

liknandevarmed utsläpade mödrar ochsocial svaghet, ävenavses
framhållas, åtminstone beträf-fall. torde emellertid böra skälenDet att

måste steriliseringoftast starkare vidfande sjukdom och svaghet vara
fråga Sålunda kan detsärskilt i kvinnor.vid abort, dettaän om yngre

pågåendeväl inträffa, sjukdom under havandeskap utgöratt ett enen
vid havande-allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa den ettattmen

någon allvarlig risk.fram i tiden icke behöver innebäraskap längre
beträffandegäller naturligtvis svaghet.Detsamma även

framhållas,På missförstånd, måsig, här särskiltgrund yppatav som
så-den medicinska indikationen kvinnor. kanendast Enatt avser man

såvitt icke.lunda icke lagligen steriliseras medicinska skäl, det rörav
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sig terapeutiskt ingrepp i könsorganen på igrund sjukdom dessa,om av
vilket ingrepp icke i lag tillåtet.reglerat givetvisär men

Framhållas må också, lagen icke medger steriliseringatt av ena ma-
ken i stället för den andra, det hos denne indikationen fö-ärom senare
religger.

tillståndBehörighet lämna till steriliseringatt m. m.

Sådan behörighet tillkommer med undantag endasttvå medicinalsty-
relsen. Sterilisering tillstånd medicinalstyrelsen medgiven:ärutan av
l grund kroppslig sjukdompå eller kroppsdel hos rättskapabelav
kvinna,
2 grundpå sjukdom eller kroppsdel hos kvinna rättskapabel ellerav
icke vid samtidigt avbrytande havandeskap enligt abortlagensav s.
nödfallsparagraf.

förraIdet fallet stadgar lagen, fårsteriliseringen företagas, därestatt
den läkare, utför ingreppet, läkare i den tjänsteställ-samtsom annan
ning, Konungen föreskrivet härom 6se § tillämpningskungörelsen till
steriliseringslagen, utlåtandei skriftligt med angivande grunden förav
åtgärden förklarat förutsättningarna för densamma för handen. Attvara
märka den sjukdom, åberopas, måsteär, kroppslig ochatt attsom vara
kvinnan måste rättskapabel. Observeras må också, läka-att tvennevara

icke behöriga lämna tillstånd tilläro sterilisering grundpåattre av
svaghet hos sådantkvinnan. I fall skall tillståndet inhämtas hos medici-

Ärnalstyrelsen och ansökan därom i härför föreskriven ordning.göras
sålundadet fråga såvälfall, då abort sterilisering böraom som anses

företagas grund svaghet, kan tillstånd till aborten meddelasav an-
tingen läkare eller medicinalstyrelsen under det till-tvenneav attav
stånd till steriliseringen endast kan meddelas medicinalstyrelsen.av

bådaHänskjutas frågorna till medicinalstyrelsen, skola fullständiga an-
sökningshandlingar beträffande vartdera ingreppet insändas till styrel-
sen.

Beträffande nödfall stadgas i steriliseringslagens 5 detatts. om
vid avbrytande, havandeskap enligt 7 § abortlagen den s.k. nöd-av
fallsparagrafen finnes grundad anledning till antagande, sjukdomatt
eller kroppsfel, föranleder ingreppet, kommer vid havande-att nyttsom
skap medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa, den läkare, som
utför ingreppet, samtidigt må företaga sterilisering kvinnan utanav
hinder eljest föreskrivet prövningsförfarande och hinder be-av utan av
stämmelsen och ingreppet skall utföras. Saknar kvinnanom var av vem

grund rubbad själsverksamhet förmåga Jämna giltigtattav sam-
tycke, skall läkaren såemellertid, kan ske dröjsmål,menligtutanom
inhämta samtycke anhörig till henne. Det bör uppmärksammas,av att
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medicinalstyrel-sådan sigsterilisering i med abort,samband utan vare
tillstånd två vid kroppslig sjukdomläkareeller prövning etc.,sens av

nödfall-får aborten verkställes enligtovanl, företagas endast, närse
avbrytes efter prövningsparagrafen, däremot havandeskapetnär av

sådantvå steriliseringi del fall förekommit,läkare. Det har atten-
i samband med Motverkställts icke i samband med abort utan partus.

såvida förutsättningarnaförfarande i övrigt de angivnadetta kan, ovan
förför liv eller hälsa vid havandeskapallvarlig fara kvinnans äronytt

någoni anmärkning riktas.handen, sak knappast
beslut tillstånd till sterilisering kanMedicinalstyrelsens meddelaatt

anförasicke överklagas. kunna besvär hos KonungenDäremot över ett
beslut, tillstånd till steriliseringmedicinalstyrelsens varigenom väg-

från då beslutet med-Besvärstiden tjugo dagar, räknat den dag,ärrats.
delades.

tillstånd till steriliseringtillämpningskungörelsen stadgas,I äratt
förfallet, åtgärden icke verkställts från den dag, då be-årinom ettom

dåslutet meddelats d. skrivelsen expedierats.beslutet Ansess.v. om
tillståndets måsteingreppet böra utföras, efter giltighetstid förflutit,det

tillstånd inhämtas ändamålet fullständiga ansöknings-och förnytt nya
handlingar insändas Beträffande sterilisering,till medicinalstyrelsen.

utlåtande två måovan,skall verkställas med stöd läkare sesom avav
ingreppet år från dåicke verkställas, förflutit den dag, hand-sedan ett
lingen dagtecknad.är

Behörighet medicinalstyrelsen sterilise-hos göra ansökanatt om
ring.

Enligt § tillämpningskungörelsen följande medi-l behöriga hosäro att
cinalstyrelsen tillståndansökan till sterilisering:göra om

den med ansökningen;som avses
underårigför vårdnadenden har honom;som om

för omyndigförklarad fönnyndaren;
åtnjuterför den, fattigvård minderårigaeller make ellersom vars

åtnjutabarn sådan vård, fattigvårdsstyrelsen;
för föremål åtgärdden, för bamavårdslagenenligt ellerärsom vars
barn föremål sådan åtgärd,för bamavårdsnämnden;äro
för den, behandlas vid det allmänna anordnad lä-öppensom en av
karmottagning, den för behandlingen ansvarige läkaren;av
för åden intagen ålasarett eller därmed jämförliga sjukhus,ärsom
sjukstuga åeller sinnessjukhus, lasarettsläkaren,av
sjukstuguläkaren, sjukvårdsläkaren eller motsvarande läkare;
för åden, intagen allmän anstalt underär 7änsom annan som avses,

anstaltens läkare föreståndare;ellerav
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vissa tjänsteläkare, nämligen: förste provinsialläkare, provinsialläka-
provinsialläkare, stadsläkare, stadsdistriktsläkare, kö-extrare,

pingsläkare, municipalläkare hjälpverksamhetsläkare vid sin-samt
nessjukhus läkare, inneharävensom tjänsteställning jämförligsom
med de nämndas.nu

måHärtill följande korta kommentarer göras:
Ad Det bör beaktas, den med ansökningen alltidatt ärsom avses

behörig själv sådan, detta oberoende såväl åldergöraatt rätt-av som
skapacitet. Detta förfaringssätt ocksåbör både praktiska och psyko-av
logiska skäl frågakomma i i första hand. Göres sålundaansökan denav

med densamma, kan det aldrig uppstå tvekan behörig-som avses om
heten.

någonAd Om skall ansökan i vårdnadshavare,göra egenskap av
måste det naturligtvis tillses, vederbörande verkligen den lagbe-att är

vårdnadshavaren.stämde Till undvikande upprepning hänvisas härav
till vad anförts vårdnad under rubriken social indikationsom om

Ärsid. 6. frågadet barn i äktenskap bådaoch föräldrarna haom
vårdnaden, böra bådade ansökningen. Kangöra detta praktiska skälav

ske, fadern denär skall ansökningen, dågöra denne icke blott isom
förening med modern vårdnadenhar jämväl barnets legale för-ärutan
myndare. Till förekommande misstag, sällan inträffat, måav som
framhållas, fader till barn, fyllt år,21 ickeatt behörig altär görasom
ansökan sterilisering barnet, såvitt han icke domstol förord-om av av

till dess förmyndare.nats
Ad Bestämmelsen förmyndare för den, fyllt år.21 För-avser som

myndare för underårig också behörigär ansökangöra sterilise-att om
ring myndlingen då i egenskap vårdnadshavare.av men av

