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▶ Sophiahemmet
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▶ Järva
▶ Sollentuna

Barnsjukhuset Martina är den största vårdgivaren inom barn- och 
ungdomsmedicinsk öppenvård i Stockholm

BARNSJUKHUSET MARTINA har vårdavtal 
med Region Stockholm och driver flera BUMM i 
Stockholmsregionen med den största enheten på 
Sophiahemmet. Vi har även två BVC och ett Centrum 
för Vikthälsa och ett Centrum för Psykisk Hälsa. 

Martina har barnspecialister inom astma och allergi, 
gastroenterologi, kardiologi (EKO, arbetsprov), 
nefrologi, endokrinologi, barnkirurgi och bar-
nurologi, genetik, barnpsykiatri, neonatologi med 
flera. Våra barnsjuksköterskor har mottagningar 
inom de flesta områden och vår dietist arbetar brett 
i hela verksamheten.

Våra barnpsykologer och barnpsykiatriker arbetar 
med neuropsykiatriska utredningar/behandlingar 
och psykisk ohälsa.

Martinas ’inre klimat’ är akademiskt med flera disput-
erade kollegor. Vi satsar mycket för att hålla kompe-
tensutvecklingen och ST undervisningen på hög nivå. 

Martina är nog det närmaste man kan komma en 
universitetsklinik i öppenvård. Våra medarbetare 
trivs vilket är tydligt i medarbetarenkäten.

Är du barnläkare eller barnsjuksköterska och vill 
arbeta hos oss eller är nyfiken så kontakta gärna 
någon av våra verksamhetschefer. Vi är flexibla och 
skräddarsyr ofta anställningsformen och villkoren, 
och såklart matchar vi de villkor som du har idag!
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När jag skriver detta har skolorna nyligen börjat och de åter-
kommande regnvädren visar tydligt att sommaren är på väg att 
ta slut. Under det senaste året har vi alla påverkats rejält av pan-
demin, både professionellt och privat, men sommaren blev för 
många ändå en välbehövlig paus och återhämtning. Inför hös-
ten finns oro över att den nya deltavarianten av SARS-CoV-2 
viruset ska medföra ökad smittspridning, inte minst bland ovac-
cinerade yngre individer och barn. Det hörs allt fler röster för att 
Sverige bör vaccinera barn, åtminstone från 12 år, vilket många 
länder har börjat med. Avvägningarna är svåra och Svenska 
Barnläkarföreningen har återkommande kontakter med Folk-
hälsomyndigheten och Socialstyrelsen och vi avvaktar beslut 
från våra myndigheter.

Även om pandemin dominerar nyhetsflödena så fortsätter vi 
barnläkare oförtrutet vår professionella verksamhet för att främ-
ja barns hälsa och utveckling. Mycket utvecklingsarbete görs i 
våra delföreningar och intressegrupper, där vi utbyter erfaren-
heter på nationell nivå, utvecklar gemensamma vårdprogram 
och kurser, besvarar remisser från myndigheter och grundläg-
ger professionella kontakter och vänskapsband över landet. Vår 
största och viktigaste gemensamma aktivitet, Barnveckan, har 
tyvärr drabbats svårt av pandemin. Förra året såg vi fram emot 
det fina programmet i Växjö, som tyvärr fick ställas in och där vi 
även skulle firat BLF:s 50-årsjubileum. I år har vi sett fram emot 
att äntligen få komma till den framflyttade Barnveckan i Stock-
holm i slutet av september. Restriktioner omgärdar dock arrang-
emanget och ett antal regioner har avrått från fysiskt deltagande. 
Under pandemin har dock virtuella möten blivit ”vardag” och 
fungerar så bra att de har kommit för att stanna. För närvaran-
de arbetar arrangörerna i Stockholm för att åtminstone delar av 
Barnveckan ska kunna ges virtuellt, inte minst för att säkerställa 
ST-läkares utbildningsbehov. Barnläkarföreningen har under 

året arrangerat återkommande lunch-webinarier. Detta har fallit 
ut mycket positivt och kommer att fortsätta framöver. Virtuella 
möten har också medfört effektivare styrelsearbete inom BLF då 
det blir lättare att snabbt stämma av med styrelsemedlemmar 
från olika delar av landet. Trots det så tror jag vi alla saknar mö-
ten IRL.

En viktig informationskälla för oss barnläkare är den tidskrift ni 
just nu läser – Barnläkaren. I temanumren får vi uppdaterad och 
samlad information om aktuella frågor inom Barnläkarkåren i 
Sverige. I Barnläkaren 1 (2021) fick vi en intressant historisk 
tillbakablick över svensk pediatrik, sett genom Acta Paediatri-
ca som i år firar 100-årsjubileum! Actas nuvarande chefredak-
tör, professor emeritus Hugo Lagercrantz, fanns inte med i den 
presentationen men förtjänar att uppmärksammas för sin sto-
ra betydelse för svensk pediatrik. I webtidningen ”Curie” från 
Vetenskapsrådet (https://www.tidningencurie.se) finns idag ett 
mycket läsvärt reportage om Hugo Lagercrantz. Där finns även 
en intressant berättelse om hur Hugo Lagercrantz, tillsammans 
med Barnläkarens kulturredaktör (och ordförande i Stiftelsen 
Acta Paediatrica) seniorprofessor Göran Wennergren, bidrog 

till att minska incidensen av plötslig 
spädbarnsdöd för knappt 30 år se-
dan. Deras långvariga engagemang 
för barns hälsa och utveckling gör 
dem till viktiga rollmodeller för oss 
barnläkare.

Ha det gott och sköt om er!

Lena Hellström Westas, 
BLF ordförande

Kära kollegor
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Välkomna tillbaka efter somm-
aren! En tröst nu när höstens pa-
lett skiftar i rött och gult, är ju att 
vi vet att den alltid återvänder.

I förra veckan på höstens för-
sta redaktionsmöte träffade vi vår 
nästkommande temaredaktör, 
barn- och ungdomsläkare Char-
lotte Nylander, som kommer att 
ha hand om vårt temanummer 
om Ungdomsmedicin. Det är 
alltid så roligt att träffa våra te-

maredaktörer och att få samarbeta med människor med 
ett sådant engagemang och driv. Gång på gång öppnar de 
dörrar till ny kunskap och ger oss möjlighet till fördjupning 
i densamma. 

När vi tog oss an juridik i pediatriken så var det Ulrika 
Sandéns tur. Hon har tidigare bl a varit ledamot i Svenska 
Läkaresällskapets Etikdelegation. Med Ulrikas hjälp bely-
ser vi några av de många och svåra juridiska frågor som rör 
barn- och ungdomar i vårdsammanhang. Hur tänker man 
t ex kring frågor som vem som ska betraktas som ett barn? 
Och vem i vårdgivarens organisation har det yttersta ansva-
ret för att se till, att barn- och ungdomar får en tillfredsstäl-
lande hälso- och sjukvård? Hur hanterar man en situation 
där en vårdnadshavare inte vill att vissa uppgifter förs vidare 
till barnet (patienten), och måste du i din yrkesroll respek-
tera detta önskemål? Vet du vilken vård papperslösa barn 
har rätt till? Och hur kommer det sig att juridik och etik inte 
alltid går hand i hand? Juridiska och etiska överväganden 
bidrar tillsammans till mer rättssäkra medicinska beslut. 
Båda utgör ett viktigt redskap i barnläkarens ”verktygslåda”. 

I den bästa av världar skulle alla barn få det stöd, skydd 
och den vård de behöver och har rätt till, men verklighe-
ten ser ju inte riktigt ut så. Under pandemin har dessutom 
många barns utsatthet förvärrats. Ett samhälle präglat av 
ökad isolering och minskad insyn i familjer, ökar risken för 
att barn far illa. Ja, pandemin må ha ställt till det på många 
sätt, men den har även blivit en påminnelse om, att omväl-
vande förändringar faktiskt kan ske både kvickt och kraft-
fullt om nöden kräver. Det finns många utsatta barn- och 
ungdomar som borde få hjälp att förändra sin vardag här 
och nu.

En av de viktigaste förändringar för barns rättigheter 
på decennier, trädde dock i kraft redan innan pandemin. I 
början av 2020 blev FN:s konvention om barns rättigheter 
svensk lag. Av konventionen framgår att barn exempelvis 
har rätt till skydd mot våld, rätt till utbildning och rätt till 
social trygghet. Den fastslår även att barn ska få uttrycka 
sin mening och bli lyssnade på. Centralt i konventionen är 
att vid alla åtgärder som rör ett barn, ska man i första hand 
beakta vad som bedöms vara barnets bästa.  

Slutligen, missa inte Göran Wennergrens recension om 
boken ”Läkarinnor”, och berättelsen om en av vårt lands gif-
tigaste örter. Denna kan faktiskt (om rätt använd), vara till 
stor nytta medicinskt sett.  

