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lt debatt

tillgång till det slag av boende, omsorg och
sysselsättning som skulle kunna ge dem
ett värdigt liv.

Primärvården är första linjens sjukvård,
och en mycket stor andel av patientbe-
söken där orsakas av psykisk ohälsa. En
väl bemannad primärvård, där medar-
betarna har god psykiatrisk kompetens
och kontinuerlig fortbildning i psykia-
tri, är en förutsättning för att den speci-
aliserade psykiatrin skall kunna fullgöra
sitt uppdrag. I en framtida satsning på
psykiatrin med permanent utökade re-
surser, är det av stor vikt att också pri-
märvården får ökade resurser för att
bättre kunna diagnostisera och behand-
la psykisk sjukdom.

Det måste ges medel till psykiatrin för

att möjliggöra en ökning av forskningen.
Detta behövs för att nya metoder skall
kunna utvecklas och utvärderas. Psykia-
trin behöver under en övergångstid till-
föras extra medel för forskning för att på
sikt kunna komma ikapp den somatiska
forskningen och på lika villkor kunna
konkurrera om forskningsmedel. En ök-
ning av den kliniska forskningen kom-
mer att utöver den direkta nyttan för
patienterna även kunna medverka till
en allmän kunskapsspridning inom hela
psykiatrin genom en »ringar på vattnet-
effekt«.

Vi som arbetar inom psykiatrin är rus-
tade att bygga ut den öppna vården yt-
terligare med både ökad volym, subspe-
cialiserade verksamheter och högspeci-

aliserad psykiatri. Det finns också ett
behov av utökning av heldygnsvården,
som inte bara skall innehålla ett till-
räckligt antal vårdplatser utan också ha
en vårdmiljö anpassad för olika patient-
gruppers olika behov. 

För att kunna göra detta behöver psy-
kiatrin få de nödvändiga resurserna,
som måste bli betydligt större än i dag.
Vi har både vilja, förmåga och kunskap
att förbättra psykiatrin i Sverige. Vi tror
oss också om att kunna attrahera med-
arbetare och stimulera till utveckling,
forskning och kontinuerlig fortbildning
inom psykiatri om vi får dessa nya förut-
sättningar.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

■ Jag hörde på en diskussion i
radio den 10 augusti mellan
Läkarförbundets Thomas
Flodin och professorn i barn-
medicin Yngve Hofvander an-
gående omskärelse.

Jag finner det besynnerligt
att Läkarförbundet under-
stödjer planerad och överlagd
kvalificerad misshandel ge-
nom att rekommendera om-
skärelse av små barn inom
den offentliga sjukvården.

Flodin verkar inte inse att
även små barn, även för tidigt
födda barn, har samma smärt-
känslighet som alla andra –
det som alla föräldrar och en
klok barndoktor som Hofvan-
der vet. 

Som skäl för sin ståndpunkt
anger Flodin att det är färre
barn som kommer att skadas
och dö. Alla barn som om-
skärs får obotliga skador, och
dödsfallen kommer att redu-
ceras men inte upphöra. Med
sin ståndpunkt finner jag att
Flodin inte respekterar FNs
barnkonvention. 

Flodin är ordförande i Läkar-
förbundets etik- och ansvars-
råd. Han verkar inte inse att
han, genom sin åsikt om om-
skärelse, bryter mot Läkarför-
bundets etiska regler i all-

mänhet och nummer 13 i syn-
nerhet.

Jag finner att Flodin inte
respekterar Läkarförbundets
Vision 3, »Läkarförbundet
verkar för att alla läkare arbe-
tar i enlighet med kårens etis-
ka riktlinjer«. Inte heller re-
spekterar Flodin världsläkar-
organisationen WMAs Inter-

national Code of Medical
Ethics.

Som medlem i Sveriges läkar-
förbund begär jag att Thomas
Flodin tar sitt ansvar och av-
går med omedelbar verkan
från Läkarförbundets sty-
relse. Han bryter mot förbun-
dets egna etiska regler samt

den allmänna hippokratiska
eden »non nocere« – att icke
skada. Därest andra i Läkar-
förbundets styrelse håller
med Flodin bör även de avgå.

Björn Hammarskjöld
barnläkare,

Mora
bjorn@moradoktorn.se

Apropå … omskärelse av små pojkar

Avgå, Thomas Flodin!

■ Björn Hammarskjöld är
starkt engagerad mot manlig
omskärelse. Detta är värt all
respekt. Tyvärr har detta en-
gagemang påverkat hans för-
måga att lyssna till och förstå
de kommentarer jag gav i ett
samtal i radioprogrammet
»P1 morgon« den 10 augusti.

Min och Etik- och ansvars-
rådets åsikt är att det ur etisk
synpunkt borde genomföras
manlig omskärelse endast på
beslutskapabla, helst myndi-
ga, individer. Jag säger detta
vid två tillfällen i början och
slutet av det korta samtalet.

Jag säger också att ingrep-
pet, som framför allt görs av
kulturella och religiösa skäl,
är förenat med obehag och att

komplikationer – även myck-
et allvarliga – har förekom-
mit. Den lagstiftning som fun-
nits sedan 2001 ger barnet
veto mot att genomgå omskä-
relse, något som jag beskriver
som orealistiskt när det gäller
8 dagar gamla eller mycket
unga pojkar. 

Socialstyrelsen har i en rap-
port uppmärksammat att
många omskärelser sker
utanför sjukvårdens tillsyn
och kontroll, vilket sannolikt
ökar riskerna för barnen. Man
föreslår därför att möjlighe-
terna att genomgå omskärelse
inom sjukvården ökar. Jag in-
stämmer i detta endast för att
på så sätt öka säkerheten för

barnen.
Att felaktigt påstå att någon

har åsikter som man sedan
kraftfullt opponerar mot är
visserligen en vanlig men
ändå oärlig och trist debatt-
metod. I detta fall kan den
som själv vill kontrollera vad
som sades. Programmet finns
tillgängligt för avlyssning på
SRs webbplats ‹www.sr.se›.
Jag önskar att Hammarskjöld
hade gjort detta innan han
började svinga sin demagogis-
ka klubba.

Thomas Flodin
ordförande i 

Läkarförbundets
etik- och ansvarsråd

thomas.flodin@slf.se

replik:

Demagogi byggd på missförstånd