Ad Som uttryckligen i bestämmelsensäges fattigvårdsstyrelsensär
behörighet begränsad sådantill åtnjuter fattigvård ellerperson, som

make eller minderåriga åtnjutabarn sådan vård. Då fattigvårdssty-vars
relse ansökan, bör sålundagör det styrkas eller klart framgå hand-av
lingama, den för behörigheten givna förutsättningenatt föreligger. Det
har nämligen förekommit, fattigvårdsstyrelse gjort ansökanatt ste-om
rilisering behörig.utan att vara

ÄvenAd bamavårdsnämnds behörighet begränsad till vissa fall,är
nämligen sådana föremål för åtgärdäro enligt bama-personer, som
vårdslagen eller barn föremål för sådan åtgärd.äro Påvars sätt som

beträffande fattigvårdsstyrelsesagts bör bamavårdsnänmdsnyss behö-
righet Ävenstyrkas, då den ansökan.gör i fråga bamavårdsnämndsom
behörighet ha misstag förekommit.
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gi-föreligga, förutsättesbehörighet skallstadgadAd För här7. att
sjukvårdsin-ansökningen intagenmedvetvis, den äratt avsessom

medicinalstyrelsen.då inkommer tillrättningen, ansökningen
måförekommit, härPå upprepade misstag,grund deAd somav

å allmänintagnaframhållas, dem,bestämmelsen äroatt an-avser som
föreståndare vidLäkare ellerstalt, statlig eller kommunal. en-v. s.

vårdhemoch enskildaenskilda sinnesslöanstalterskilda anstalter ex.
sin ansökan.sålunda behöriga i denna egenskapicke göraäro att

må behörigheten konstituerasendast anmärkas,Ad Det här att av
uppehåller. innehavarevederbörande innehar eller Enden tjänst av

sålunda behörig.tjänst ickeär
gånger förekommit, gjort ansökanupprepadeEnär det att man omen

må enderatillstånd sin här understrykas,till sterilisering hustru, attav
andraansökan steriliseringmaken icke behörigär göraatt om av ma-

såvitt ansökningen icke domstol förordnats tillken, den gör avsom
förmyndare för den andre.

viktig bestämmelse den,praktisk synpunkt synnerligenEn är attur
medicinalstyrelsensärskild ansökan sterilisering icke erfordras, dåom

lagen avbrytande havandeskap,enligt § tredje stycket2 v. s.om av
grund arvsanlag hos kvinnan, meddelat tillstånd till sådanpå åt-av

Ärjämväl företagas sterilisering.gärd under villkor kvinnan in-åatt
dikationen sålunda eugenisk,för abort uteslutande eller övervägande är
det tillfyllest fullständiga abortansökningshandlingar. Ommed enbart
det icke fullt klart, tillräcklig eugenisk indikation finnes,är ste-att men
rilisering under alla omständigheter förefaller önskvärd, bör särskild

emellanåtansökan det oriktigt före-därom Däremotgöras. är att, som
dåkommit, sterilisering,insända endast ansökningshandlingar om

sådantkvinnan havande och jämväl abort Görär sätt,avses. man
måste fullständiga aborthandlingar sedan införskaffas. tidsutdräkt,Den
detta medför, abortingreppet, befinnerkan havandeskapetäventyra om
sig i närheten förden ingreppet lagstadgade gränsen.av

Ansökningsförfarandet.

Antalet medicinalstyrelsen tillståndansökningar hos till sterilise-om
årring århar efter ökat och betydande. vad redanSomär numera av

framgåranförts ansökningshandlingarna inkommit i ofullstän-ha ofta
digt skick. medfört delsDetta har ökad tidsutdräkt ärendenas be-av
handling, dels kostnader för Medicinalstyrelsenstatsverket. villextra

framhålladärför angelägenheten ansökningshandlingarna in-attav
sändas fullständigt skick.i

Vid följandeansökning sterilisering handlingar obligatoris-äroom
ka:
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ansökan
åldersbetyg för den med ansökningen,som avses
yttrande de enligt § steriliseringslagen3 skola be-av personer, som
redas tillfälle rörande ansökningen Bil.sigatt yttra

4. anförvanter,intyg make eller andra rörande de omständigheter,av
betydelse för sakens bedömande,äro Bil. IIsom av samt

5. legitimeradintyg läkare angående verkställd undersökning Bil.av
III.
Enligt Kungl. Maj:ts föreskrift böra dessa handlingar avfattadevara

enligt fastställda formulär. Dessa formulär fastställdes medicinalsty-av
relsen den 27/6 1941. Kungörelsen härom jämte formulären intagenär

bilaga i denna publikation. Tryckta blanketter finnas tillgängligasom
bokhandeln. De tryckas hos Hasse W. Tullbergs Blankettförlag,genom

Esselte, Stockholm, och Landskommunemas Blankett- Bokförlag,
Stockholm.

Ansökan.

Ehuru ansökningsformuläret så uppställt,är felaktigheter icke skulleatt
behöva förekomma, inträffar det likväl icke så sällan bortsett från att--
den sökande icke behörigär ansökningen behäftad sådanaär medatt-
brister, den icke har rättslig relevans. Detatt därförär angeläget, deatt
läkare och socialfunktionärer, biträda den sökande allmänheten,som

lämnaäven handledning beträffande ansökningsblankettens ifyllande.
Enligt föreskrift skall ansökan den sökande egenhändigtvara av un-

dertecknad. Ansökan kan sålunda icke fullmakt.göras Dengenom
egenhändiga underskriften bör givetvis vittnen styrkt. Vidarevara av
bör adressuppgiften riktig och den adress, under vilkenvara avse sty-
relsens beslut kan nå sökanden. Det har och till inträffat, skrivel-attav

återkommit såsom obeställbara grund felaktigaser eller ofull-av
ständiga adressuppgifter.

-
Om ansökningen sökanden,än bör, där det kan ske,avser annan

skriftligt samtycke honom till sterilisering bifogas. På ansöknings-av
blanketten finnes härför avsedd plats. sådantEtt samtycke har i lik-en
het med behörigheten för honom själv ansökan intetgöraatt göraatt
med sig ålder eller rättskapacitet. Det har emellertidvare psykolo-stor
gisk betydelse, vederbörande får tillfälleatt lämna sitt samtycke. Iatt
anslutning till vad förut rättskapacitet, där blandsagts påpe-om annat
kats, det ofta behöveratt sådanavgöras, föreliggernumera ellerom
ej, må här framhållas, sådanadet i fall, där tveksamhetatt härutinnan
kan tänkas, betydelsefullt,är vederbörande såvida han självatt an--
sökt Åsterilisering lämnar skriftligt samtycke därtill.om andra sidan-
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ickerättsinkapabelsteriliseringgivetvis ansökanskall personenavom
samtycke.lämnaunderlåtas skälet, handet vägratattav

ansökningshandlingar:samtligauppmaning,Slutligen avsersomen
block-medskrivsvårtolkad oläslig,ellerDå namnteckning namnetär

namnteckningenmaskinskrift undereller

Åldersbetyg.

då ansök-bifogas,åldersbetyg ickeförbiseende,vanligtDet är attett
framhållitsredanemellertidinsändas. Betygetningshandlingar är som

sålunda med-efterskrivas, vilketdåmåste, det saknas,obligatoriskt och
behandling.ärendetsför tidsutdräkt av