Temaredaktör i detta nummer: Ulrika Sandén
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REDAKTÖRENS RUTA

Ulrika Sandén är jur dr i rättsvetenskap och 
verksam som lärare/forskare vid juridiska in-
stitutionen, Umeå universitet. År 2012 dispu-
terade hon på avhandlingen ”Sekretess och 
tystnadsplikt i offentlig och privat hälso- och 
sjukvård – ett skydd för patientens personliga 
integritet” (Iustus förlag). Ulrika har en mång-
årig erfarenhet av att utbilda såväl blivande som 
redan yrkesverksamma läkare, till exempel an-
svarar hon för avsnittet medicinsk juridik som 
läkarstudenterna vid Umeå universitet läser 
under termin 5. Hon ansvarar även för den 

strimma av juridik som finns på läkarprogram-
met vid Örebro universitet, vilket innebär att 
Örebros läkarstudenter möter Ulrika under ett 
flertal terminer. Ulrika medverkar som förfat-
tare i böcker inom området medicinsk juridik, 
till exempel Medicinsk rätt (Norstedts Juridik). 
Under perioden 2013-2018 var Ulrika ledamot 
i Svenska Läkaresällskapets etikdelegation. 
Hon var expert i 2018 års donationsutredning 
(SOU 2019:26). I februari 2021 utsåg regering-
en Ulrika till att leda en utredning om läkeme-
delsstatistik (Dir. 2021:12).

Margareta Munkert Karnros

Foto: 
Umeå Universitet
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Lag och rätt i hälso-  
och sjukvården:

Ett omfattande och 
komplicerat regelverk 
i ständig förändring

När jag fick den trevliga frågan om att 
vara temaredaktör för ”Juridik i pedi-
atriken” svarade jag snabbt ja och gjorde 
en lista över tänkbara ämnen som skulle 
kunna ingå i temat. I detta temanummer 
får ni läsa ett urval av de ämnen som 
fanns på den listan. Artikelförfattarna 
behandlar frågor om samtycke till med-
icinsk vård och behandling av barn, psy-
kiatrisk tvångsvård av barn, orosanmälan 
till socialtjänsten, barnets sekretess gent-
emot sin vårdnadshavare, forskning på 
barn, asylsökande och papperslösa barns 
rätt till vård, barns rätt till hälso- och 
sjukvård av god kvalitet samt förhållandet 
mellan etik och juridik. De jurister som 
har skrivit artiklar i detta temanummer 
är verksamma inom området hälso- och 
sjukvård, antingen som praktiker eller 
akademiker. Tack för att ni svarade ja på 
min förfrågan om att bidra med text! Ett 
särskilt tack vill jag rikta till Ingemar Eng-
ström som bidragit med reflektioner om 
förhållandet mellan etik och juridik.

Det regelverk som styr hälso- och sjuk-
vården kan beskrivas som mycket omfat-
tande, ganska så snårigt och i ständig för-
ändring. Regelverket består inte endast av 
lagar beslutade av riksdagen, utan även 

av förordningar beslutade av regeringen 
och föreskrifter beslutade av Socialstyrel-
sen och andra förvaltningsmyndigheter. 
Även på internationell nivå finns regler 
som aktualiseras vid vård av patienter,  
t ex i Europakonventionen. Det är således 
en utmaning att känna till och hålla sig 
uppdaterad med ”vad som gäller”.

Temat är som synes juridik i pediatri-
ken. Temat rör således patienter som 
är under 18 år, d v s barn. Det regelverk 
som gäller vid vård av patienter innehåll-
er förhållandevis få bestämmelser som 
uttryckligen tar sikte på patientgruppen 
barn, t ex saknas tydliga åldersgränser 
som anger när ett barn är moget att själv 
ta ställning till frågor som rör hans eller 
hennes vård och behandling. Enligt be-
stämmelser i föräldrabalken är det bar-
nets vårdnadshavare som har både rätt 
och skyldighet att bestämma över sitt 
barn. Vårdnadshavares bestämmanderätt 
minskar dock i takt med barnets stigande 
ålder och mognad och upphör den dagen 
barnet fyller 18 år. Detta innebär således 
att vårdnadshavare som huvudregel har 
rätt att bestämma i frågor som rör bar-
nets hälso- och sjukvård, så länge inte 
barnet själv uppnått tillräcklig ålder och 

mognad. Barnets mognad är av central 
betydelse i fler situationer än de som be-
handlas i detta temanummer. Exempelvis 
har ett barn rätt att spärra uppgifter i sin 
journal, om barnet uppnått tillräcklig ål-
der och mognad.

I de flesta fall är det vårdpersonal som 
får bedöma om barnet kan anses besitta 
den mognad som krävs för att ta ställning 
till den aktuella frågan som beslutet gäl-
ler. Den individuella mognadsbedöm-
ningen får därmed ofta en helt avgörande 
betydelse i frågor som rör det enskilda 
barnets kroppsliga och personliga inte-
gritet och, på en mer övergripande nivå, 
för barns rättsliga ställning i vården.

Borde det införas särskilda ålders-
gränser om barns bestämmanderätt i 
hälso- och sjukvården? Skulle 15 eller 16 
år vara en rimlig, godtagbar och rättssä-
ker gräns? Vilka argument för respektive 
emot en sådan ordning kan t ex etiker, ju-
rister och barnläkare tänkas ha? Kanske 
kommer den frågan att följas upp i nästa 
nummer av Barnläkaren som har temat 
ungdomsmedicin?

Ulrika Sandén

Foto: iStock
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Samtycke vid medicinsk 
vård och behandling av barn 
– särskilt vid vaccinering
Inom hälso- och sjukvården ska vård ges med patientens samtycke och bygga 
på respekt för patientens självbestämmande och integritet. När patienten är 
ett barn, måste en bedömning utifrån barnets ålder och mognad göras. Detta 
för att kunna avgöra vems samtycke till vården som ska efterfrågas. Frågan om 
vems samtycke – barnets, vårdnadshavares eller både ock - som ska sökas är 
högaktuell, inte minst när det gäller vaccineringar.

Linda Larsson, Regionjurist, 
Region Skåne,  
Linda Larsson juridik AB 
E-mail: info@lljuridik.se

Samtycke till hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvård utgörs enligt defini-
tionen i 2 kap. 1 § hälso- och sjukvårds-
lagen bl a av åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdo-
mar. Av det följer att vaccinationer ut-
gör sådan förebyggande behandling som 
omfattas av definitionen av hälso- och 
sjukvård. Hälso- och sjukvård får enligt 
4 kap. 2 § patientlagen inte ges utan pa-
tientens samtycke om inte annat följer av 
lag. När patienten är ett barn ska barnets 
inställning till den aktuella vården eller 
behandlingen så långt som möjligt klar-
läggas. Barnets inställning ska tillmätas 
betydelse i förhållande till hans eller hen-
nes ålder och mognad, se 4 kap. 3 § pa-
tientlagen.

Vårdnadshavares ansvar 
och skyldigheter
Den som har vårdnaden om ett barn har 
ett ansvar för barnets personliga förhål-
landen och ska se till att barnets behov 
enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken blir till-
godosedda. Vårdnadshavare har enligt 6 
kap. 11 föräldrabalken, vidare både rätt 
och skyldighet att bestämma i frågor som 
rör deras barns personliga angelägenhet-
er. Vårdnadshavaren ska i takt med bar-
nets stigande ålder och utveckling ta allt 
större hänsyn till barnets synpunkter och 
önskemål. Med barnets personliga ange-
lägenheter avses bl a barnets hälsa och 

därmed rätten att samtycka till vård och 
behandling.

Vems samtycke?
Barnets ställning inom hälso- och sjuk-
vården i förhållande till barnets vård-
nadshavare är ibland svårbedömd, även 
om grundprincipen är enkel; vårdnads-
havare ansvarar för barnet. När ett barn 
söker hälso- och sjukvård möter grund-
principen om vårdnadshavares ansvar 
för sina barn det regelverk som gäller för 
hälso- och sjukvården. Enligt föräldra-
balkens regler är det vårdnadshavarnas 
samtycke som ska sökas, enligt hälso- och 
sjukvårdens regelverk är det patientens, 
dvs. barnets.

I takt med barnets stigande ålder och 
utveckling måste vårdnadshavare dock ta 
större och större hänsyn till barnets själv-
bestämmanderätt. Vårdpersonal måste 
på samma sätt i sin bedömning av vems 
samtycke som ska efterfrågas beakta bar-
nets inställning i förhållande till hans 
eller hennes ålder och mognad. Bedöm-
ningen av vems samtycke för vaccination 
som ska sökas måste alltså avgöras i det 
enskilda fallet, utifrån det enskilda bar-
nets beslutsförmåga.

