
❙ ❙ Alltsedan början av innevarande år
har situationen för de apatiska flykting-
barnen varit föremål för ett omfattande
och delvis förvirrat professionellt, poli-
tiskt och massmedialt engagemang. Den
klargörande rapporten i Läkartidningen
17/2005 var därför synnerligen välbe-
hövlig [1].

Barnläkarföreningens arbetsgrupp
I enlighet med läkaretiska principer har
Svenska barnläkarföreningens arbets-
grupp för flyktingbarn verkat för att änd-
ra på migrationsministerns och Migra-
tionsverkets tidigare negativa attityd till
dessa barn, som framförallt kommer
från förutvarande Sovjetunionen och Ju-
goslavien. Flera läkare, såsom barn- och
ungdomspsykiatern Göran Bodegård,
har verksamt bidragit till att belysa de
apatiska barnens sjukdomsbild [2]. 

Mot denna bakgrund var det bekläm-
mande att läsa den dåligt genomtänkta
och gentemot officiella beslutsfattare
tilllagsinställda artikeln i Dagens Medi-
cin som undertecknats av 25 verksam-
hetschefer inom svensk barn- och ung-
domspsykiatri [3]. I en replik i ett sena-
re nummer av samma tidning har två
barnläkare riktat allvarlig kritik mot det-
ta inlägg, som de sammanfattande be-
tecknade som ett olycksfall i arbetet [4].

Hopp om ändrat ställningstagande
Eftersom jag i många sammanhang häv-
dat att det finns ett stort behov av en väl-
fungerande och på vetenskaplig grund
byggd barn- och ungdomspsykiatri, har
jag med bestörtning läst verksamhets-
chefernas inlägg, som tyder på att de inte
vill befatta sig med de apatiska barnen.

Efter en period av svårt stelbent byrå-
krati, påminnande om den som skildrats
av Kafka, och som tyder på ovilja att för-
stå de lidande asylsökande barnens för-
hållanden, finns nu stora förhoppningar
om ett ändrat ställningstagande i och
med att Utlänningsnämnden bett rege-
ringen att överta ansvaret för dem.

Av innehållet i den nyligen offentlig-
gjorda rapporten från den nationella
samordnaren för barn i asylprocessen
med uppgivenhetssymtom [5] framgår
att det nu finns en officiell önskan om att
objektivt belysa bakgrunden till sym-
tombilden hos dessa barn. 

Humanare regelverk
Allt tyder på att ett betydligt humanare
regelverk än det nuvarande kommer att
skapas. Nader Ahmadi, som svarar för
den till synes tillförlitliga rapporten, har
inte alltid haft så lätt att lösa sin uppgift.
Då han började sitt arbete fanns inte ens
ett tillförlitligt register över svenska en-
heter för barn- och ungdomspsykiatri.
Han hade också svårigheter att få svar på
sin utsända enkät.

Det är också tillfredsställande att So-
cialstyrelsen avser att utreda de apatiska
barnens kliniska, psykologiska och soci-
ala förhållanden, vilken genomgång kan
förväntas ge värdefulla synpunkter på
tillståndets klinik och behandling. Det är
angeläget att den psykiatriska och neu-
roendokrina bakgrunden blir belyst ge-
nom funktionella studier såsom nära
infraröd spektroskopi och hormonanaly-
ser. 

Med det snaraste bör de nuvarande
djupa sprickorna inom svensk barn- och
ungdomspsykiatri repareras. Ett pro-
duktivt samarbete måste också återupp-
rättas mellan barn–ungdomsmedicin
och barn–ungdomspsykiatri.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Debatt

Diskussionen kring de apatiska barnen: 

Sprickorna inom barn- och 
ungdomspsykiatrin måste repareras

Allt tyder på att ett betydligt humanare regelverk kommer att skapas
för de apatiska flyktingbarnen. Det är också hoppingivande att Soci-
alstyrelsen kommer att utreda barnens situation. Ett debattinlägg av
25 verksamhetschefer inom barn- och ungdomspsykiatrin har be-
tecknande kallats ett olycksfall i arbetet. De nuvarande djupa sprick-
orna inom svensk barn- och ungdomspsykiatri måste repareras.
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”Av innehållet i den nyligen
offentliggjorda rapporten
från den nationella sam-
ordnaren för barn i asylpro-
cessen med uppgivenhets-
symtom framgår att det nu
finns en officiell önskan om
att objektivt belysa bak-
grunden till symtombilden
hos dessa barn. 
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