Yttranden Bil. 1

sterilisering icketillstånd tillföreskrives,I 3 § steriliseringslagen att
så kan ske,tillfälle sig, därmå någon, mindreför medlämnas yttraatt

vårdnadenunderårig honom,hardenberetts, han är omomsomom
makegift hansförmyndare, hanomyndigförklarad hanshan ärär om

föreståndare.å läkare ochallmän anstalt dennashan intagenärsamt om
anled-sålunda ickekategorisk och kanFöreskriften yttranden är geom

föreskrivnadenågon det eller andraning till tvekan. Saknas ytt-avena
vederbö-måste anledningen härtill. Haruppgift föreliggarandena, om

fåttyttrande, icketillfälle inkomma medrande, skall beredas attsom
medförvilket alltidmåste efterhand honom,detta tillfälle det i beredas

någon bestämmelsen skolaenligttidsutdräkt. Har dem, yttraav som
till densamma,sig, avgivit bil. eller bil. IIIgjort ansökan eller är sär-

erforderligt.skilt yttrande denne dock ickeav
de, skola be-vida spridd missuppfattning,Det att somvara ensynes

medgivande till ingreppet.tillfälle skola sittredas lämnasig,att yttra
destadgas blott,Detta icke fallet. Vad uttryckligenalls ärär attsom
sinMedicinalstyrelsen därför vidtillfälle sig.skola beredas äratt yttra

till sterilise-eventuell avstyrkan. Initiativprövning icke bunden av en
fadersålunda därför make ellerring behöver icke attstoppas, en en

underårigtåtgärden bam.respektivesitt samtycke till hos hustruvägrat
Då den, vårdnaden underårig,yttrande hardet gäller äromav som

vårdnadshavaren, Fördet givetvis lagbestämdehär denäven avses.som
frågan, vårdnaden, hänvisasi givet fall haravgörande ettav vem som

vårdnadanfördatill det under rubriken social indikation ,sid. 6 om
vårdnadshavare. underårig, båda föräldrarnaBeträffande vilkenoch om

vårdnaden, båda förhållanden skall fadernha sig. Under allaböra yttra
tillfälle förfall kan modernberedas sig. Endast vid för fadernatt yttra

Sådant får vederbörandeträda i hans ställe. förfall föreligga,anses om
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exempelvis vistas okänd stadd långvägaär utomlandsort, resa
eller jämförbar anledning hindrad yttrande.ärav annan avge
Förfallet bör styrkas trovärdigav person.

Beträffande yttrande förmyndare dåde fall, myndlingen ärav avses
21‘domstol förklarad omyndig efter fyllda år. Förmyndare förav un-

derårig skall givetvis också sig då i sin vård-egenskapyttra men av
nadshavare.

frågaI yttrande måmake här särskilt framhållas, jämvälom attav
hemskild såmake, där kan ske, skall beredas tillfälle sig, dettaatt yttra

makarna i lagens meningenär alltjämt gifta och hemskillnadenäro när
helst återgå.kan Den omständigheten, den, medsom att som avses an-

sökningen, icke vill, andra fåmaken skall kännedom saken,att ärom
icke giltigt skäl för underlåtelse bereda denne tillfälle till yttrande.att

Yttrande läkare och föreståndare vid allmän anstalt saknas ofta,av
då handlingarna inkomma till medicinalstyrelsen, detta ehuru de li-äro
ka oeftergivliga övriga yttranden. Då tveksamhet rådasom synes om
vad med allmän fåranstalt styrelsen meddela, sådanmedsom menas att
i detta sammanhang endast statlig eller kommunal anstaltavses samt
erkända alkoholistanstalter. I detta måsammanhang särskilt framhållas,

såväl allmänna sjukvårdsinrättningar allaatt de anstalter, vilkasom
kunna betecknas fattigvárdsanstalter, måste allmännasom anses som
anstalter i lagens mening.

Intyg anförvanter, make eller andra Bil. ll.av

Det inträffar såicke sällan,tyvärr uppgifterna i bil. alltföratt äro
knappa, detta särskilt den avgivits mindre skrivkunniga intygsgi-om av

Önskvärt därför, kuratorerär och andra socialfunktionärer bi-vare. att
träda vid avfattandet detta intyg. Särskilt må understrykas viktenav av

födelsedata, uppgift civilståndatt korrekta. Vidareäronamn, äretc.om
det för den formella granskningen handlingarna i medicinalstyrelsenav
synnerligen viktigt, i förekommande fall fullständiga å make,att namn
lagbestämd vårdnadshavare och förmyndare lämnas den härför av-
sedda platsen i formuläret. Detsamma gäller uppgift anstalt, närom ve-
derbörande intagen sådan.är Dessa uppgifter saknas mycket ofta.

Uppgifterna den avseddes släktförhållanden också synnerli-äroom
viktiga komplement till vad läkaren härutinnan skall meddela igen som

sitt intyg Bil. III. Detsamma kan uppgifternasägas under övrigaom
rubriker i formuläret. Beträffande frågan, huruvida den med ansökan
avsedde för framtidenär uppenbart olämplig handhava vårdnadenatt

4 Underårig, för vilken särskild förmyndare förordnas, omyndig grundär av
åldersin ickeoch beslut.rättensgenom
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socialrubrikenanförts undervaduppmärksammasbarn, bör somom
indikation.

III’.Bil.Läkarintyget

ansökningenrealprövningenförotvivelaktigt denbilagaDenna är av
därföravgörande. Detflesta falli de allrahandlingen och ärviktigaste

anvisning-Formuläret jämteutredning lämnas.vikt, tillräckligattav en
sådan förebringas.skall kunnaförtillräckligtdäri torde att envaraarna

formulä-åtminstone anvisningarnaDå det emellertid synes som om
framhålla angelägenhetenfår styrelsenbeaktades,ofta icke4:e sidarets

anteckning underanvisningar. Enfölja dessaintygsgivamaatt ru-av
någranågon denellersinnessjukdom hosbriken hereditet avom ex.

värde;ofta mycket begränsatsläktingar har närmareundersöktes ett om
måbetydelse. Detså möjligt, kunna de hauppgifter lämnas, där är stor

friska medlemmar släktenuppgiftererinras därom,även att avom
till sjuka v.antal friska syskonantal friska barn, äropersoner o. s.

Även värdefullanödvändiga. uppgiftervärdefulla och kunna omvara
meddelas.i släkt böraegenskaper en

starkadär det uppenbart,fall sinnesslöhetI del är attm.en av m.,
till-och de sociala skälenskäl för sterilisering finnas äroatt ensamma

lika nödvändiga föruppgifter hereditet ickeräckliga, dylikaäro om
erhållas,svårighetuppgifter, kunnaärendenas avgörande. De utansom

både för bedömandet devärdeböra dock alltid meddelas. De ha stort av
givetvismaterialet. Detenskilda fallen för bearbetningenoch ärav

mån i vilken utsträckning de-kunnaönskvärt i möjligaste avgöra,att
ärftliga.fekter, föranleda sterilisering, ärosom

angående intelligensprövning ochmå följande meddelasHärutöver
psykiskt efterblivna.undersökningövrig av

och därigenompsykisk efterblivenhetFör bedömande gradenav av
praktiskträttsinkapacitet intelligensprövningför fastställande är ettav

uttryckligen,viktigt formuläret till bilagahjälpmedel. I III säges att, om
bestämning in-systematisknedsättning intelligensen föreligger, avav

undersökningen bi-telligensåldem och protokollskall verkställas över
metod,Termans Po-fogas. oftast använda metodernaDe i Sverige äro

föreskrives,Wåhléns metod. formuläretint seale-metoden och I att om
år ellergivit resultat 12någon båda metodernasistnämndade ett avav

erfordras.jämförlig metoddärmeddäröver, med Termans ellerkontroll

5 framhållas, legitimerad läkare.må intygsgivaren skallDetAnm. att vara
ickeeller vikarie,förordnande läkareMedicine kandidat, har ärextrasomsom

behörig utfärda intygel.att
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Denna föreskrift har visat sig behövlig det skälet, Point scale ochattav
Wåhléns metod i allmänhet lämna tillräckligt pålitligt resultat vidett

eller mindre djup sinnesslöhet vid lindrigare efterblivenhetmer men
ofta så säker bedömningsgrund, måste krävas, detnärge en som

