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Barnen drabbas särskilt hårt när
flyktingpolitiken psykiatriseras.
Det hävdar Torgny Gustavsson,
överläkare vid BUP i Växjö. Han
är en av dem som krävt att rege-
ringen upprättar en handlings-
plan för att vända den destrukti-
va utvecklingen.

❙ ❙ Torgny Gustavsson har arbetat med
asylsökande barn i cirka 30 år. Han
skräms av de allt grövre och mer
oroväckande symtom han möter som
barnpsykiater och leg psykoterapeut. 

I hans län, Kronoberg, läggs asylsö-
kande barn in för sluten vård nästan 30
gånger oftare än svenska barn. Liksom
många andra reagerar han
inför psykiatriseringen av
asylprocessen (Läkartid-
ningen nr 17/03). 

En färsk sammanställning
från Landstingsförbundet vi-
sar att antalet vårddagar inom
slutenvården ökat med
50–70 procent, på sina håll
mer än fördubblats, jämfört
med föregående år när det
gäller vuxna asylsökande.

– För barnen är inte ök-
ningen riktigt lika stor, men
också här är det värre än i
fjol, konstaterar utredaren
Stig Wintzer.

En handlingsplan krävs för att hejda
den farliga utvecklingen, menar Torgny
Gustavsson som tillsammans med psyko-
logerna Marie Hessle och Kjerstin Alm-
qvist skrivit ett öppet brev till regering-
en. En stor del av landets barn- och ung-
domspsykiatriska kliniker har ställt sig
bakom, liksom Svenska föreningen för
barn- och ungdomspsykiatri, Sveriges
Psykologförbund och Akademikerför-
bundet SSR.

– Asylprocessen har blivit en negativ
spiral där sjukdom och störningar pre-
mieras, och där det hälsofrämjande inte
får plats, säger han.

Han pekar på de begränsade möjlighe-
terna att hjälpa barnen. Även om de har

laglig rätt till samma vård
som alla andra barn i Sverige,
har föräldrarna som vuxna
asylsökande endast rätt till
akut vård och vård som inte
kan anstå.  Så länge de mår
dåligt är det svårt att inleda
någon psykoterapeutisk be-
handling med barnen. Oftast
står familjens enda hopp till
att de ska få uppehållstill-
stånd av humanitära skäl på
grund av psykisk ohälsa och
självmordsförsök.

Torgny Gustavsson hop-
pas framför allt på snabbare
handläggningstider, men ef-

terlyser också större kompetens i bedöm-
ningen av barns psykiska tillstånd. 

– Juristerna har ett antal modellfall
och egna kriterier för psykisk sjukdom
som inte är vetenskapligt belagda. Ex-
empelvis utgår man ifrån att självmords-
försök utan psykiatrisk sjukdom är ma-
nipulativa. Det är en feltolkning av ett
stort material grundat på svensk normal-
befolkning som inte går att överföra på
asylsökande barn.

Gunnar Sommarin på Utlännings-
nämnden framhåller att frågan om bar-
nens psykiska hälsa är svår.

– Men nämnden använder sig av den
expertkunskap som finns att tillgå, säger
han. Nämnden har även deltagit i ett pro-
jekt om suicidbedömningar vid Institu-
tet för psykosocial miljömedicin, IPM. 

Cajsa Malmström

frilansjournalist

Fotnot Regeringen hade inte kommit med
något officiellt svar vid Läkartidningens
pressläggning. Statssekreterare Barbro
Holmberg vid Utrikesdepartementet har
emellertid träffat ett par av representan-
terna för barn- och ungdomspsykiatrin.
Hon uttryckte att de många barnen på
psykklinikerna oroar myndigheterna djupt
och att man är angelägen om att förändra
situationen. Sedan dess har hon tillträtt
sin nya post som generaldirektör på Mig-
rationsverket.

Torgny Gustavsson, överläkare i Växjö, kräver en handlingsplan

»Det hälsobefrämjande 
saknar plats i asylprocessen«

Klart med 
nytt ALF-avtal

❙ ❙ Staten och de sex landsting med lä-
karutbildning har nu träffat ett nytt ALF-
avtal, som innefattar grundutbildning,
medicinsk forskning och utveckling
inom hälso- och sjukvården. Det centra-
la avtalet ska kompletteras med regiona-
la avtal, som enligt det centrala avtalet
ska gälla från 1 januari 2004. 

Statens ersättning till landstingen blir
enligt det nya avtalet 63 500 kronor per
helårsstudent. ALF-ersättningen ökar
generellt för samtliga regioner med nära
125 miljoner kronor fr o m 2005, och
forskningsdelen förstärks i landstinget i
Östergötland och Västerbottens läns
landsting med ytterligare vardera 12,5
miljoner kronor fr o m 2005.

❙ ❙ Nästan två av tre läkare har aldrig an-
mält någon patient med alkoholproblem
till länsstyrelsen i enlighet med Kör-
kortslagen. Det framkommer av en un-
dersökning som Vägverket gjort bland
660 allmänläkare och psykiatrer (svars-
frekvensen var 64, 5 procent). 

Hälften av dem som svarat uppgav att
de skulle vara mer benägna att anmäla
alkoholberoende, om det fanns möjlig-
het för patienten att delta i program med
alkolås som alternativ till körkortsåter-
kallelse. Idag är det endast möjligt för
personer som redan begått rattfylleri och
blivit dömda för det.

Läkarna i undersökningen angav den
negativa effekten på den fortsatta pati-
entkontakten som det största hindret för
att göra en anmälan. Även osäkerhet be-

träffande diagnostiken samt obehaget
med »polisrollen« angavs som skäl.

Om en patient som också är körkorts-
innehavare av medicinska skäl visar sig
uppenbart olämplig att köra så skall lä-
kare anmäla det till länsstyrelsen (Kör-
kortslagen (1998:448, kap 10 , 2 §). En-
ligt Vägverket utgör ett diagnostiserat
alkoholberoende eller missbruk ett så-
dant medicinskt skäl. Om man kan anta
att patienten kommer att följa läkarens
uppmaning att avstå från att köra kör-
kortspliktiga fordon ska läkaren inte
göra en anmälan.

De läkare som deltog i undersökning-
en träffade i genomsnitt två patienter per
månad med diagnosen alkoholberoende.
I undersökningen beräknas dock att en-
dast en patient av 1 000 anmäls. (LT)

Få läkare anmäler alkoholberoende

Asylsökande barn har
större behov av sluten
vård än svenska barn.
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