Om barnet bedöms som tillräckligt 
moget är det barnets samtycke som krävs 
och är tillräckligt för att få vaccinera bar-
net. Däremot, om barnet inte bedöms 
beslutskompetent, krävs samtycke från 

barnets vårdnadshavare. Om barnet har 
två vårdnadshavare – krävs samtycke 
från båda? Vardagliga beslut som rör den 
dagliga omsorgen, t ex beslut om barnets 
kläder, sovtider och fritidsaktiviteter, kan 
fattas av ena vårdnadshavaren ensam. 
Beslut av mer ingripande karaktär får dä-
remot inte fattas av ena vårdnadshavaren 
ensam, om inte barnets bästa uppenbarli-
gen kräver det, se 6 kap. 13 § föräldrabal-
ken. Vaccinationer får anses vara ett be-
slut av mer ingripande karaktär som går 
utanför den dagliga omsorgen. Det inne-
bär att båda vårdnadshavarnas samtycke 
som huvudregel krävs för att få vaccinera 
barnet.

Slutligen - alla givna eller återkallade 
samtycken samt bedömningar gällande 
vården ska dokumenteras i patientens 
journal.
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Som bekant måste vård till barn ges med stöd i samtycke. 
Bedömningen av vem som ska lämna samtycke görs av 
vårdpersonal i det enskilda fallet. En sådan bedömning 
kan resultera i att samtycke ska inhämtas från barnets 
vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare har 
de gemensam bestämmanderätt över barnet. Men vad gäller 
då om någon av vårdnadshavarna motsätter sig vård?

Vårdnadshavares gemensamma bestäm-
manderätt enligt 6 kap.13 § föräldrabal-
ken innebär inget undantagslöst krav på 
att samråd ska ske med dem båda inför 
varje typ av vårdinsats. Samråd med 
enbart den ene kan vara tillräckligt om 
vårdbeslutet inte kan avvaktas och den 
andra vårdnadshavaren är förhindrad att 
ange sin inställning på grund av frånva-
ro, sjukdom eller annan orsak. Det finns 
också ett visst utrymme för att anta att 
vårdnadshavare informerar varandra 
och delar uppfattning i samtyckesfrågan. 
Justitieombudsmannen har uttalat att 
det många gånger är tillräckligt att sam-
råd sker enbart med den vårdnadshavare 

som sköter vårdkontakten (JO 2003/04 s. 
305). Det kan då handla om enklare be-
sök på en vårdcentral, som t ex för barn-
sjukdomar. Finns det däremot något som 
indikerar att en vårdnadshavare motsät-
ter sig en insats, ska samråd ske även om 
vården är av enklare karaktär. Och gäller 
det mer ingripande insatser ska samråd 
alltid ske.

Undantag och specialregler
Vårdnadshavarnas inställning till vården 
ska som huvudregel respekteras, och ef-
tersom bestämmanderätten är gemen-
sam, utgör redan en vårdnadshavares ne-
kande ett hinder för att ge vård. Det finns 

dock vissa undantag. Avser vårdbehovet 
psykiatrisk eller psykologisk utredning 
eller behandling kan det vara tillräckligt 
med ett samtycke. En specialregel i 6 kap. 
13a § föräldrabalken möjliggör nämligen 
att t ex samtalskontakter, behandlingar 
och medicinering för neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar kan ges till barn 
med stöd i enbart en vårdnadshavares 
samtycke om Socialnämnden beslutat att 
åtgärden får vidtas med hänsyn till bar-
nets bästa. Ett annat särskilt fall är när 
ett barn behöver undersökas på grund av 
misstanke om att det utsatts för brott av 
en närstående. Om en domstol utsett en 
särskild företrädare för barnet är denne 

Vårdnadshavare som 
motsätter sig att ett 
barn ska få vård
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behörig att besluta om behövliga under-
sökningar i brottsutredande syfte.

Orosanmälan vid konkret risk för bar-
nets hälsa och utveckling
Vårdnadshavare kan alltså fatta beslut 
som är till barnets nackdel utifrån ett 
vårdperspektiv, men om det finns en kon-
kret risk att barnets hälsa eller utveckling 
tar skada av utebliven vård ska vårdper-
sonalen göra en orosanmälan till Social-
nämnden. Och anses risken vara påtaglig 
ska nämnden ansöka hos förvaltningsrät-
ten om att omhänderta barnet enligt la-
gen med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU). Vid ett LVU-beslut över-

tar Socialnämnden vårdnadshavarnas 
bestämmanderätt i den omfattning som 
behövs för att vården ska kunna genom-
föras. I vissa fall kan även en överflytt-
ning av vårdnaden till särskilt förordnade 
vårdnadshavare bli aktuell.

Slutligen kan förstås vårdinsatser 
ibland inte avvaktas utan allvarlig risk för 
barnet. Då kan det bli aktuellt att ge ome-
delbar vård med stöd av allmänna prin-
ciper om nöd, oavsett vårdnadshavarnas 
inställning (jfr 4 kap. 4§ patientlagen). 
Det handlar dock om en mycket begrän-
sad möjlighet, eftersom endast direkt 
akuta insatser omfattas. För den absoluta 
majoriteten av vårdinsatser som ges till 

barn gäller därför att samtycke måste in-
hämtas enligt de principer som framgått 
ovan.

Eftersom bestämmanderätten är gemensam, utgör redan en vårdnadshavares nekande ett hinder för att ge vård. Det finns 
dock vissa undantag. Foto: iStock
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Teman i Barnläkaren 2022      

 Utgivning: Materialdag    
  (annons):

1. Barnonkologi och hematologi 28 jan 14 dec

2. Gastroenterologi 22 mars 18 feb

3. Neonatal uppföljning 11 juni 20 april

4. Barn och våld 22 juli 28 juni 

5. Palliativ vård/Etik 8 oktober 23 aug

6. Diabetes 10 dec 21 okt  

 

www.lakareutangranser.se/foretagsvan

BLI
FÖRETAGSVÄN 
Ring 010-199 33 00

eller besök oss
på webben.
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www.agrenska.se
031-750 91 00

Ågrenska ett nationellt kompetens  centrum för 
sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, 
ungdomar och vuxna med funktionsnedsättninar och deras familjer.www.agrenska.se  agrenska@agrenska.se  031-750 91 00

35 Svårbehandlad epilepsi med ytterligare funktionsnedsättning
36 Rubinstein-Taybis syndrom
37 Transpositioner
38 Neuroblastom*
39 Williams syndrom
40 Noonans syndrom
41 Potocki-Lupskis syndrom, Duplikation 17p11.2-syndromet
42 Nemalinmyopati
43 Fenylketonuri, PKU
43 Mastocytos
45 Hjärntumör, barn från 13 år*
46 Coffin-Siris syndrom
48 16p11.2 kromosomdeletion och -duplikation
49 Coffin-Siris syndrom
50 22q13-deletionssyndromet, 22q13.3-deletionssyndromet, 

Phelan-McDermids syndrom

Ågrenska- ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik  
mötesplats för barn, ungdomar, vuxna med funktionsnedsättningar och deras familjer.

3 Kabukisyndromet
4 Blåsexstrofi
6 Fragilt X-syndromet
8 22q11-deletionssyndromet
9 Diagnos ej fastställd

10 CDG-syndrom
11 Hjärntumör barn under 13 år*
12 Epidermolysis bullosa
13 Diagnos ej fastställd

14 Retts syndrom
17 Vi som mist ett barn i en cancersjukdom*
18 Sotos syndrom
19 Sicklecellanemi
20 Duchennes muskeldystrofi
23 Diagnos ej fastställd

           * I samarbete med Barncancerfonden
            Familjevistelser
            Vuxenvistelser, från 18 år

Vi presenterar familje- och vuxenvistelser som arrangeras hösten 2021 och våren 2022. 
För mer information och anmälan se agrenska.se/familjevistelser, agrenska.se/vuxenvistelser
 
Vecka   Diagnos

 
Vecka   Diagnos

UPPTÄCK!DELA!INSPIRERA!

För mer information besök hemocue.se

Har du tid 
att vänta? 
Med HemoCue WBC Diff har du 
provsvaret inom 5 minuter.

• Infektionsmarkör – bakteriell  
infektion eller virus

• Uteslut allvarliga hälsotillstånd

• Undvik väntan både för dig själv 
 och patienten 

Optimera arbets flödet på mottag-
ningen och undvik vänte tiden för 
provsvar från labb.

Ett snabbt och tillförlitligt resultat gör 
att du kan fatta beslut om eventuell 
behandling med patienten fortfarande 
framför dig.
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Psykiatrisk tvångsvård 
av barn
Att ge vård mot en patients vilja eller utan att ha inhämtat 
samtycke, innebär att mänskliga rättigheter kränks. Psykiatrisk 
tvångsvård är enbart tillåtet enligt lagen om psykiatrisk tvångs-
vård (LPT). Lagen kräver exempelvis att ett formellt beslut fattas 
och att beslutet kan överklagas till domstol. LPT har ingen und-
re åldersgräns.