Ävensågäller åtgärdallvarlig beslut sterilisering. i vissaetten som om
fall med intelligensålder åruppmätt 10-12 kan, någondeen av om av
anledning fullt klara, kontroll med Tennans metodsynas vara vara

värde.stortav
Intelligensmätningens betydelse får emellertid överskattas. Som

framhållitsredan vid diskussionen rättsinkapacitet, måste hänsyn ta-av
till känslo- och viljelivets yttringar mångai fall intellektu-ävengas av

ell efterblivenhet. Härtill kommer, den omsorgsfullaste intelli-ävenatt
gensmätning någotkan missvisande resultat eller i varje fallettge en
ensidig bild den intellektuella utvecklingen. Läkarens allmännaav un-
dersökning patientens psykiska funktioner kan upplysningarav ge av
minst lika värde intelligensprövningen, särskilt i fall mind-stort som av

höggradig efterblivenhet och vid blandformer efterblivenhet ochre av
psykopati. sådanEn undersökning bör därför alltid verkställas och dess
resultat i korthet meddelas fall djup undermålighet kunna naturligt-av
vis så enkla, någon undersökning i egentlig mening be-attvara är
hövlig. En naken uppgift intelligensålder fallet så-är, även ärom om
dant, steriliseringens berättigande för den intygsgivandeatt läkaren ter
sig självklart, sällan fullt övertygande för den, skall bedömasom som
fallet efter studium handlingarna, och bör därför förekomma.av

Vid bedömande såväl rättsinkapacitet särskilt de socialaav som av
skälen för föreslagen sterilisering bör huvud hänsynöver ickeen tagas
blott till den intelligensmätning erhållna intelligensåldemgenom utan
också till den undersöktes förmåga reda sig i livet och fylla de soci-att
ala krav, ställas honom.som

I fall, psykiatrisk svårbedömda,synpunkt detäro önskvärt,ärsom ur
den intygsgivande läkaren, dåatt han icke psykiatriskt skolad,är sam-

råder med psykiater, exempelvis vederbörande hjälpverksamhetslä-en
kare.

Avslutningsvis må under denna huvudrubrik framhållas, ansök-att
ningsförfarandet ingalunda så komplicerat,är ovanstående fram-som
ställning möjligen intryck och formalitetema icke kunnaatt sä-ger av,

hövan betungande.över I den mån de, skolagas sig ivara yttrasom
ärendet, icke redan gjort det ansökan ellergöra avgiva bil. Hattgenom
eller III, avgivas samtliga yttranden bilaga ofta erfordras blott ett
eller två dem eller intet alls. Att föräldrar till underårig ochav ex.
make skola sig förslag till såöver allvarlig åtgärdyttra sterilise-en som
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ring, icke riktigt. själva ansökningen,kan Utomän nyssmeranses vara
nödvändighet själv-nämnda bil. I och läkarintyget bilaga III, ärvars

åldersbetyg, tillräckligtklar, fordras oundgängligt för be-är ettsom
anför-tryggande styrkande identiteten, och bilaga II, som avges avav

omständigheter, bety-make eller andra, rörande de ärovanter, som av
delse för bedömande. bilaga har visat sig sällan inne-sakens Denna
hålla uppgifter för bedömande. ickebetydelse ärendenas Det ärstorav

tillfälleheller billigt, anförvanter eller make beredasän nära attattmer
föreslagna;framlägga sin uppfattning den till sterilisering formulä-om

frågormed sina rubriker och enkla behövlig ledning härför.ret ger
för i möjli-kretsen dem, kunna intyget, har emellertid attav som avge

mån såunderlätta ansökningsförfarandet gjorts vid gärna ärgaste som
tänkbart eller andra; denna bilaga kan undertecknas vilken tro-av
värdig någothelst, huvud den till sterili-över vetperson som som om,

föreslagne.sering slutligen läkarintyget beträffar, kan möjligenVad
framhållas,böra svåradetta i och tveksamma fall naturligtvis kräveratt

arbete. fall,I de enkla det övervägande flertalet,avsevärt utgörasom
nå-behöver varken undersökningen eller avfattandet intyget beredaav

svårighet eller tidskrävande. Erfarenhetenmycket har visat,gon vara
sådanai fall korta och koncisa viktiga sakuppgifteratt men genom

övertygande intyg fullt tillräcklig grund för fallens bedömande.ge en

Verkställande steriliseringav

Sterilisering kvinna åskall utföras lasarett, därmed jämförlig allmänav
anstalt eller sjukstuga där anställd läkare. Medicinalstyrelsen kanav
dock, sådär den erforderligt, medgiva viss utföraläkareprövar att ste-
rilisering å angiven åanstalt eller anstalt.nyss annan

Beträffande verkställandet sterilisering föreskrives endast,av av man
den skall utföras legitimerad läkare.att av

Alltsedan sterilisering vårti land blev i lag reglerad, den i prin-har
cip varit frivillig. Då propositionen till gällande lag framlades,nu an-
förde departementschefen bland rådadet iannat, att stort sett syntes
enighet den lagstiftningen borde bygga frivillighetensattom nya
grund. Mot denna principiella frivillighet förhållandet,strider icke det

i lagens mening rättsinkapabla sådana kunnaatt personer, s. somv.
förmågasakna lämna giltigt åtgärden, fåsamtycke till sterili-attanses

sitt sådansamtycke. Om böra sterilise-utanseras er: person, som anses
förhand tillfrågas sin inställning och samtycka,vägrar attras, om

såledesskall ingen hänsyn härtill handlingar iordningställastagas utan
insändas.och tillståndOm han, sedan till sterilisering lärrmats, bestämt

åtgärden,sig fårunderkasta operationenvägrar dock utförasatt un-
der anlitande tvång.fysiskt Vetskapen fattatsbeslutatt ettav om av
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medicinalstyrelsen ofta medföra, tidigare ovilligattsynes en person
underkastar sig ingreppet. Den lämpligaste behandlingen dylikaav pa-
tienter torde i regel den, det betraktas tämligen självfallet,attvara som

medicinalstyrelsen tillståndlämnatnär till ingreppet, detta iskallatt,
verkställas, ehuru naturligtvis icke direkt förfrågan fåren person
undanhållas upplysning tvångfysiskt icke kommer användas.att attom

I motion vid års1941 riksdag yrkades, lagförslaget måtteatten
kompletteras med bestämmelse handräckningsförfarande. Rö-en om
rande denna motion anförde första lagutskottet i utlåtande:sitt Det
kan frågahär endast sådana grund rubbadvara om personer som av
själsverksamhet förmågasakna lämna giltigt samtycke till sterilise-att
ringsåtgärden, lagen i övrigt fordrarenär vederbörande lämnar sittatt
samtycke. De lida sådan utpräglad själslig rubb-personer, som av mera
ning, den medför rättsinkapacitet frågai dylikt samtycke ochatt ettom
skulle motivera handräckningsförfarande för steriliserings verkstäl-ett
lande, torde emellertid oftast redan intagna å anstalt eller i fallvartvara
kunna med stöd gällande lagstiftning åintagas anstalt, och beträf-av

åfande anstalt intagen torde anlitande polismyndighet förperson av
medverkan till verkställighet beslut sterilisering icke ifråga-ettav om
komma. Utskottet finner därför ifrågavarande motion icke böra föran-

någotleda tillägg till lagtexten. Riksdagen följde utskottet.
I motioner vid 1943 års riksdag yrkades införande tvångs-tvenne av

åtgärden i någon form dock tvångicke i detta såords sägaatt
kroppsliga mening för framtvinga för det allmänna nyttig ochatt en
nödvändig sterilisering, där den enskilde påäven grund bristande in-av
sikt och bristande god vilja vägrade sin frivilliga samverkan. Första
lagutskottet hemställde, motionerna måtteicke föranleda någonatt
riksdagens åtgärd, och riksdagen avslog dem.

