
❙ ❙ Sally Clark, en 34-årig jurist,
dömdes 1999 för mord på sin 11
veckor gamle son.

Pojken hade precis som sin två år
äldre bror avlidit hemma under okla-
ra omständigheter. Obduktionen vi-
sade blödningar i inre organ som

kunde vara orsakade av yttre våld.

Åklagarens expertvittne var pro-
fessor Roy Meadow, framstående
brittisk barnläkare och pionjär i
kampen mot barnmisshandel. Mea-
dow var övertygad om Sally Clarks
skuld och avfärdade teorin att bar-
nen kunde dött av plötslig späd-
barnsdöd med en statistisk metafor
om det osannolika att spädbarnsdöd
kan inträffa två gånger i rad i samma
familj. Meadows riskberäkning var
dessvärre statistiskt helt felaktig,
och den gjorde honom till synda-
bock för rättens första dom när Sal-
ly Clark frikändes tre års senare. An-
ledningen till frikännandet var att
patologen som obducerat den avlid-
ne pojken inte rapporterat växt av in-
vasiva stafylokocker i alla kropps-
vätskor – infektion var den mest tro-
liga dödsorsaken. Presskampanjen
till förmån för Clark ledde till att
Meadows vittnesmål togs upp i den
brittiska motsvarigheten till Socials-
tyrelsen, som återkallade den idag
72-årige Meadows legitimation.

Motiveringen för denna anmärk-
ningsvärt hårda dom var just den fel-
aktiga sannolikhetsbedömningen i
kombination med att Meadows ba-
gatelliserat de tveksamheter i ob-
duktionsutlåtandet som kunde ha ta-
lat till den anklagades fördel.

Opinionen bland dem som är en-
gagerade i barnhälsofrågor är upp-
rörd. Om man riskerar att bli av med
sin legitimation för eventuella felak-
tigheter, vem vågar då vittna i barn-
misshandelsmål, skriver Richard
Horton i en ledare i Lancet? 
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Skyddet mot kikhosta förbättras
En medicinsk kommentar och två artiklar aktualiserar barnvaccinationspro-
grammet med avseende på främst skyddet mot kikhosta. Artiklarna publiceras
i nr 35.
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