Det är bara när en patient har en s k all-
varlig psykisk störning som tvångsvård 
kan ges. Patienten måste också ha ett 
oundgängligt behov av psykiatrisk vård, 
som inte kan tillgodoses på annat sätt 
än genom att patienten är intagen på en 
sjukvårdsinrättning för kvalificerad psy-
kiatrisk dygnetruntvård och motsätta sig 
den vård som av läkare anses behövas. 
Går det att ge vården på frivillig väg så ska 
det alternativet alltid väljas. I undantags-
fall kan tvångsvård ges trots att patienten 
samtycker, om det till följd av patientens 
psykiska tillstånd finns grundad anled-
ning att anta att vården inte kan ges med 
hans eller hennes samtycke.

Domstolsprövning
Förvaltningsrätten prövar lagligheten av 
ett beslut om tvångsvård eller en ansö-
kan om fortsatt tvångsvård baserat på det 
underlag som domstolen har tillgång till. 
Dels det skriftliga materialet, d v s över-
klagande från patienten eller ansökan 
om fortsatt vård från chefsöverläkaren, 
samt vårdintyg och beslut om intagning. 

Dels de uppgifter som framkommer vid 
en muntlig förhandling där bl a patienten 
och dennes offentliga biträde (advokat) 
deltar. Domstolen kallar också en sak-
kunnig läkare till förhandlingen. Dennes 
roll är att hjälpa domstolen med den svåra 
uppgiften att göra en juridisk bedömning 
baserat på ett medicinskt underlag. Kra-
ven på rättsprocessen i LPT-mål syftar till 
att säkerställa varje patientens rättssäker-
het och skydda mänskliga rättigheter.

Vårdnadshavares bestämmanderätt
Enligt barnkonventionen har barn sam-
ma rättigheter som vuxna. När barn 
är patienter inom psykiatrin utmanas 
dock detta ställningstagande. Rättsläget 
kompliceras nämligen av det faktum att 
vårdnadshavare enligt föräldrabalken har 
långtgående befogenheter att bestämma 
över sina barn inom hälso- och sjukvår-
den. Grundtanken är att föräldrar vet vad 
som är det bästa för deras barn.

Barns bestämmanderätt
Barns rätt att själva bestämma över sin 

vård och behandling ökar i takt med dess 
stigande ålder och mognad. Mognadsbe-
dömningen påverkas bl a av vilken typ 
av insats respektive sjukdom/skada som 
det handlar om och vilka risker behand-
lingen är förenad med. Om mognadsbe-
dömningen resulterar i att barnet själv 
ska lämna sitt samtycke så är det  barnets 
inställning till vården som ska vara av-
görande. Om mognadsbedömningen is-
tället landar i att det är vårdnadshavaren 
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fakulteten, Uppsala universitet 
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som ska samtycka å barnets vägnar kan 
det tolkas som att vårdnadshavarens in-
ställning är avgörande för om vård med 
stöd av LPT kan ges.

Några reflektioner
Tvång av barn väcker frågor om hur 
reglerna om vårdnadshavares besluts-
befogenhet och barns själv- och med-
bestämmanderätt samverkar med LPT. 
Om vårdnadshavare tillåts samtycka i 

sina barns ställe kan psykiatrisk vård ges 
”frivilligt”, utan beslut om LPT. Gränsen 
mellan frivillighet och tvång suddas då 
ut och medför att barn i realiteten tving-
as till hälso- och sjukvård utan några 
rättssäkerhetsgarantier såsom formellt 
beslutsfattande och domstolsprövning. 
Lagens ändamål, dvs. att undvika god-
tycklig tvångsanvändning mot patienter, 
oavsett ålder, riskerar därmed att gå för-
lorad.
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Foto: iStock
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Sekretess mellan barn 
och vårdnadshavare
Vårdnadshavare har enligt 6 kap. 1 och 2 §§ föräldrabalken ett övergripande 
ansvar att se till att barnets behov av omvårdnad blir tillgodosett. Det innebär 
att vårdnadshavarna normalt sett har rätt att ta del av och förfoga över barnets 
patientjournal. Men från denna huvudregel finns tre undantag, som regleras 
i 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslag (OSL).

Lotta Wendel, Jur. kand., Fil. dr., Malmö 
universitet. Adjungerad Svenska läkar-
sällskapets delegation för medicinsk etik 
E-mail: lotta.wendel@mau.se

Barnets ålder och mognad
Den första situationen handlar om när 
barnet själv vill råda över information 
som rör barnets vård och behandling. En-
ligt 6 kap. 11 § föräldrabalken, ska vård-
nadshavarna i takt med barnets ålder och 
utveckling ta allt större hänsyn till barnets 
egen uppfattning. Vårdnadshavarnas be-
stämmanderätt över barnet tunnas alltså 
ut när barnet blir äldre och mognare, och 
barnets självbestämmanderätt ökar. Det 
finns ingen bestämd åldersgräns här; is-
tället måste berörd hälso- och sjukvårds-
personal göra en mognadsbedömning i 
det enskilda fallet. Vid bedömningen ska 
även uppgifternas innehåll och vilken typ 
av sjukdom och behandling det är fråga 
om vägas in (1). Har barnet uppnått till-
räcklig ålder och mognad och vill behålla 
information för sig själv, så måste detta 
respekteras. Barnets sekretess skyddas då 
av 25 kap. 1 § OSL. Om vårdnadshavare i 
denna situation begär ut uppgifter, så ska 
frågan behandlas på samma sätt som om 
uppgifter begärs ut av en utomstående 
person rörande vilken annan enskild pa-
tient som helst (2).

Betydande men för barnet
Den andra situationen tar sikte på lägen 
när barnet riskerar betydande men, om 
uppgifter röjs för vårdnadshavare. I den-
na situation är barnets ålder och mognad 
irrelevant. Det kan handla om hedersrela-
terade problem där barnet skulle drabbas 
mycket hårt om det blev känt för vård-

nadshavare exempelvis att barnet har 
en kärleksrelation. Ett annat exempel är 
allvarliga vårdnads- och umgängestvis-
ter. En förutsättning är att barnet skulle 
ta allvarlig fysisk eller psykisk skada av 
att en uppgift lämnas till vårdnadshavare. 
En vårdnadshavare kan bli upprörd utan 
att det i sig anses kunna utgöra betydande 
men för barnet (3).

Barnets vistelseort är sekretessbelagd
Den tredje situationen gäller om det 
framgår någon annanstans i OSL att se-
kretess råder. Enligt 26 kap. 2 § OSL 
kan kommunens socialtjänst besluta att 
uppgift om barnets vistelseort ska hem-
lighållas om barnet har omhändertagits 
och hemlighållandet är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålet med omhänderta-
gandet eller vården. Ett sådant beslut gäl-
ler då även inom hälso- och sjukvården.

Även sekretessbelagda uppgifter 
kan lämnas ut
Även om det råder sekretess mellan barn 
och vårdnadshavare, så kan det finnas 
situationer när uppgifter rörande barnet 
ändå kan lämnas ut. I 10 kap 2 § OSL 
föreskrivs att en myndighet kan lämna 
ut sekretessbelagda uppgifter om det är 
nödvändigt för att den utlämnande myn-
digheten ska kunna fullgöra sin verksam-
het. En skola kan exempelvis behöva läm-
na ut uppgifter till vårdnadshavare om en 
elevs missbruksproblem, för att fullgöra 
skolans elevvårdande verksamhet (4).
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Med att ett barn misstänks ”fara illa” avses en egen professionell bedömning. Det kan handla om barn som i hemmet ut-
sätts för fysisk eller psykisk misshandel, sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk försummelse eller barn som har missbruk, 
kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende.
Bild: iStock
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Orosanmälan till socialtjänsten 
– en skyldighet

När ett barn misstänks fara illa
För att barn med skadliga uppväxtvillkor 
ska kunna upptäckas, och socialtjänsten 
kunna erbjuda familjer stödinsatser eller 
agera till ett barns skydd är det avgöran-
de att yrkesverksamma som möter barn 
upplyser socialtjänsten om oro. Skyld-
igheten att anmäla har funnits alltsedan 
1924 års barnavårdslag, och har under 
de senaste snart 100 åren förtydligats och 
förstärkts; ständigt i syfte att öka benä-
genheten att anmäla (1).

För att uppfylla barns rätt till skydd 
mot alla former av våld och övergrepp 
enligt art. 19 barnkonventionen är identi-
fiering och rapportering två nyckelfrågor. 
Häri ingår medvetenhet om riskfaktorer, 
och indikatorer, för alla former av våld 
och övergrepp mot barn, samt vilja och 
förmåga hos yrkesverksamma att agera 
på lämpligt sätt (2).

Med att ett barn misstänks ”fara illa” 
avses en egen professionell bedömning. 
Det kan handla om barn som i hemmet 
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel, 
sexuella övergrepp, fysisk eller psykisk 
försummelse eller barn som har miss-
bruk, kriminalitet eller annat självde-
struktivt beteende (3). Skyldigheten om-
fattar även oro för barn som är placerade 
i familjehem eller på institution.