Sekretess

Ärenden angående sterilisering underkastadeäro särskilda sekretessbe-
stämmelser. Härom föreskrives i lagens 6 Läkare eller åannan, som
tjänstens eller eljest tagit befattningvägnar med sterilisering eller med

angåendeärende sådan åtgärd, må i mål någototrängt vadyppa av
därvid förekommit Därjämte myndighets beslutäro i ärenden rörande
sterilisering tillförsäkrade sekretess i enlighet med lagen inskränk-om
ningar i utbekomma allmännarätten handlingar.att

Berättelse verkställd steriliseringom m. m.

Läkare, med stöd lagen verkställt sterilisering enligt 7 §ärsom av
tillämpningskungörelsen skyldig inom månad insända berättelseatt en
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formulär. ingreppetdärom till medicinalstyrelsen enligt fastställt Har
påsteriliseringslagen grundföretagits jämlikt 3 § andra stycket av

utlå-efterrättskapabel kvinnakroppslig sjukdom eller kroppsfel hos
två vid samtidigt avbrytan-eller enligt lagtande läkare 5 § sammaav

nödfallsparagrafen,de havandeskap enligt 7 § abortlagen den s.av
Angående behörig-skola tillika samtliga handlingar i ärendet insändas.

het sådant utlåtande, § andra stycket lagen,3 iavgiva iatt avsessom
§ skallstadgas första stycket tillämpningskungörelsen. Utlåtandet6i

måavfattat enligt fastställt formulär. här anmärkas, detDet attvara
beträffande tjänsteläkaren tjänsten och det med densamma förenadeär

konstituerar behörigheten. tjänsteinnehavareEn äransvaret, som
sålunda På måicke behörig. förekommen anledning understrykas,även

läkare underläkares ställning aldrig behörig.i äratt
må också framhållasHär angelägenheten vederbörande läkareattav

vid avfattandet utlåtandenicke blott berättelser iakttagaävenutanav av
sådan skrivelser för såvittonödiga komplettering möjligtattomsorg,
undvikas.

Skyldighet för vissa läkare verka för steriliseringatt

Ett betydelsefullt stadgande i tillämpningskungörelsen det skyl-är om
dighet för läkare, ansökan sterilisering,äger göraatt attsom om
framställning myndighet dåeller han eljest erhåller kännedomav om
fall, där sterilisering påkallad från allmän synpunkt, verkställasynes

låtaeller verkställa erforderlig undersökning därest omständighe-samt
därtill föranleda, sörja för ansökan sterilisering hosterna göresatt om

medicinalstyrelsen. iDet angelägna denna föreskrift tillämpas haratt
betonats i samband med diskussionen de sinnesslöa, vilkas.ovan av

sterilisering kan steriliseringslagens syftemål.viktigastesägas vara
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Råd och anvisningar rörande tillämpning abortlagen.av

Lagen den juni17 1938 avbrytande havandeskap med däriom av genom
lagar den 23 maj 1941, den 12 juni 1942 och den 17 maj 1946 vidtagna änd-
ringar.

Med hänsyn till den lag den maj17 1946 vidtagna ändringensenastegenom
abortlagen har medicinalstyrelsen det erforderligt i revideradav ansett att

form åter utgiva rådde och anvisningar rörande tillämpning lagen,av som
utgåvos 1943.senast

Den väsentligaste anledningen till avbrytande havandeskapatt av
abortframkallning böra bli föremål för särskild lagstiftning haansetts synes
varit den alltmer stegrade frekvensen de kriminella abortema. Man utgickav
därvid uppenbarligen från det antagandet, åsyftadeden minskningen åt-att
minstone delvis skulle kunna uppnås, läkare medgåves irätt störreattom
omfattning tidigare avbrytaän havandeskap. Det har emellertid framhållits
såsom ofrånkomlig nödvändighet, vid lagstiftning ömtåligadettaen att
område mellan tillåtnagränsen det och det otillåtna sådroges fast och tydlig,

den vid den praktiska tillämpningen ickeatt till oberäknelig skada helt eller
delvis utplånades under inverkan de krafter, här verksamma förav som vore

allt obundenhet.störreen
Den 1934 tillsatta abortkommitténs förslag, innebar vittgåen-ganskasom

de medgivanden frågai avbrytarätten havandeskap, blev under denattom
fortsatta utredningen och bearbetningen beskureträtt just i dettaavsevärt
hänseende. Den ursprungliga lagen 1938 och trädde i kraft den 1 ja-antogs
nuari ;1939. Genom den lagändringen den 17 maj 1946 har tillsenaste rätten
avbrytande havandeskap någoni mån vidgats.av

Indikationerna.

I lagens första paragraf angivas de särskilda förutsättningar, under vilka av-
brytande havandeskap lagligen tillåtet.är Dessa förutsättningarav

indikationer kunna schematiskt uppdelas i fyra eller fem olika slag: medi-
cinsk och medicinskt social, Socialmedicinsk, humanitär eller etisk och
eugenisk.
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medicinskt social.indikation ochMedicinsk

lagen, ha-första stycket lindikation föreskrives i l §Om denna attav
kroppsfel eller svaghetsjukdom,får grundavbrytas, påvandeskapet när av

fara för hennes livmedföra allvarligtillkomst skullehos kvinnan barnets
medicinskaicke blotteller omfattar bestämmelsenhälsa. Som rentsynes

svaghetmedicinskt-socialakroppsfelsjukdom ochindikationer ävenutan
Beträf-fall.och liknandeutsläpade mödrarkvinnan, varmedhos avses
för ab-sjukdomstillstånd, skälkunnapsykiskafande särskilt de utgörasom

sådant,sjukdomstillståndetmå framhållas, det är avgö-äratton, somsom
sjukdo-framkallamånga kunnaskiftande orsaker,rande, och icke de som

men.

indikation.Social-medicinsk

majlagändring den 17indikation, tillkomBeträffande denna genomsom
kvinnansfår med hänsyn tillhavandeskap avbrytas,1946, heter det, näratt

henneskanoch omständigheternalevnadsförhållanden i övrigt attantagas,
barnetsskulle allvarligt nedsättaskroppsliga eller själsliga krafter genom

understrukits,barnet. lagstiftamatillkomst och vården Det har attavom
tillåten. indikatio-alltjämt icke Vid denabort renodlat sociala skäl är nyaav

svaghet, förutsättesförutseddbenämnasför korthets skull kanner, som
kvinnankroppsfel eller svaghet förefinnas hossjukdom,emellertid icke, att

fårockså,innebär hänsynvid tiden för ingreppet. Bestämmelsen tagasatt
tillkomst,kraftnedsättning, skulle följa barnetsallenast till den utanavsom

vården barnet.påfrestningar, kunna uppkommatill deäven avsom genom
långsam nedslitningsålunda sikteLagrummet närmasttar en mera av

kvinnans krafter.

indikation.Humanitär

under förhållande,Sådan kvinnan hävdatsindikation föreligger, när varom
8 ellerförmäles kap. eller § eller kap.15 12, 13, 15 15 18i aa

omförmälasomständigheter,9 ock då hävdandet underså iägt somrum
kvinnans§ strafllagen åsidosättande18 kap. inneburit6 samt ett grovt av
våldtäkthandlingsfrihet. handlingarna delsDe här avsedda brottsliga äro

tvång, Härvideller rättsstridigt vissa slag sedlighetsbrott.dels ärannat av
angivna brottenenligt vissa deemellertid märka, 2 § första stycketatt att av

åtalså åtalats till för kunnaskola, kunnat ske, hava eller angivitsdär att ut-
sålundaHit brottgrund till avbrytande havandeskap. höragöra mot samt-av

i 18 kap.anförda 6 och 8 §liga 15 kap. strafflagen §§ brottsamt mot aur
garanti för in-strafflagen. givetvis tillkommitBestämmelsen har attsom

föreskrives i §falska uppgifter. Därjämte 2icke skall grundasgreppet
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andra stycket abortlagen, avbrytande havandeskap grundatt attav av
kvinnan vid år,hävdandet fyllt 15 där den vårdnadenhar hennesom om

åtgärden,samtyckt till måicke särskilda omständigheteräga utan attrum
tala därför.

detta måI sammanhang anmärkas: Ilar kvinna under havandeskap,etten
tillkommit våldtäkt, vilken råkatkunnat bevisas, i psykisksom genom

sjukdom och sjukdomen i föroch sig tillräckligt skäl för abort,utgör ärom
indikationen Fråganmedicinsk. våldtäkt eller icke sådantsaknar i fallom
relevans.

