
3732 Läkartidningen  ❙ Nr 38  ❙ 2002  ❙ Volym 99

❙❙ I Läkartidningen 36/2002 (sidorna
3503-7) skriver Bo Jordin och Ejda
Hassler om sjukvård till asylsökande.
Artikeln är i stort sett identisk med en
rapport som en längre tid funnits på So-
cialstyrelsens webbplats. Det viktigaste
sakinnehållet i artikeln är konstaterandet
att det i Stockholms län inte gått att finna
tecken på att hälsosamtal för asylsökan-
de har genomförts annat än i ett fåtal fall. 

Kritik mot psykiatriskt omhändertagande
I artikeln förekommer även kritik riktad
mot psykiatriskt omhändertagande av
asylsökande. Kritiken i artikeln har to-
nats ner något i förhållande till rapporten
där, så vitt man kan förstå, två specialis-
ter i allmänmedicin kritiserar psykiatri-
personals bedömningar. 

I artikelns diskussionsdel skriver för-
fattarna: »I båda landstingen [Stock-
holm och Norrbotten] hade vårdpersonal
enligt journalen tagit kontakt med myn-
digheter i avsikt att påverka beslut om
uppehållstillstånd. Det är förståeligt
men inte acceptabelt eftersom uppgiften
att avgöra vem som skall beviljas asyl
inte tillkommer den enskilda läkaren el-
ler sköterskan, och även kan äventyra
vårdens trovärdighet.«

Hälsoinformation till beslutsfattare? 
Det skulle vara bra med ett förtydligan-
de här. Är det så att Socialstyrelsen som

myndighet ställer sig bakom att infor-
mation om asylsökandes hälsosituation
inte skall komma beslutsfattare till del?
Beslutsfattarna skall alltså fatta beslut
utan att känna till att exempelvis en
asylsökande blivit utsatt för våldtäkt
eller har svåra psykiska symtom – till
exempel posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD) – som håller på att bli irrever-
sibla till följd av en livssituation i svår
rädsla på grund av vad individen befarar
skulle kunna bli resultatet av utvisning? 

Det är nämligen det som kommer att
bli resultatet om kollegerna tar till sig
Jordins och Hasslers synpunkter. Så det
är viktigt för läkarkåren att få reda på om
det är författarnas personliga åsikter som
förs fram eller om det är myndighetens. 

Får inte för mycket vård
Jordin och Hassler behöver inte oroa sig
över att asylsökande skall få för mycket
vård. Det viktigaste resultatet i rappor-
ten är ju att asylsökande med största san-
nolikhet undergår för lite hälsounder-
sökningar och därmed får mindre vård –
åtminstone i Stockholms län, där man
har lyckats skrämma personalen från att
överhuvudtaget befatta sig med asylsö-
kande ... Hur klokt är det när man sena-
re skall försöka omvandla dem som får
uppehållstillstånd till produktiva sam-
hällsmedborgare? 

En annan fråga rör den medicinska

etiken, men den har kanske inte samband
med »vårdens trovärdighet«? 
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Korrespondens

Får vi inte informera beslutsfattare 
om asylsökandes hälsotillstånd?

❙ ❙ Det är angeläget att hälso- och sjuk-
vårdspersonalen medverkar till att ett
korrekt medicinskt underlag lämnas vid
prövning av uppehållstillstånd för asyl-
sökande. I den redovisade studien har
dock framkommit att personal i vissa fall
engagerat sig i frågan om prövning av
uppehållstillstånd på ett sätt som ligger
utanför deras roll som hälso- och sjuk-
vårdspersonal. 

Kan äventyra vårdens trovärdighet
I ett allmänmänskligt perspektiv är det
lätt att förstå om personalens engage-
mang syftar till att den asylsökande får
permanent uppehållstillstånd. Utifrån ett
strikt professionellt perspektiv har vi
dock uttryckt betänkligheter då engage-
mang utanför den professionella rollen
kan skapa förväntningar som, om dessa
inte infrias, äventyrar vårdens trovärdig-
het. Hälso- och sjukvårdspersonalen har
att iaktta opartiskhet och saklighet. Ett i

och för sig uttalat medicinskt vårdbehov
behöver inte utgöra grund för eller ha be-
tydelse för prövning i frågan om rätt till
asyl. 

Det psykiatriska omhändertagandet
Vad gäller just det psykiatriska omhän-
dertagandet har en särskild studie ge-
nomförts av patienter med långa vård-
tider (upp till 185 dagar). Bakgrunden
till denna studie var misstanke om att pa-
tienter vårdades omotiverat länge ur me-
dicinsk synvinkel för att öka möjlig-
heterna att få permanent uppehållstill-
stånd. I den studien kunde misstanken
om omotiverat långa vårdtider veder-
läggas i samtliga fall.

Ur medicinsk synpunkt är dock
kanske det mest anmärkningsvärda med
artikeln, och det viktiga budskapet, att
rutiner för att erbjuda hälsosamtal till
samtliga asylsökande inte funnits
(Stockholm). Utöver det betänkliga ur

smittskyddssynpunkt kan detta också
medföra att asylsökande som har medi-
cinska skäl (t ex tortyrskador) av bety-
delse för prövningsfrågan inte ens blir
kända i vården.
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Replik:

Engagemang utöver yrkesrollen kan äventyra trovärdigheten
FO

TO
: P

RE
SS

EN
S

BI
LD

I väntan på beslut.