Ansvar vid (utebliven) anmälan
I ett lagstiftningsärende år 2003 konsta-

terades att den som låter bli att göra en 
anmälan riskerar att dömas till ansvar för 
tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbalken. 
Med utgångspunkt i svårigheterna att få 
yrkesverksamma att orosanmäla, fram-
hölls utökad information om bestäm-
melserna och tydligare rutiner på arbets-
platser som viktiga åtgärder (4). Högsta 
domstolen har i NJA 2014 s. 910 klargjort 
att åsidosatt anmälningsskyldighet kan 
utgöra tjänstefel. Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd (HSAN) har också beslu-
tat om prövotid för läkare, som en konse-
kvens av utebliven orosanmälan (5).

Anmälan ska göras genast. Eftersom 
skyldigheten att anmäla inträder redan 
vid misstanke ska även uppgifter som är 
svårbedömda eller obestyrkta anmälas. 
Så länge anmälan inte objektivt sett fram-
står som helt opåkallad, är detta i linje 
med lagstiftarens intentioner: Det är so-
cialtjänsten som ska utreda vilket fog som 
finns för oron.
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Maria Forsman, universitetslektor, Juri-
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En barnläkare är skyldig att genast anmäla till socialtjänsten om han eller hon 
i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Orosanmälan utgör ett yrkesansvar, ett tjänsteansvar och ett samhällsansvar: 
Om den professionella som möter barn och inser oro inte anmäler, hur ska då 
barns rätt till skydd och trygghet kunna tillgodoses?

Anmälaren kan få återkoppling
Sedan år 2013 får socialtjänsten infor-
mera anmälaren huruvida en utredning 
rörande barnet har inletts, inte inletts, 
eller redan pågår. 

Socialtjänsten utreder och ger insatser
En skyddsbedömning görs omedelbart. 
Inom 14 dagar ska beslut att inleda eller 
inte inleda en utredning ha tagits.

För socialtjänsten kan det bli fråga om 
att, parallellt med behovsutredningen, 
motivera vårdnadshavare (och ibland 
barn) till insatser.

Polisanmälan
Vid misstanke om att ett barn utsatts för 
brott, bör även en polisanmälan göras. 
Sedan den 1 juli 2021 utgör även barns 
bevittnande av vålds- och sexualbrott 

mot närstående brott. 

Information till våldsutsatta barn
Inom hälso- och sjukvården ska barnets 
behov av information, råd och stöd för 
egen del särskilt beaktas när en föräld-
ragestalt befaras ha utsatt barnet eller 
närstående till barnet för våld eller an-
dra övergrepp. Detta förtydligande gäl-
ler sedan den 1 augusti 2021.

FAKTA
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Barn som 
forskningsperson
Barn i forskningssammanhang är ett komplicerat 
ämne och innebär hänsynstagande till en rad viktiga 
frågeställningar. Dessa handlar bl a om respekt för 
barnets vilja och under vilka förutsättningar det är 
acceptabelt att utsätta barn för de eventuella risker ett 
forskningsprojekt innebär.

Kort om regelverket
Forskning på barn regleras i stor ut-
sträckning av samma regelverk som 
forskning på vuxna. För de flesta klinis-
ka studier krävs etiskt godkännande från 
Etikprövningsmyndigheten enligt etik-
prövningslagen. För klinisk läkemedels-
prövning kräver dessutom läkemedelsla-
gen tillstånd från Läkemedelsverket. När 
EU:s prövningsförordning inom kort blir 
tillämplig kommer etikprövningslagens 
och läkemedelslagens separata krav på 
godkännande och tillstånd att ersättas 
av ett samordnat tillståndsförfarande. 
Forskning som innebär behandling av 
personuppgifter omfattas även av kraven 
i dataskyddsförordningen.

Flera av bestämmelserna gäller oavsett 
om forskningspersonerna är barn eller 
vuxna, medan vissa gäller särskilt vid 
forskning på barn. Jag återkommer till 
några av de senare nedan. Vid forskning 
på barn behöver även bestämmelserna i 
FN:s barnkonvention, som sedan januari 
2020 gäller som svensk lag, beaktas.

Information och samtycke
Forskning på barn ger upphov till sär-
skilda etiska problem som den juridiska 
regleringen behöver hantera. En svår 
men viktig fråga är hur barnets vilja ska 
respekteras. Även om barn kan vara mer 
lättpåverkade än vuxna och ha svårare att 
bedöma riskerna med ett forskningspro-
jekt, anses barnet ofta vara den som är 
mest lämpad att ta ställning till sin med-

verkan i forskning, givet att det får anpas-
sad information och andra förutsättning-
ar som möjliggör ett fritt och informerat 
ställningstagande. Denna grundsyn åter-
speglas även i det rättsliga regelverket. 
Enligt 18 § etikprövningslagen gäller att 
ett barn som har fyllt 15 år och inser vad 
forskningen innebär, ska informeras om 
och samtycka till forskningen. I andra 
fall ska vårdnadshavarna informeras om 
och samtycka till barnets medverkan, 
men även då ska barnet i möjligaste mån 
informeras, och om ett barn förstår vad 
forskningen innebär och motsätter sig 
denna, får forskningen inte utföras även 
om vårdnadshavarna gett sitt samtycke. 
Liknande bestämmelser finns i läkeme-
delslagen och i EU:s prövningsförord-
ning. Vid klinisk läkemedelsprövning 
på barn är dessutom andra ekonomiska  
förmåner än rena kostnadsersättningar, 
och som skulle kunna skapa ett incita-
ment för barnets deltagande, uttryckligen 
förbjudna.

Risk och nytta
En annan fråga är under vilka förutsätt-
ningar det alls är acceptabelt att utsätta 
barn för de risker som medverkan i ett 
forskningsprojekt kan innebära. Enligt 9 
§ etikprövningslagen – som gäller oavsett 
om forskningspersonen är barn eller vux-
en – får forskning godkännas endast om 
riskerna för forskningspersonerna upp-
vägs av forskningens vetenskapliga värde. 
Vad gäller klinisk läkemedelsprövning på 

barn stadgar både läkemedelslagen och 
den kommande prövningsförordningen 
att sådan forskning får ske endast om den 
är nödvändig för att nå den kunskap som 
söks. En annan princip, som kommer till 
uttryck i både läkemedelslagen och pröv-
ningsförordningen, är att klinisk läkeme-
delsprövning som inte kan förväntas vara 
till direkt nytta för det barn som deltar är 
tillåten endast om den kan förväntas vara 
till nytta för den patientgrupp som barnet 
representerar. Det kan dock diskuteras 
hur forskning som inte förväntas vara till 
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nytta för de barn som medverkar förhåller 
sig till principen om barnets bästa i barn-
konventionens tredje artikel.

Referenser

1. Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2016/679 om 
skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av person-
uppgifter och om det fria flödet av 
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Asylsökande och papperslösa 
barns rätt till vård 
– några likabehandlingsfrågor

Likabehandling i teorin
Rätten till sjukvård för barn som är asyl-
sökande eller som befinner sig i landet 
utan nödvändiga tillstånd (papperslösa) 
framstår vid en första anblick som relativt 
oproblematisk. Dessa barn har nämligen 
en fastslagen rätt till hälso- och sjukvård 
i samma omfattning som erbjuds svenska 
barn som är bosatta i regionen (1). I prak-
tiken finns emellertid vissa tolknings- 
och tillämpningsproblem som ur ett 
likabehandlingsperspektiv kan medföra 
utmaningar för Sverige som välfärdsstat.

Vissa barn hamnar mellan stolarna
En utmaning som uppmärksammats be-
träffande papperslösa barn är att deras 
faktiska möjligheter att erhålla långvariga 
behandlingar är begränsat på grund av 
hur lagstiftningen tillämpas (2). Dessut-
om finns andra svårigheter i tolkningen 
och tillämpningen av lagstiftningen som 
gör att vissa barn riskerar att hamna 
mellan stolarna. Det gäller t ex underår-
iga unionsmedborgare som lever i eko-
nomisk utsatthet i Sverige och som inte 
täcks av det EU-rättsliga regelverket som 
ger de rätt till sjukvård i Sverige (3).

Avsaknad av helhetsperspektiv
En annan utmaning med gällande lag-
stiftning är att det dras en tydlig skiljelin-
je mellan å ena sidan dessa barns rätt till 
sjukvård och å andra sidan deras föräld-

rars. Vuxna asylsökande eller papperslö-
sa personer har nämligen enbart rätt till 
s k ”vård som inte kan anstå”, vilket har 
visat sig vara ett mycket svårtolkat be-
grepp(4). Att som barn ha föräldrar som 
inte får sina vårdbehov tillgodosedda kan 
onekligen medföra negativa hälsoeffekter 
för den unge, vilket utifrån ett barnrätts-
ligt perspektiv är problematisk då barn-
konventionen förespråkar ett helhets-
perspektiv. De medföljande barnen och 
deras föräldrars situation kan helt enkelt 
inte betraktas isolerat från varandra.