Eugenisk indikation.

Denna indikation föreligger, skälmed kan kvinnan eller detnär antagas att
väntade barnets fader arvsanlag kommer avkomlingar överfö-påattgenom

sinnessjukdom eller sinnesslöhet eller ock svårartad sjukdom eller svårtra
Iyte slag. Detta lagrum formellt i fullär ävenannat överens-av numera
stämmelse, med motsvarande lagrum i steriliseringslagen. Till bestämmelsen

i 2 § tredje stycket fogatär det viktiga villkoret, havandeskap måatt av-
brytas grund hosnyssnämnda arvsanlag kvinnan med mindre jämvälav
sterilisering å henne företagas, så sådan åtgärd särskilda skälärutan att av
finnes olämplig. De, frånundantagas regeln sterilisering villkorsom om som
för abonframkallning, dels de fall, där hälsotillståndkvinnans sådant,äro är
alt skäl tala abortoperationens utökning med sterilisering, dels demot en
fall, där sterilisering onödig därförär kvinnan befinner sig näraatten ex.
klimakteriet eller därför hon kommer åvaraktigt intagas anstalt. Näratt att
tillstånd meddelats till abort under villkor sterilisering, har kvinnan attav
välja mellan abort jämte sterilisering eller avstå från såvidaaborten, ickeatt

grund kvinnans hälsotillstånd sterilisering underlåtas,bör då abortenav
skall verkställas.

Beträffande den eugeniska indikationen må för övrigt hänvisas till sid.
någradär synpunkter de eugeniska skälen för ofruktbarhet framläggas.

Mellan abortlagen och steriliseringslagen finnas väsentliga olik-ett par
Åheter. sidan saknar steriliseringslagen dels naturliga skälena mot-av- -

svarighet till abortlagens humanitära indikation, ocksådels motsvarighet till
Åabortlagens social-medicinska indikation. andra sidan saknas i abort-nya,

lagen steriliseringslagens sociala indikation olämplighet vårdnadenhaatt
frågabam. I den medicinska indikationen enligt § första1 stycket lom om

abortlagen och den eugeniska indikationen bådadäremot deöverensstämma
lagarna.
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avbrytande.för havandeskapetsTidsbegränsning

havandeskap påAvbrytandeföreskrives:styckeparagrafens sistaförstaI av
efterföretagaskvinnankroppsfel hos måellergrund sjukdomänannan

synnerligadock,Medicinalstyrelsen måvecka.tjugondehavandeskapets när
intilljämväl därefter utgång-utförandedärtill, medgivaskäl ingreppetsäro

lagändring dentillkomsistaveckan. punktentjugofjärde Den genomen av
utlåtande,emellertid i sittunderströklagutskottetmaj 1946. att17 Första

föreregelmässigt skallföreskriven ägatidsbegränsningabort där är rum
utgångeneftertill abortmedgivandeveckan ochutgången tjugonde att avav
Föreskriftendärför.synnerliga skäl talafå endasttid skall lämnassagda om

social-ochmedicinskt-sociala svaghetalltså såväl vid dengäller
ochhumanitäravid denindikationenförutsedd svaghetmedicinska som

tillstånd till ingrep-förekommande fallvikt, idärföreugeniska. Det är attav
föreskriv-utföras inom denhinnerså tid, operationeni godinhämtas attpet

dagenDå låter exakt bestämmaicke sigregelmässiga tiden. det göra ettna,
ha-normaltpraktiken medibefruktningens inträde, räknarför att ettman

reglering-från den40 veckor räknat280 dagarvandeskap senastevarar
ens‘ abortframkallning ivilkentid, inomberäkning denförsta dag. För nuav

frånalltsåutgårfårregelmässigt företagas, sättavsedda fall sammaman
framåt.veckor140 dagar 20och räknarregleringens första dagsenaste

erhålla exaktmöjligtemellertid ofta ickeskäl detlätt inseddaAv är att en
då falli tveksammaberäkning. Det blirutgångspunkt för denna operatören,

huruvida in-kvinnan harundersökninggrund sin avgöra,attavsom av
föreskrivna tiden.iföretagas inom den lagenkangreppet

sinnesslöa kvinnorsärskiltintressetill det allmännasMed hänsyn attav
ålderdomshemdet lämpligt, defå tillfälle fortplanta sigicke attatt synes

relativtblandning könen ochgrundinrättningar, där deoch andra avav
föremål för särskildrådda med barn, bleverörelsefrihet riskera blistor att

förandetLämpligen kunde detta sketillsyn i detta avseende. sär-avgenom
kunna förebygga,menstruationslistor. igenom skulleskilda Här att ettman

överskridahavandeskap kunde kommahos sinnesslö kvinna inträtt atten
givetvis,Lämpligastden för abortframkallning lagstadgade ärgränsen. att

steriliseringverkställd ochi tidhavandeskap förebyggas ävenattgenom
steriliseras.dylika anstalter intagna sinnesslöa män

6 oregelbundna blöd-mindre och oftastnormala regleringen.Här Desenasteavses
havandeskap,regleringstid underningar, ibland förekomma väntadävensom --

tillhavandeskapsblödningar, vilka icke kunnaicke menstruationeräro tagasutan s.
utgångspunkt beräkning havandeskapets längd.vid av
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Behörighet tillståndlämna till avbrytande havandeskap.att av

Sådan behörighet tillkommer:
1 läkare i lagen angivna eugenisk indikationgrunder påtvenne men
eller ifall då kvinnan rättsinkapabel eller vid nödfall.är s.
2 medicinalstyrelsen samtliga i lagen angivna grunder nöd-utom s.

fall,
3 läkare vid nödfalloperatören 7 §.en s.

Betraflande eugenisk indikation och rättsinkapabel kvinna vidutom s.
nödfall sålunda endast medicinalstyrelsen behörig lämna tillstånd Iär att
anslutning måhärtill följande framhållas. medicinskaNär skäl för abort men
dessutom eugeniska skäl kvinnans sida finnas.å dvs i allmänhet, honnär är
sinnesslö, sinnessjuk svåreller psykopat eller lider ärftlig defektav annan
eller sjukdom, bör ärendet underställas medicinalstyrelsen, för dennaatt

fåskall tillfälle huruvida enligt 2 § tredje stycket i lagen sterilise-pröva,att
ring skall ställas villkor för havandeskapets avbrytande. Det har i delsom en
fall förekommit, abort tvåverkställts läkare medicinsk indikation,att av
ehuru sådana eugeniska skäl funnits,även sterilisering skulle haatt satts som
villkor, ärendet underställas medicinalstyrelsen. felaktigtDetta är ettom
förfarande, står i uppenbar strid lagens anda och motivering.motsom

Rättsinkapacitet.

