
 

 

Vi söker ärenden där en person skrivits upp i ålder efter att ha genomgått en 
medicinsk åldersbedömning. Oavsett gymnasielagens tillämpning och var i 
processen man befinner sig.  

För vårt kunskapsunderlag tar vi gärna även del av ärenden där person bedömts som 
under 18 efter en medicinsk åldersbedömning. 
 
För att kunna göra en initial bedömning av ärendet behöver vi få in följande 
handlingar:  

• Om möjligt, protokollet från asylutredningen  
• Migrationsverkets beslut  
• Rättsmedicinalverkets utlåtande 
• Om möjligt, alla det offentliga biträdes inlagor  

  
Om beslutet är överklagat behöver vi även få in: 
 

• Migrationsdomstolens dom 
• Migrationsöverdomstolens beslut eller dom  

 

         

  

 

 

Efterlysning av ärenden  
Medicinska åldersbedömningar 
 
Medicinska åldersbedömningar, och asylsystemets hantering av dem, har på senare tid 
varit föremål för allvarlig kritik från flera parter såväl medialt som i andra forum. I april 2018 
uttalade Socialstyrelsen att det finns allvarliga brister i rapporten som ligger till grund för 
medicinska åldersbedömningar av asylsökande.   

 
Med anledning av bristernas innehåll och omfattning söker Civil Rights Defenders och 
Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar nu ärenden där personer genomgått en 
medicinsk åldersbedömning, blivit uppskriven i ålder och fått avslag på sin asylansökan.  

 
Syftet med efterlysningen är att finna ett fåtal ärenden att driva nationellt och/eller 
internationellt för att lyfta en generell människorättsproblematik samt skapa en positiv 
rättspraxis på området.  

  
Det spelar ingen roll för oss om ansökan har lämnats eller planeras lämnas in för 
uppehållstillstånd med stöd av gymnasielagen, eller var i asylprocessen ärendet befinner 
sig. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vi är intresserade av att samverka med offentliga biträden och kommer inte gå in i ett 
ärende mot det offentliga biträdets önskan så länge ärendet fortfarande pågår.  

 
Vi är tacksamma för att ni skickar in handlingarna enligt följande:  
 

• Samtliga handlingar scannas in, gärna i PDF-format. Inga fotografier.  
• Bifoga dokumenten i ett mail och skriv i ämnesraden: Efterlysning: Medicinska 

åldersbedömningar.  
• Bifoga telefonnummer och adress till er, ert offentliga biträde eller till en 

kontaktperson. 
• Skicka mail 

• under juli och augusti 2018 till tilda.ponten@crd.org 
• efter augusti 2018 till europa@sweref.org 
 

För det fall vi inte går vidare med ert ärende kommer vi informera er eller er kontaktperson 
om detta.  

VIKTIGT! Följande efterlysning rör ett begränsat arbete där vi tyvärr endast har möjlighet 
att driva ett fåtal ärenden. Vi kommer därför att behöva välja ut ett mycket begränsat 
antal specifika ärenden som vi bedömer uppfyller syftet enligt ovan. Att ni skickar in 
handlingar till oss betyder alltså inte att vi åtar oss ett uppdrag att driva ert ärende. De 
ärenden som vi inte kommer kunna driva enskilt kommer ändå utgöra ett mycket viktigt 
underlag för Rådgivningsbyråns och Civil Rights Defenders fortsatta påverkansarbete i 
denna fråga. Vi kommer att använda underlaget i anonymiserad statistik och 
anonymiserade uppgifter i en eventuell rapport. Vi är därför tacksamma för alla ärenden vi 
får in. 

Behandling av personuppgifter 
Rådgivningsbyrån och Civil Rights Defenders är personuppgiftsansvariga för de 
personuppgifter som skickas till respektive organisation. Vi har information om hur vi 
behandlar era personuppgifter, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (”GDPR”). Läs 
Rådgivningsbyråns dataskyddspolicy här: www.sweref.org/dataskyddspolicy. Civil Rights 
Defenders policy för dataskydd återfinns här: https://crd.org/wp-
content/uploads/2018/07/Personal-Data-Privacy-Policy_Supported-individuals.pdf. 

 
Frågor 
Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss enligt kontaktuppgifter ovan.  
 
Tack för er medverkan! 