Kvarvarande arbete
Trots att den svenska lagstiftaren un-
der årens lopp antagit lagstiftning för 
att främja att barn, oavsett legal status, 
ska ha rätt till vård, kvarstår det alltså i 
dag en del utmaningar med att realisera 
denna rättighet fullt ut för alla. Här finns 
utrymme för att nyttiggöra resultat från 
den forskning som finns på området, 
men även anledning att ta initiativ till ny 
forskning som kan generera användbar 
kunskap om hur barns rätt till hälsa kan 
stärkas på bästa sätt.

Referenser

1. Se 5 § lagen (2008:344) om hälso- 
och sjukvård åt asylsökande m.fl. 
och 6 § lagen (2013:407) om hälso- 
och sjukvård till vissa utlänningar 

som vistas i Sverige utan nödvändi-
ga tillstånd.

2. Röda korset, Nedslag i verkligheten 
– tillgång till vård för papperslösa, 
2018, s. 13.

3. För en mer djupgående analys av 
dessa barns rätt till sjukvård se 
t.ex. Zillén, Kavot, I välfärdsstatens 
utkant, Om rätten till sjukvård för 
barn som är unionsmedborgare och 
som lever i ekonomisk utsatthet i 
Sverige. Norstedts juridik 2019.

4. SMER 2020:6. Vård av personer 
utan permanent uppehållstillstånd. 
Etiska aspekter på behandling som 
kräver eftervård, s. 15 ff. och 44 ff.

Kavot Zillén, Docent i offentlig rätt & uni-
versitetslektor i rättsvetenskap
Ställföreträdande föreståndare vid Barn-
rättscentrum 
E-mail: kavot.zillen@juridicum.su.se

Barn och ungas rätt till hälso- och sjukvård utgör självklarheter i en 
välfärdsstat. I tider av ökade krav på resurshållning och svåra priorite-
ringar inom vården är det dock lätt hänt att olika patientgrupper ställs 
mot varandra, vilket ger upphov till likabehandlingsfrågor. Ett sådant 
exempel är frågan om asylsökande och s k ”papperslösa barns” rätt till 
sjukvård.
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De kvalitetskrav som finns i hälso- och sjukvården idag 
är ingen nyhet utan har funnits i decennier. Det är tack 
vare dessa krav som dagens barn kan förvänta sig vård av 
hög kvalitet. Familjer med ansträngd ekonomi och boen-
de på avlägsna platser i landet, ska ha samma möjligheter 
till kvalitet i vården som de familjer med god ekonomi i 
tätorter. Men fungerar rättvisan på det sätt som är tänkt 
och vilka konsekvenser väntar en verksamhet som inte 
uppfyller kraven?

Barns rätt till hälso- och 
sjukvård av god kvalitet

I hälso- och sjukvårdslagen finns skyl-
digheter som åligger alla vårdgivare (1). 
Lagstiftaren har bestämt att all hälso- och 
sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att 
kraven på en god vård uppfylls (2). Detta 
innebär att vården bland annat ska tillgo-
dose barnets behov av trygghet, kontinu-
itet och säkerhet. Hälso- och sjukvården 
ska också bygga på respekt för barnets 
självbestämmande och integritet, vara 
lätt tillgänglig och den ska främja goda 
kontakter mellan barnet och hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Dessa grundläg-
gande kvalitetskrav gäller för alla vårdgi-
vare och all hälso- och sjukvård. Såsom 
patienter kan barn förvänta sig att få vård 
av god kvalitet.

Samma möjligheter oavsett ekonomisk 
situation
Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdsla-
gen innebär att ett barn i en avlägsen by i 
norra Norrland ska få samma goda vård 
som ett barn i Stockholm och ett barn till 
föräldrar med begränsad eller ansträngd 
ekonomi ska ha samma möjlighet till god 
vård som barn till ekonomiskt starka för-
äldrar.

Öppen hälso- och sjukvård är avgiftsfri 
för barn och ungdomar i hela Sverige, lik-
som sluten vård (3). Avgifter för besök på 
akutmottagning varierar dock något. Det 
finns också andra alternativ. Till exempel 

finns ett barnsjukhus i Stockholm som 
föräldrar till barn över ett år kan teckna 
medlemsabonnemang för att få tillgång 
till sjukhusets lättakutmottagning (3). 
Det har uppgetts att föräldrars argument 
till att teckna medlemskap ofta är att 
”kontinuiteten med samma personal […] 
skapar trygghet och igenkännande för 
barnen med hög tillgänglighet”(5).

Saknas allvarliga sanktioner
Självklart är det avgörande för vårdens 
kvalitet om barnets behov av kontinui-
tet och trygghet säkerställs. Bekymret är 
dock att tillgången till god vård på lika 
villkor inte förefaller vara lika självklar för 
alla barn, om det är så att den offentliga 
hälso- och sjukvården inte kan tillgodose 
kvalitetskraven i detta avseende och om 
alternativet för att få tillgång till kontinui-
tet och trygghet är att teckna ett medlem-
sabonnemang.

Alldeles oavsett har lagstiftaren redan 
på 1980-talet i dåvarande hälso- och sjuk-
vårdslagen ställt upp vissa kvalitetskrav 
som alla vårdgivare ska uppfylla, såväl of-
fentliga vårdgivare som privata. Emeller-
tid saknas allvarliga sanktioner mot den 
vårdgivaren som inte uppfyller kraven att 
på tillgodose patientens (i det här fallet 
barnets) behov av trygghet, kontinuitet 
och säkerhet i vården och behandlingen.

Hälso- och sjukvårdens kvalitetskrav är 

inga nyheter, de gäller sedan nästan 40 år 
tillbaka. Man kan dock stillsamt ställa sig 
frågan, när de kan tänkas få fullt genom-
slag i alla verksamheter?

Referenser

1. Med vårdgivare avses statlig 
myndighet, region, kommun, 
annan juridisk person eller en-
skild näringsidkare som bedriver 
hälso- och sjukvårdsverksamhet, 2 
kapitlet 3 § hälso- och sjukvårds-
lagen (2017:30). Det är region och 
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Om förhållandet 
mellan etik och 
juridik
Hälso- och sjukvården är en verksamhet som är impreg-
nerad av både etik och juridik (1). Varje läkare förväntas 
behärska den lagstiftning som hälso- och sjukvården 
styrs med. Läkaren förväntas också ha en genomtänkt 
etisk hållning samt förmåga att analysera etiska konflik-
ter och problem. Det är en verklig utmaning att förutom 
det medicinska kunnandet, även behärska juridik och 
etik som viktiga grundpelare för sjukvårdens utövande.

Den centrala frågan i sammanhanget är 
om etik och juridik kan vara konkurre-
rande på ett sätt som medför etisk stress 
för läkaren som förväntas stå på båda be-
nen. Eller kan det möjligen vara komplet-
terande principer som tillsammans ger 
ett gott resultat i den medicinska prakti-
ken? En tredje möjlighet kan vara att se 
etiken som något som alltid måste beled-
saga juridiken i vården.

I juridiken formuleras därför regler 
och principer för såväl generella som 
individuella frågor i sjukvården. Det är i 
etikens principer som vi formulerar vilka 
värden som vårt samhälle ska sträva efter 
att förverkliga. Juridiken kan därmed ses 
som kodifierad etik (2). Både etiken och 
juridiken är i någon mening kontextu-
ellt bundna till tid och rum. De kan dock 
inte variera hur mycket som helst då det 
skulle skapa en ostadig och oförutsägbar 
grund för samhällets olika områden.

Lagstiftningsarbete är något som före-
kommer kontinuerligt medan de etiska 
principerna bör ha en betydligt större 
stabilitet över tid och rum. Det är i etiken 
vi tillsammans kommer fram till hur sa-
ker och ting bör fungera i ett samhälle, i 
detta fall inom sjukvården, medan det är i 

lagarna som de etiska principerna opera-
tionaliseras och preciseras.

Etikens uppgifter i juridiken

De tre uppgifterna som etiken har, 
kan ses på följande sätt:

Föregå – juridikens källa är etiken 
sådan den tar sig uttryck i den ge-
mensamma uppsättningen av önsk-
värda värden i ett visst samhälle och 
en viss tid,

Omsluta – lagar och regler måste 
hela tiden prövas i förhållande till 
den etiska kompassen och mot prak-
tiska möjligheter att tillämpa lagar-
na, och

Efterfölja – man kan aldrig nöja sig 
med att enbart säga ”jag följde lagen”. 
Det som är lagligt är inte alltid etiskt 
försvarbart (3).

