
barnets närhet som ger det stödet. Många
kommer att behöva professionell hjälp.

Vi måste förbereda oss på att uthålligt
möta barn, ungdomar och föräldrar som
drabbats av katastrofen. Vi ser ett behov
av ökade resurser till barn- och ungdom-
spsykiatrin för att möta redan nu behö-
vande och kommande behövande.
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Amerikanska militärläkare 
deltar i tortyrliknande handlingar
❙ ❙ Läkare hjälper den amerikanska krigs-
makten att förhöra krigsfångar i Irak
samt fångar på Guantanamobasen på
Kuba. Våra kolleger bistår förhörs-
ledarna med att utforma individuella för-
hörsplaner för att få fångarna att tala. Lä-
karnas råd gäller bl a minimiransoner av
vatten och bröd, utsättande för extrema
temperaturer, sömndeprivation i upp till
72 timmar, berövande av sinnesintryck,
isolering i mer än 30 dagar, påfrestande
kroppsställningar samt närvaro av hun-
dar. Åtgärderna övervakas av en medici-
nare och en psykiater. 

Uppgifter om läkarnas medverkan i
övergreppen finns i en artikel publicerad
i New England Journal of Medicine [1].
Granskningen av förhållandena i fång-
lägren är gjord av en juridikprofessor
och en forskarstudent vid Georgetown
University, Washington, DC, och Johns
Hopkins University, Baltimore.

Forskarna har gått igenom tillgängli-
ga dokument och intervjuat »on and off
the record« personer med kunskap om
dessa fångläger. Delar av denna infor-
mation har framkommit vid utredningen
av missförhållandena vid Abu Ghraib-
fängelset i Irak. (Uppgifter om dessa
finns publicerade på webbplatsen www.
aclu.org.)

Författarna sammanfattar sina in-
tryck så här: »Slutsatsen att läkarna del-
tagit i tortyr är för tidig att dra, men det
finns sannolika skäl att misstänka det.«
Internationella Röda korset har tidigare
beskrivit dessa missförhållanden som
»ett flagrant brott mot läkaretiken«. 

Olika synsätt
Dr David Tornberg, talesman för USAs
försvarsdepartement, förklarar att läkar-
na som deltar i förhören inte är bundna
av sin läkared. Motiveringen är att läkar-
na under förhören »inte arbetar som lä-
kare« utan som »stridande«. Dr Torn-
berg anser att det inte föreligger några
etiska problem så länge läkarna skiljer
på sina roller som behandlare respektive
läkare med uppdrag att förhöra fångar.
Denne militärläkare drar paralleller med
att rättspsykiatrer också kan utföra ett ar-
bete som går emot en patients bästa.

Författarna anser att det är mer rele-
vant att dra parallellen med att läkare
inte ska medverka till att utföra döds-
straff, inte heller i länder där dödsstraff
praktiseras. Läkare ska inte heller an-
vända läkemedel eller andra biologiska
substanser för att få fångar att tala. 

De amerikanska läkare som bistår
militären på detta sätt bryter inte bara

mot läkareden utan också mot Genève-
konventionen. De amerikanska myndig-
heterna rättfärdigar handlingarna med
att fångarna på Guantanamobasen inte är
krigsfångar. De erkänner däremot de
fängslade i Irak som krigsfångar. 

Den amerikanska arméns chefläkare
har påbörjat ett arbete med att utforma
regler för hälsovårdspersonals arbete
med krigsfångar. Detta arbete är inte of-
fentligt så vi vet inte vad de kommer att
innehålla.

Krig har många offer. Nyligen pre-
senterades i Lancet belägg för 100 000
civila döda i Irak efter koalitionens inva-
sion [2]. Nu kommer bevis för att också
läkaretiken är ett offer. Detta hotar att
drabba inte bara de inblandade läkarna
utan också hela läkarkåren. 
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❙ ❙ Gången tid kan hjälpa oss att se in i
kommande tid och därigenom ge oss en
orientering i tillvaron och vår yrkesverk-
samhet. Historielöshet begränsar vår
fantasi – en nackdel inte minst inom na-
turvetenskap och medicin.

I ett medicinhistoriskt museum bör
vår strävan vara att inte bara visa gamla
föremål utan även att med föremål, bil-
der och texter visa utvecklingen fram till
nutid. Det ger möjlighet till orientering i
medicinens framväxt och samtidigt ett
bevarande av det medicinska kulturar-
vet.

Det är stimulerande att se hur medici-
ne studerande och många andra uppskat-
tar detta och gläds åt den kunskap som
därmed förmedlas. Samtidigt kommer
krav på ständig uppmärksamhet på på-
gående verksamhet så att intet förfars,
som bör bevaras. Detta framhålls i föl-
jande citat: »Den dag kan gry då allt vårt
guld ej räcker att forma bilden av den
svunna tid« – Fritiof Holmgren (1831–
1897), professor i fysiologi i Uppsala,
utnämnd 1864.

Vi vill alltså framhålla vad medicin-
historiska museer betyder för informa-
tion både till medicinskt verksamma och
för alla andra, som förr eller senare kom-
mer i kontakt med medicinska problem.
Detta inlägg har tillkommit för att under-
stryka vikten av chefredaktör Josef Mi-
lerads tidigare argumentation (Läkartid-
ningen 3/2005, sidan 111) i frågan om
de medicinska museernas framtid. 
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Information om läkares medverkan i
förhör med krigsfångar framkom vid
utredningen av missförhållandena vid
Abu Ghraib-fängelset i Irak (bilden).
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Rättelse
❙ ❙  I ett diskussionsinlägg i LT 4/2005
(sidan 250) avseende ett HSAN-ärende
(2655/03, rörande laparoskopikompli-
kation) uttryckte jag en förmodan att
ärendet inte hade överklagats. Jag har nu
uppmärksammats på att detta har gjorts
och beklagar den felaktiga uppgiften.
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