
Politiker ska inte göra medicinska bedömningar 

 
Sverige har en generös asyl- och flyktingpolitik och tar ett stort ansvar för dem som söker skydd från 
konflikter och förtryck, men vi skall alltid sträva efter att bli bättre. Inte minst när det gäller barn. 
Samtidigt är det också viktigt att politiker inte ägnar sig åt att göra medicinska bedömningar. 
 
I november finns enligt Migrationsverket 27 apatiska barn i Sverige. Många familjer har flytt över 
halva jorden för att söka skydd för att sedan få sina asylskäl prövade, bland dessa finns barn som bär 
på traumatiska upplevelser och dessutom utsätts för ovisshet om att få stanna eller inte. Den svenska 
asylprocessen är rättssäker och ger möjligheter till överklagande, men allt sammantaget kan innebära 
en stor påfrestning inte minst för barnen. Den stress de då utsatts för kan i vissa fall framkalla 
uppgivenhetssyndrom. 
 
Förra gången debatten blossade upp var 2004 och då färgades mediarapporteringen av politiker som 
uttryckte misstro och misstänktliggjorde utsatta människor. Så får det inte vara. Politikens roll är inte 
att bedöma medicinska tillstånd. Det är sjukvårdens ansvar. Inte ens på läkarutbildningen tillåts 
eleverna studera patienter med psykiatriska diagnoser, utan man använder skådespelare.  
 
Mot den bakgrunden är det inte politikers uppgift att stå vid sjuksängen och låtsas förstå sig på svåra 
medicinska diagnoser, vi talar trots allt om barn som är så svårt sjuka att de inte kan kommunicera 
med omvärlden. Istället ska vi politiker koncentrera oss på lagstiftning och regelverk med syfte att ge 
bra förutsättningar för de asylsökande att få stöd, vård och en rättssäker och snabb prövning. 
 
År 2006 infördes en ny instans- och processordning som har gjort asylprocessen mer rättssäker, rättvis 
och human. Dessförinnan var det ofta politiker som avgjorde vem som skulle få stanna eller inte och 
möjligheten fanns att upprepade gånger göra nya ansökningar – något som ledde till utdragna 
väntetider. Människor levde med ovisshet och en mer slumpartad bedömning om vem som fick stanna. 
Många for illa i den ordningen och det är troligt att det var en bidragande orsak till den epidemi av 
apatiska barn vi sett 2004-2005. 
 
Utvecklingen går åt rätt håll och under första halvåret 2009 var den genomsnittliga väntetiden sju 
månader för beslut i första instans – två månader bättre än föregående år. Men vi moderater är inte 
nöjda förrän målet om 3 månader är uppnått.  
 
Även om antalet apatiska barn i nuläget är långt ifrån de hundratals barn vi såg år 2005 är det viktigt 
att vi fortsätter att fråga oss hur vi från samhällets sida kan hjälpa dessa barn och undvika att fler barn 
drabbas. 
 
Socialstyrelsen genomför nu en förstudie för att se över hur man kan underlätta och förbättra 
underlaget för den medicinska bedömningen. En bedömning som är en väsentlig del i asylprövningen. 
 
Alliansregeringen har också uppdragit åt Migrationsverket att kartlägga hur praxis av Utlänningslagen 
5:6 ”Synnerligen ömmande omständigheter” kan utvecklas vad avser barn. Detta är nödvändigt för att 
se om lagens intentioner uppfyllts och om det finns skäl att justera lagen.  
 
Vi vill med kraft motverka den situation som rådde 2004-2005 när representanter för den förra 
regeringen gjorde svårt sjuka barn till slagträ i den politiska debatten. Fokus för oss är att människor, 
unga som gamla, ska bli väl omhändertagna och därför överlåter vi medicinska bedömningar och 
hantering på dem som har kompetensen. 
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