Att påverka lagstiftaren
Relationen mellan etik och juridik kan 

understundom skava på ett konkurreran-
de sätt som försvårar eller till och med 
omöjliggör ett handlande som tillfreds-
ställer båda dessa grundpelare. I en sådan 
situation är det viktigt att i formella och 
informella strukturer och sammanhang 
verka för att ändra lagen. Det är sällan 
möjligt att på egen hand påverka lag-
stiftaren på ett framgångsrikt sätt. Det 
är därför av stor vikt att vi använder de 
strukturer för etiskt arbete som finns 
i sjukvården såsom SLS delegation för 
medicinsk etik, BLF:s utskott för etik och 
barnets rättigheter och Smer. Det finns en 
hel del exempel på att vi som läkare ge-
nom dessa strukturer har förmått överty-
ga lagstiftaren om ändrade bestämmelser 
när vi noterat frågor och situationer som 
skaver mot vår yrkesetik.
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Världshälsoorganisationen (WHO) utarbetade år 2015 
nya globala hållbarhetsmål (SDG) som syftar till att 
förebygga och stoppa dödsfall av nyfödda barn samt barn 
under fem år. Neonatala infektioner utgör mer än en 
tredjedel av alla dödsfall i nyföddhetsperioden globalt 
sett. Sepsis står för den största dödligheten och motsvarar 
ungefär en miljon neonatala dödsfall per år.

Neonatal kolonisation och 
infektion av Gram-negativa 
bakterier- med aspekter på 
antibiotikaresistens i Sverige 
och i Ecuador

Antibiotika är det mest använda läke-
medlet på neonatalavdelningar världen 
över, och är livsnödvändig i behandling-
en av neonatal sepsis. Antibiotikans sido-
effekter såsom dysbiotisk tarmflora har i 
sin tur visats spela en icke gynnsam roll 
avseende det tidiga utvecklandet av bar-
nets immunförsvar samt i ev framtida ut-
veckling av kronisk sjukdom.

Bakteriers förmåga att vara motstånds-
kraftiga mot antibiotika kan ärvas men 
även överföras mellan bakterier om re-
sistensgenen är lokaliserad på fria cir-
kulära DNA-molekyler (plasmider) i 
bakterien. Resistens-mekanismen hos de 
Gram-negativa tarmbakterier som kall-
las Enterobacteriaceae, är förmågan att 
bilda Extended Spectrum Betalactamase 

(ESBL). ESBL är en grupp enzym som in-
aktiverar många typer av bred-spektrum 
antibiotika. Plasmid-överförd antibioti-
karesistens är en stor del av ESBL-bildan-
de Enterobacteriaceae (EPE )-stammars 
framgångsrika spridning över världen.

Antibiotikaresistensens 
utveckling oroar
I mitt avhandlingsarbete ingår en studie 
avseende intestinal EPE-kolonisation hos 
nyfödda på neonatalavdelningen på ett 
av Ecuadors största universitetssjukhus. 
Ecuador är ett låg-och mellaninkomst-
land med hög antibiotikaanvändning och 
endemiska nivåer av EPE i samhället. Vi 
påvisade att 56 % av alla inneliggande 
koloniserades med EPE under vårdti-

den. Det finns anledning att oroas över 
antibiotikaresistensens utveckling i den 
del av vården där prematurfödda och ny-
födda vårdas, då de är särskilt utsatta och 
känsliga för bakteriella infektioner.

Lång sjukhusvård som kan innefatta 
spridning av resistenta bakterier mellan 
patienter är en riskfaktor för att utveck-
la bärarskap av EPE i de nyfödda bar-
nets tarm, även om det vanligaste sättet 
för barnet att få EPE är att det överförs 
från modern i samband med förloss-
ningen. I vår 5-årsuppföljning stude-
rade vi EPE-kolonisationslängd hos 
nyfödda som blivit EPE-koloniserade 
i samband med ett EPE-utbrott på två 
neonatalavdelningar i Stockholm. Med 
hjälp av Optical mapping, en metod där 
plasmidmolekylen storlek mäts och ses 
kunna användas för att snabbt påvisa ett 
EPE-utbrott och dess karaktär, kunde vi 
identifiera de unika EPE-stammar som 
orsakade utbrottet. Samma EPE-stam 
förekom upp till 26 månader intestinalt 
och avsaknad av kolonisation relatera-
des till stammens virulens, miljöfaktorer 
samt barnets unika programmering av 
tarmfloran. EPE-kolonisation under ny-

Vetenskapsredaktör: Ulrika Ådén
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Foto: artikelförfattaren

föddhetsperioden har setts orsaka sena 
infektioner av samma EPE-stam.

För att att ta reda på hur stort proble-
met är med Gram-negativ sepsis utfördes 
en retrospektivt matchad kohortstudie 
avseende Gram-negativ neonatal sep-
sis på Stockholms neonatalavdelningar 
2006-2016. Här påvisas en låg förekomst 
av Gram-negativ sepsis (0,35/ 1000 le-
vande födda), vilket är en lägre förekomst 
jämfört med andra höginkomstländer. 
Dock sågs en hög sepsisrelaterad dödlig-
het där 28% av alla fall avled före utskriv-
ning. En låg andel 7/107 av sepsisfallen 
berodde på EPE.

Sammanfattningsvis har avhandlingen 
lett till ökad kunskap om antibiotikaresis-
tens på Neo-IVA i Stockholm och i Ecu-
ador, duration för bärarskap av EPE hos 
nyfödda samt sepsis-relaterad mortalitet 
vid Gram-negativ sepsis, inklusive de 
som orsakats av EPE.
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Astmamedicin i trädgården
En oväntad blomma i sommarträdgården gav associationer till 
astmacigaretter och forna tiders behandling av astma med ört-
mediciner. Intressant nog har dessa örtmediciner sin fortsättning 
i preparat som används vid dagens behandling av astma.

MEDICINHISTORISK PAUS

Göran Wennergren, Seniorprofessor, 
överläkare, Avdelningen för Pediatrik, 
Göteborgs universitet och Drottning 
Silvias barnsjukhus, Göteborg 
E-mail: goran.wennergren@pediat.gu.se

I somras upptäckte vi att spikklubba (Da-
tura stramonium) växte i ett sandigt parti 
av vår sydhalländska trädgård (Bild 1). 
Det svenska namnet syftar på de taggi-
ga fruktkapslarna (Bild 2). Enligt ”Den 
virtuella floran” förekommer spikklubba 
sällsynt som ogräs på odlad mark eller 
ruderatmark, vanligast i Västsverige (1). 
Släktet Datura hör till familjen potatis-
växter (2). Arten hör ursprungligen hem-
ma i Mellanamerika och är mycket giftig. 
Det oväntade fyndet väckte medicinhis-
toriska associationer eftersom de torkade 
bladen ända in på 1950-talet användes i 
så kallade astmacigaretter (Bild 3).

Antikolinerga substanser
Spikklubba innehåller antikolinerga sub-
stanser som alkaloiderna hyoscyamin, 
skopolamin och atropin (3), och astma-
cigaretterna utnyttjade växtens antikolin-
erga effekter.

Redan i det gamla Mesopotamien tycks 
astma ha varit en välkänd sjukdom. På 
lertavlor har man hittat beskrivningar av 
hur tillståndet skulle behandlas med ex-
trakt från växten Atropa belladonna (4).

Idag vet vi att belladonna innehåller 
atropin och att atropin verkar genom att 
blockera muskarinreceptorer på de glat-
ta muskelcellerna i luftrören. Därigenom 
motverkas de sammandragande effekter-
na av vagalt acetylkolin, vilket leder till 
vidgning av luftrören. Grundprincipen 
används fortfarande i astmamediciner 
som ipratropium och tiotropium.

Efedrin och efterföljare
I kinesisk medicin har sedan 2000 år ex-
trakt från en buske från växtsläktet Ephe-
dra använts för behandling av astma. 
Växten, ma huang, används fortfarande i 
den kinesiska örtmedicinen (4, 5).

Moderna extraktionsmetoder för 
framställning av efedrin kom i bruk kring 
sekelskiftet 1900 och under första hälften 
av 1900-talet hade efedrin och efedrinde-
rivat en central plats i den farmakologis-
ka behandlingen av astma i västvärlden 
(4, 5). Efedrin är bronkvidgande genom 
adrenerg effekt.

Efedrin kom som bekant att ersättas 
av adrenalin, isoprenalin, salbutamol 
och terbutalin. Beta-2-agonisten salbuta-
mol introducerades år 1968 och kom år 
1972 till Sverige. Genom stimulering av 
beta-2-receptorerna i bronkernas glatta 
muskulatur fås avslappning och vidgning 
av luftrören.

Slutet på historien
Stramonium-cigaretterna var nog inte så 
dumma som ordet cigarett kan förleda 
oss att tro, men med tanke på giftigheten 
är plantorna avlägsnade från trädgården. 
Medicinhistoria i all ära, men barnbar-
nens välmående är viktigare.
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Bild 1. Blomma och blad av spikklubba, Datura stramonium. Foto: Göran Wennergren

MEDICINHISTORISK PAUS

Bild 2. Fruktkapseln som har givit spikklubban dess 
svenska namn. Foto: Göran Wennergren

Bild 3. Astmacigaretter som innehåller blad från växten spik-
klubba. Blekinge museum, Karlskrona. Foto: Blekinge museum
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Läkarinnor – Sveriges först 
utbildade kvinnliga läkare
I ”Läkarinnor” porträtterar Gudrun Nyberg Sveriges första 
kvinnliga läkare. Boken är dock mycket mer än enbart en 
berättelse om dem. Den berättar om det sena 1800-talets 
läkarutbildning och ger intressanta inblickar i samhället 
och de politiska frågor som var aktuella i slutet av 1800-
talet och i början av 1900-talet.