Beträffande rättsinkapaciteten naturligtvis i principäga samma resonemang
tillämpning här frågai samtycke till sterilisering. måDet emellertidsom om

här framhållas,även det vid bedömningen fråga denäratt att taxeraom
mentala rubbningens eventuella inflytande den givna rättshandlingen,

ifrågasättasamtycke till den åtgärden. Utan ingåendenärmarev. s. ett
detaljer för måövrigt framhållashär betydelsen den psykiska depressio-av

inflytande mänskligt handlande och sålundatänkande. Det ärnens up-
penbart, kvinna i uttalat depressionstillstånd regelatt benägenett ären som

felbedöma sin situation och hon dennaatt anledning icke kanatt av anses
rättskapabel, förstårhonäven ingreppets konsekvenser och kanom resonera
klart därom. En viktig synpunkt hän/idlag, kvinna,är att en som genom en
ovälkommen kommit i enligt hennes mening förtvivlad situationgrossess en
och grund sin djupa, ofta med suicidalrisk förenade depression erhållitav
abort, sedermera kan komma förebrå sig, hon framfött barnet. Ris-att att
ken härför eller i svårarevarje fall för psykiska skadeverkningar måste vara

mindre, beslutetavsevärt fattats medicinalstyrelsen sålundaoch hon iom av
månviss befriats från Frågan abortfiamkallning hoseget ansvar. om en

kvinna, lider uttalat psykiskt depressionstillstånd, bör alltsåettsom av
hänskjutas till medicinalstyrelsen.
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Behörighet ansökan.göraatt

Betraflande rättskapabel kvinna endast kvinnan själv behörig hosa är att
Medicinalstyrelsen till-läkare framställning ansökning hosgöra samt om

stånd till avbrytande havandeskap.av
b Beträffande rättsinkapabel kvinna följande behöriga hos medici-äro att
nalstyrelsen ansökan tillstånd till ingreppet:göra om

kvinnan själv,
underårig vårdnadenför kvinna den har henne,som om

för omyndigförklarad kvinna förmyndaren samt
4. för åkvinna, intagen före-allmän anstalt, anstaltens läkare ellerärsom

ståndare.
må alltsåDet understrykas, kvinnan själv alltid behörigär göraatt att

ansökan oberoende rättskapacitet och ålder. alltsåOm kvinnan själv görav
ansökan, någonkan det aldrig bli tvekan behörigheten.om

Beträffande vårdnadshavare liksomhär vid ansökan steriliseringavses om
den vårdnadshavaren.lagbestämde Till undvikande upprepning hänvisasav
därför till vad anförts sid. må vårdnadshavaresDet understrykas, attsom
behörighet hänför sigendast till rättsinkapabel kvinna underårighetoch iatt
och för icke medför rättsinkapacitet.sig

Fönnyndares behörighet hänför sig till rättsinkapabel kvinna, fyllt 21som
år och domstol förklarats omyndig. underårig,Förrnyndare för rättsinka-av
pabel ocksåkvinna behörig dåansökan i sinär egenskapgöraatt men av
vårdnadshavare.

Beträffande behörighet för anstaltsläkare anstaltsföreståndareoch göraatt
tillståndansökan till abort hos rättsinkapabel kvinna må här endastom un-

derstrykas, den endast dessa befattningshavare vid allmän anstalt.att avser
Beträffande frågan, vilka anstalter allmänna, hänvisasäro attsom anse som
till vad anförts sid. 11.som

På grund de upprepade misstag begåtts må följande frarnhål-härav som
las:

Fattigvårdsstyrelse eller barnavårdsnämnd icke någraunder omständig-är
heter behörig ansökan tillstånd tillgöra avbrytande havandeskap.att om av

Make icke behörig tillståndär ansökan till abort hosgöra sin hust-att om
såvitt han icke domstol förordnats till hennes förmyndare och honru, av

samtidigt rättsinkapabel.är
Fader till sinnesslö år,dotter, fyllt 21 icke behörig göraansökanär attsom

tillstånd till såvittabort hos dottern, han icke domstol förordnats tillom av
hennes förmyndare och hon samtidigt rättsinkapabel.är

Dylika misstag undvikas lättast, kvinnan fårsjälv ansökan, vilketgöraom
väl i de flesta fall torde kunna ske.
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Ansökningsförfarandet.

Efter den lagändringen har antalet ansökningar hos Medicinalstyrel-senaste
tillstånd till avbrytande havandeskap högst ökat. Detavsevärt ärsen om av

därför synnerligen angeläget, handlingarna insändas i fullständigt skick.att
Den tid, erfordras för komplettering, mångakan eljest i fall äventyrasom
ingreppets utförande Inom lagstadgad tid. Enligt Kungl. Maj.tsfEreskrifl äro

följande handlingar utom yttranden och intyg alltid obligatoriska:B
ansökan,
åldersbetyg för kvinnan,
yttranden de jämlikt § lagen böra5 beredas tillfällei attav personer, som

skäl därtillsig, näryttra äro,
rörande kvinnan,intygA

B rörande det väntade barnetsintyg fader samt
C rörande kvinnanintyg och det väntade barnets fader.

Ansökningen och skola avfattade enligtintygen fastställda formulär.vara
Nu gällande formulär fastställda den "14/6,äro 1946. Kungörelsen härom
jämte forrnulären intagen bilaga tillär denna publikation. Tryckta blan-som
ketter finnas tillgängliga bokhandeln. De tryckas hos Hasse W. Tull-genom
bergs Blankettförlag, Esselte, Stockholm, och Landskommunemas Blankett-

bokförlag, Stockholm.
Det må här särskilt framhållas, då kvinna samtidigt bådeönskaratt, en

abort och sterilisering och framställning härom hos medicinalstyrel-göres
ofrånkomligt,det fullständigaär handlingar betrajfande bådasen, att in-

ingivas i alla fall, abortansökannär eugenisk indika-utom göresgreppen
tion hos kvinnan, då enbart fullständiga abortansökningshandlingar till-äro
fyllest, styrelsen under förutsättningenär bifall till ansökningen då för-av
fattningsenligt föreskriver sterilisering villkor för abortingreppet. Jfrsom
dock 9.ovan s.

Ansökan.

Även beträffande denna ansökan det angeläget, deär sökande, sådäratt
erfordras, få handledning läkare eller socialfunktionärer vid formuläretsav
ifyllande. Det bör framförallt tillses, ansökan därtill behörig ochgöresatt av

det fastställda formuläret användes.att Ansökningen skall sökandenvara av
egenhändigt underskriven. Den sålundakan icke fullmakt. Detgöras genom

också angeläget,är sökandens adress riktig och fullständig.att är Här avses
den adress, under vilken styrelsens beslut nåkan sökanden. En ofullständig
eller oriktig adress kan medföra, skrivelsen medicinalstyrelsens beslutatt om
återkommer obeställbar och den tidsutdräkt, uppspårandet adres-attsom av

vållar, omöjliggör ingreppets utförandesäten inom i lag föreskriven tid.
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Yttranden.

tillfälle sig,enligt föreskrift 5 § böra beredasDe lagens näryttraattsom
fader kvin-skäl därtill föreligga, följande: det väntade barnetsäro samt, om

vårdnaden omyndig-år, henne, honunder 21 den har ärärnan om omsom
intagenförklarad, fönnyndaren, gift, hennes make och, honhon är ärom om

framgårå föreståndare.allmän anstalt, läkare och Som lagendennas äroav
alltså be-yttrandena icke obligatoriska. yttranden skola inhämtas,När är en

dömningsfråga. framhållas,må liksom beträffande yttranden iDet detatt
fråga någonsteriliseringsärenden icke samtycke. Har dem,är somom av

böra tillfälle sig, avgivit intyg eller intyg C, erfordras ickeberedas Ayttraatt
särskilt yttrande denne.av

fråga5 paragrafens föreskrives vidare, därI andra stycke i övrigt, äratt
kvinna, kan lämna giltigt till avbrytande havandeska-samtyckeom som av
yttrande infordras kvinnans medgivande. bestämmel-må Dennapet, utan

Ärohar särskild betydelse vid utfärdandet intygen och intygsgi-A B.se av
måsteandra i § första vederbö-de, 5 stycket,änvama personer som avses

förvissarande sig kvinnans samtycke till handlingens utfärdande, deom om
icke skola sig skyldiga till brott den sekretess, lagen föreskri-göra mot som

dåGivetvis förutsättes kvinnans före-medverkan i detta avseende, dever.
skrivna handlingarna ofta eljest icke skulle kunna förebringas och ansök-

sålundaningen kunna prövas.
Beträffande sådantyttrande det väntade barnets fader kan i vissa fallav

synnerligen viktigt. förekommer såDet nämligen icke sällan, att ettvara
depressionstillstånd hos kvinna, blivit havande äktenskap, tillutomen som

del beror bamafadems inställningändrade till henne och hansstor vägran
äktenskap legitimera sådantbarnet. I fall bama-det tänkbart,äratt attgenom

fadem, han beredes tillfälle sig, kan bli benägen till-att yttra attom mera
mötesgå kvinnans önskningar och därigenom förebyggas.aborten

vårdnadshavareHuruvida eller fönnyndare i givet fall böra beredasett
tillfälle fårsig, omständigheterna i fallet.avgörasatt yttra av

Beträffande såvittmake bör han möjligt alltid beredas tillfälle sig,att yttra
där det väntade legitimtbarnet kvinnan icke,och exempelvis grundär av
konflikt vållas svårighetermed honom, skulle därigenom han beredesatt
tillfälle frånsetttill yttrande. Det speciella undantagsfall tilltalan-fögaär - -
de, gift låterkvinna avbryta sitt havandeskap makens vetskap.att utan
Lämpligen kan han sig avgiva intyg A.yttra attgenom

Yttrande läkare vid allmän anstalt, där den abortsökande kvinnan ärav
intagen, dåhar intresse, intyget C utfärdats läkare anstaltsläka-änav annan

dåDet kan värdefullt höra dennes mening saken.attren. vara om
föreståndareNär vid allmän anstalt bör beredas fårtillfälle till yttrande,

med hänsyn till omständigheterna måavgöras i fallet. Det här blott anmär-
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kas, läkare föreståndareoch vid allmän sjukvårdsanstaltatt i regel är samma
person.

