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SVTs program »Uppdrag granskning«
har med reportaget »Spelet om de apa-
tiska barnen« (18 september) riktat
uppmärksamheten mot de apatiska flyk-
tingbarnen och den utredning som leds
av Marie Hessle. För en utanförstående
är det svårt att till fullo bilda sig en egen
uppfattning. 

Därför är det angeläget att Läkarför-
bundets etik- och ansvarsråd granskar
detta program och tar ställning till föl-
jande två frågor.
1. Yttrandefriheten är grundlagsfäst. Så

skall det vara. Men det går inte att
blunda när vår yrkestitel – läkare –
används för att ge legitimitet åt ryk-
tesspridning. Den frågan behöver
granskas närmare.

2. Viktigt är också att klargöra det an-
svar vi som läkare har när vi utfrågas
av riksdagens utskott. Är en sådan si-
tuation jämförbar med intygsskri-
vande? Det vill säga att läkaren en-
bart kan uttala sig om det som han el-
ler hon själv har sett eller hänvisa till

det som är väl dokumenterat på an-
nat sätt.

I dessa sammanhang blir den som utta-
lar sig indragen i politiska grupproces-
ser. Processer som ofta är svåra att ge-
nomskåda när man är mitt uppe i dem.
Därför behövs det en utarbetad analys

och tydliga riktlinjer. Vi behöver ett lä-
karförbund som vågar ta ställning och
försvara en humanistisk värdegrund.

Christer Sjödin
ordförande i Stor-Stockholms

privatläkarförening (S-SPLF)
sjodin.christer@telia.com

Läkarna och de apatiska flyktingbarnen – riktlinjer behövs

Läkarförbundet har, genom sitt etik-
och ansvarsråd, som en viktig uppgift att
skapa och upprätthålla tydliga etiska
riktlinjer. Dessa vilar på en humanistisk
värdegrund med vetenskap och beprö-
vad erfarenhet som ledstjärna. Förutom
Sveriges läkarförbunds egna etiska re-
gler finns andra internationella etiska
deklarationer som förbundet har ställt
sig bakom (www.slf.se). Läkarförbun-
dets etik- och ansvarsråd har vid olika
tillfällen diskuterat frågan om etik och

de apatiska flyktingbarnen i sak och har
också kommenterat i Läkartidningen
(32–33/2005, s 2237, och 4/2006, s 191). 

Med anledning av den nya diskussion
som Christer Sjödin belyser har frågan
åter aktualiserats inom rådet. Fråge-
ställningarna kommer att behandlas vid
nästkommande sammanträde.

Thomas Flodin
ordförande i Läkarförbundets

etik- och ansvarsråd

Replik:

Frågan tas upp vid nästa sammanträde
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