I förordet berättar Gudrun Nyberg (Bild 
1), professor emerita i njurmedicin och 
medicinhistoriker, att hon till en början 
hade tänkt skriva en artikel om Göteborgs 
första kvinnliga läkare, Thora Wigardh. 
Artikeln utvidgades dock efterhand till 
en hel bok om de sexton första kvinnliga 
läkarna i Sverige.

Kvinnor får läsa vid universiteten
År 1870 hade kvinnor fått tillträde till 
de svenska universiteten. De flesta gick 
till den filosofiska fakulteten men en del 
valde medicin. Läkarutbildningen bestod 
av tre delar som alla avslutades med exa-
men: mediko-filosofisk examen, medici-
ne kandidat- och medicine licentiatexa-
men. ”Medikofilen” togs vid de filosofiska 
fakulteterna i Lund eller Uppsala medan 
medicine kandidat- och medicine licen-
tiatexamen avlades vid Karolinska Insti-
tutet eller de medicinska fakulteterna i 
Lund eller Uppsala.

Benämningen ”läkarinna” var ny för 
mig, men uttrycket användes i veckotid-
ningen Idun redan år 1899 i en nekrolog 
över den alltför tidigt bortgångna Anna 
Rosenberg. Rubriken var ”En död lä-
karinna”.

Idun hade sin inriktning mot en kvinn-
lig läsekrets, och var intresserad av fram-
steg för kvinnan. På förstasidan av nr 8 
år 1901 hade Idun porträtt av fjorton av 
de dittills sexton legitimerade kvinnliga 
läkarna i Sverige. Dessa sexton är bokens 
huvudpersoner. Karolina Widerström 
var först ut, år 1888. Därefter följde Hed-
da Andersson 1892 och Maria Folkeson 
1896. Allas namn finns i rutan här intill. 
Gudrun Nyberg ger dock plats också 
för kollegor som kom strax efter (Bild 
2), och för sådana som var samtida men 
av olika skäl inte fullföljde sina studier. 
Boken handlar därtill om mycket mer 
än våra första kvinnliga läkare. Den be-
rättar mycket om läkarutbildningen och 
läkaryrket i tiden och den ger både medi-
cinhistoriska utblickar och inblickar i den 
tidens samhälle.

I början av läsningen hade jag lite svårt 
att hålla isär ”de sexton”, men efter hand 
lösgjorde de sig från varandra och fram-
stod som de olika individer de var. De 
flesta kom från en bildad överklass men 
bakgrunden var skiftande. Ett par hade 
fäder som var professorer och ett par fä-
der som var läkare. Andra fäder var juris-
ter, officerare, statstjänstemän eller lärare 
och några var lantbrukare.

Slitet för att genomföra studierna im-
ponerar. Dagens medicinstudier anses 
krävande men dagens krav framstår inte 
som i paritet med dåtidens och studieti-
den verkar ha varit längre. Till detta kom 
ofta knappa ekonomiska omständigheter. 
Även om studenterna kom från för sin tid 
välbemedlade hem, är dagens välstånd ett 
helt annat och statliga studiemedel var 
okänt.

De flesta blev privatpraktiserande lä-
kare, många med inriktning mot kvinno-
sjukdomar och spädbarnsvård. Kvinnor 
hade begränsad rätt att ha offentlig tjänst. 
När pionjärerna väl hade tagit examen 
var de som regel över trettio år. Merpar-
ten förblev ogifta, sex gifte sig och fyra 
fick barn.

Engagemang i tidens stora frågor
Som läsare slås man av hur många av de 
sexton som engagerade sig i samhället 
utanför läkarpraktiken. De föreläste om 
hem, samliv och alkohol. Den färgstarka 
Gärda Lidforss af Geijerstam genomförde 
till och med en föreläsningsturné i Norr-
botten vårvintern 1908. I stort sett alla 
var aktiva i kampen för kvinnlig rösträtt. 
Kvinnor fick politisk rösträtt 1919 och 
kunde rösta och väljas till riksdagen 1921, 
det vill säga för exakt 100 år sedan.

Är de ihågkomna?
Mitt intryck är ett ökat intresse för dessa 
pionjärer. Karolina Widerström är väl-
känd. Svenska Läkaresällskapets föreläs-
ningssal har fått hennes namn. Hedda 
Andersson har fått ett gymnasium i Lund 
uppkallat efter sig. Ada Nilsson är ihåg-
kommen för sitt vänsterradikala engage-
mang. Och Gudrun Nyberg har nu räddat 
alla sexton från glömskan. En storartad 
insats!

Göran Wennergren (se bild på sid 32), 
Seniorprofessor, överläkare, Avdelningen 
för Pediatrik, Göteborgs universitet och 
Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg 
E-mail: goran.wennergren@pediat.gu.se

Bokrecensioner

Författare: Gudrun Nyberg
Antal sidor: 287
Förlag: Carlsson Bokförlag
Omslagets framsida: Doktor 
Gärda Lidforss af Geijerstam, 
torrnålsgravyr av Viola H 
Söderberg
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Bild 1. Bokens författare, Gudrun 
Nyberg. Foto: Viola H Söderberg

Bild 2. Första underläkaren Inez Laurell går rond med professor Oskar Medin och underläkarna Olof Barr och Hjalmar 
Fries på Allmänna Barnhuset vid Norrtullsgatan. Året var 1907. Bilden beskuren. Foto: Stockholms stadsmuseum

De första kvinnliga läkarna i Sverige
Karolina Widerström, 1888.

Hedda Andersson, 1892

Maria Folkeson, 1896.

Ellen Sandelin, Anna Stecksén, Thora Granström (senare Wigardh), 1897

Sigrid Engström (född Molander), Hanna Christer-Nilsson,  
Anna Rosenberg (född Ahlström) och Sofia Holmgren, 1898

Anna Dahlström och Gärda Lidforss (senare af Geijerstam), 1899

Ada Nilsson och Alma Sundquist, 1900

Elin Sofia Beckman och Anna Kaiser (född Lovén) 1901
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Du som möter barn och unga i vården  
kan träffa någon med tillstånd  
som påverkar könsutvecklingen:  
DSD och intersex.

På socialstyrelsen.se 
finns material som  
du kan använda.
Sökord: DSD

OBS! Under kalendariet publiceras enbart kalendariepunkter som registrerats på BLF:s hemsida. 
Registrera därför din kurs/fortbildning på www.barnlakarforeningen.se

NOVEMBER
18/11-19/11 Nordic Neonatal Meeting
Info: https://www.barnlakarforeningen.se/kalender/nordic-neonatal-meeting-18-19-november-stockholm/
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Nästa nummer har temat Ungdomsmedicin och utkommer 
den 10 december.

Det kommer dock att finnas tillgängligt på Barnläkarens 
hemsida  
www.barnlakaren.se tidigare. Via vårt nyhetsbrev, Facebook 
och Twitter får du information om när detta sker.

Varmt välkomna att medverka i tidningen. Glöm inte att 
skicka med ett högupplöst porträttfoto av er själva och att 
skriva under med namn, titel och arbetsplats och e-mail (ex-
empel: anders andersson, barnläkare, barnkliniken, anders.
andersson@hotmail.com).

Max 500 ord, 5 referenser/artikel. 
Tipsa gärna om nyheter: info@barnlakaren.se
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För många lämpar sig subkutan 
behandling bättre
Alla patienter behöver inte komma till sjukhus för att få medicinsk behandling.  
En rad läkemedel kan administreras subkutant i stället för intravenöst. Det 
möjliggör att behandling tillsammans med optimala hjälpmedel kan tas i 
hemmiljö. Subkutan infusion är en känd och dokumenterad metod som har 
använts under flera decennier.1,2 De flesta patienter föredrar subkutan behandling 
med immunglobuliner framför intravenös behandling.3 

 

Vilka av dina patienter skulle dra nytta av att ta sin behandling hemma?

Från sjukhusvård till egenvård i hemmet

Gustavslundsvägen 12 • 167 51 BROMMA • +46 8 601 24 40 • info@infucare.se

www.infucare.com
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primary antibody deficiencies: safety and costs. Lancet, vol 345, feb 11, 1995; 3. Markvardsen et al, Subcutaneous immunoglobulin in 
responders to intravenous therapy with chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy. European Journal of Neurology 
2013.
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Kontakta oss, vi hjälper  
er att komma igång!
Vi ger den support ni behöver – från metod, 
kunskap och stöd till medicintekniska hjälpmedel.

08-601 24 40, info@infucare.se
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