Intyg A.

Detta intyg innehåller ofta alltför knappa uppgifter. Det därför önskvärt,är
de sökande i möjligaste mån få hjälp kuratoreratt och andra socialfunk-av

tionärer vid intygets avfattande. Särskilt viktigt dådetta, ansökanär ab-om
Socialmedicinskgöres indikation. Deort uppgifter, skola läggas tillsom

grund för bedömningen, måste objektivt styrkta. Ett väl avfattat intygvara
A värdefullt komplementutgör till uppgifterna i intygetett C.

Intyg B.

Detta intyg erforderligt endast i fall, dåär ansökan grundgöres av arvs-
risk från det väntade barnets fader. Det motsvarighet till intygutgör Aen

kan icke detta. De uppgifterersätta hereditet och levnadsförhållan-men om
den, skola lämnas i intyget synnerligen viktiga för frågansärosom pröv-
ning och böra därför avgivas med Intyget skall enligt föreskrif-stor omsorg.

i formuläret avgivas lämplig Givetvisten kan denne ävenav person. vara
läkare. Resultatet den verkställda läkarundersökningen skallav av mannen
emellertid redovisas i intyget C.

7Intyg läkarintyg.C

Ifrågavarande intyg, både kvinnan och det väntade barnets fader,som avser
otvivelaktigtär den för prövningen viktigaste handlingen. Det därförär an-

geläget, såväl de hereditära ochatt anamnestiska uppgifterna som -redovisningen undersökningens resultat under rubrikenav status praesens
såbli fullständiga möjligt. Rubriker och anvisningar i formuläret tordesom

tillräckliga för ändamålet. Beträffande intelligensundersökningvara och
övrig undersökning de psykiska funktionerna må i tillämpliga delar hän-av
visas till vad härom anförts under rubriken läkarintyget 12. Detsom s.
framgår fonnuläret bör likväl understrykas, då ansökan abortav men att, om
göres grund arvsrisk hos det väntade barnets fader, jämväl han skallav
underkastas personlig undersökning och resultatet därav särskilt redovisas
därför avsedd plats.

7 måAnm. Det framhållas, intygsgivaren skall legitimeradatt läkare. Medicinevara
kandidat, har förordnande läkare eller vikarie, icke behörigsom extra ärsom att ut-
färda intyget.
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viktenmå erinrasförekommit,dådå ochförbiseende,På grund omsomav
alltid lämnas.dagförstamenstruationensuppgift senasteatt omav

Verkställighet.

åutförashavandeskapavbrytandeskalli 6 § lagenbestämmelsernaEnligt av
anställd läka-därsjukstugaelleranstaltjämförlig allmändärmedlasarett, av

medgi-erforderligt,såstyrelsendär prövardock,kanMedicinalstyrelsenre.
elleranstalt,utföra ingreppet sagtsviss läkare annannysssomattva

anstalt.

Nödfall.

heterDetundantag.viktigti §76 §§i 4 ochFrån bestämmelserna göres ett
sjukdomgrundhavandeskapavbrytandefrågadådär: Kan är avavom

för ingreppetsförutsättningarnaprövningkvinnan,kroppsfel hoseller av
å anstaltingreppetutförandeangiver, eller§ordning 4företagande i den av

dröjsmål ellertillhänsynmedvådaickei 6 § äga an-sägs utan rumvarom
legitime-må havandeskapetuppstå,skulledärigenomolägenhet avsomnan

legitimeradEnstadganden.nämndaiakttagandeavbrytasrad läkare utan av
rättskapabel ellergällersig detnödfall,ialltså berättigadläkare är att vare

avbrytandeverkställaindikationmedicinskkvinna,rättsinkapabel avrent
eller iaktta-stadgas i 4prövningsförfarande,dethavandeskap utan som

uppenbart,emellertidtordei 6 Det attbestämmelsernagande un-varaav
sigkryphål, vilketfårdantagsbestämmelsen icke utgöra ett ansermangenom

själv-prövningsförfarandet. Deomständligaifrån detsigslingrakunna mera
omdömes-alltidGränsfallen blidiskuteras.ickefallen behöva härklara en

däremotinnebördstadgandetsåsidosättandeuppenbartfråga. Ett synesav
stycket.enligt 12 § andrastraffansvarmedföra

havandeskap.avbrytandesigunderkastaför kvinnaSkyldighet att av

med-medicinalstyrelsenvilkenkvinna, hosrättsinkapabelFrågan huruvida
sig ingreppetunderkastaskyldighavandeskap, ärgivit avbrytande attav

härmotiven,framgår emellertid ävenDeticke i lagen.avhandlas attav
fråga sterilisering,igällaböra atträttsregler v. s.omsomansessamma

alltså övervinnasmotstånd fårEventuelltfrivilligt.i principingreppet är
därjämteAbortkommittén harpåverkan.dylikochövertalningendast genom

kvinnandå inkapablaförfaras, denbörhuruBedömandet mot-anfört: av
denankommamåste uppenbarligenutförandeoperationenssigsätter

verkställande läkaren.
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Sekretess.

Självfallet då det frågaär, såär intimaatt angelägenheter havande-om som
skap och aboitframkallning, sekretessen bör särskilt tillgodosedd. Här-vara
till lagen också vederbörligtar hänsyn. Utöver det ovannämnda stadgandet i
5 § finnes särskilt stadgande i 8ett där det heter: Ej må den prövatsom
förutsättningarna för avbrytande havandeskap eller verkställt sådan åt-av
gärd, eller den biträtt vid utredningen eller verkställandet,som i måloträngt

något vad därvid förekommit. Därjämteyppa av myndighetsäro beslut i
ärenden rörande tillämpning abortlagen tillförsäkrade sekretess i enlighetav
med lagen inskränkningar i utbekommarätten allmännaom handlingar.att

Berättelse verkställt avbrytande havandeskapom av m. m.

Enligt 6 § tillämpningskungörelsen skall läkare, avbrutit havandeskap,som
inom månad insända berättelse därom tillen medicinalstyrelsen enligt fast-
ställt fonnulär. åtgärdenHar företagits därtill inhämtatsutan tillståndatt av
medicinalstyrelsen, skola tillika insändas samtliga handlingar i ärendet.
Detta alltså de fall, då ingreppet verkställts efteravser utlåtande -två läka-av

eller grund nödfall. Det läkarere två utlåtandetav avgivna skallav vara
avfattat enligt fastställt formulär. Det må här framhållas,även det beträf-att
fande tjänsteläkaren tjänstenär och det med densamma förenade ansvaret,

konstituerar behörigheten. En tjänsteinnehavaresom alltså ickeär be-
hörig. Läkare i underläkares ställning icke hellerär behörig.

Slutligen må anmärkas, vid samtidigt avbrytandeatt havandeskap ochav
sterilisering skilda berättelser härom jämte till dessa hörande respektive
handlingar skola insändas.
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