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En kort bakgrund: Redan hösten 2002 uppmärk
sammades vid en nationell konferens inom barn och 
ungdomspsykiatrin att det bland barn i vissa asyl
sökande familjer uppstod svåra psykiska besvär. Man 

hade observerat stressreaktioner som uppgivenhet, avskärm
ning och regression. Efter en tid slutade barnen att kommuni
cera, stängde av kontakten med omvärlden – även med föräld
rarna, och upphörde därefter att äta för att sedan bli apatiskt 
sängliggande med intravenös näringslösning. Orsaken härtill 
var okänd1.

Efter att det i media uppmärksammade fallet med flykting
flickan Elita Galev fick stor spridning under våren 2003 kom 
diskussionen om denna uppseendeväckande företeelse i gång på 

allvar, samtidigt som ett flertal nya insjuknanden kom att hamna 
i blixbelysning. Året därpå befanns flera hundra flyktingbarn i 
Sverige i liknande katatoniska tillstånd, utan att expertisen 
kunde ge ett ordentligt svar om varför. 2005 släpptes den första 
av totalt tre statliga utredningar om de apatiska flyktingbarnen. 
För den stora allmänheten blev just ”apatiska barn” det begrepp 
som kom att beskriva fenomenet. Professionen stod svarslös. 
Den gemensamma nämnaren var att dessa barn hade föräldrar 
som var involverade i en prövande och utdragen asylansökans
process.2 Men också att det bara var i Sverige barn insjuknade 
på detta vis (även om det felaktigt förekom andra uppgifter). 
Därtill tillhörde 4 av 5 barn rysktalande familjer från tidigare 
Sovjetstater eller minoritetsgrupper som uigurer och romer 
från balkanländerna.3

Debatten har sedan dess från och till varit intensiv och infek
terad, framför allt om huruvida barnen tvingats till att simulera 
ett katatoniskt tillstånd av sina föräldrar i hopp om att förbättra 
sina utsikter för att få stanna i Sverige eller om barnen drabbats 
av en unik men genuin åkomma.4
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Barnen 
som tiden glömde

I Barnbladet nr 6.16 gjorde vi reda för den diskussion som förts och det kunskapsläge som då fanns kring 
barn med uppgivenhetssyndrom, även kallade ”apatiska barn”. I och med att nya fakta framkommit det 
senaste halvåret ser redaktionen att det åter kan vara motiverat att behandla frågan. Det som verkade 
sannolikt 2016, tycks nu bli bekräftat: Flockmentalitet, prestige, missriktad välvilja och oförmåga till kritiskt 
tänkande har inneburit att en stor grupp barn farit mycket illa under många år i Sverige.

UPPDATERING OM
UPPGIVENHETSSYNDROM



15nr 3 juni 2020    Barnbladet

Ett viktigt datum i den här historien är den 19 september 2006 
då Gellert Tamas i SVT:s Uppdrag Granskning sände reporta
get Spelet om de apatiska barnen.5 Om inte frågan redan tidigare 
var djupt politiserad blev den nu mycket infekterad och tvinga
de initierade sakkunniga till tystnad, samtidigt som företrädare 
för den politiskt korrekta och ”goda” åsikten att barnen inte 
tvingats till att förställa sig blev dogm. Reportaget kom att styra 
det offentliga samtalet runt fenomenet under lång tid framöver.4 
Narrativet befästes ytterligare 2009 då Gellert Tamas kom ut med 
en uppföljande bok De apatiska: om makt, myter och manipulation.6

Socialstyrelsen gav tillståndet ett formaliserat godkännande 
genom att den 1 januari 2014 införa en ny ICD10SEkod för 
diagnosen Uppgivenhetssyndrom – F32.3A med tilläggs eller för
djupningskod Z65.8A (Problem som har samband med flyktingskap 
och asylsökande).7

Helt om! Marsch!
Uppgifterna om att barn tvingats spela apatiska har under se
nare tid blivit allt mer trängande: Debatten tog förnyad fart   
då den Oscarsnominerade dokumentären ”Life Overtakes Me” 
sändes första gången i juni 2019. Men filmen visade sig snart 
vara mer angelägen om att leverera en bra historia än att berätta 
sanningen bakom de sjuka barnen. Där det inte var fråga om 
rena fabrikationer (enligt vänner till familjen pressades ett av de 
barnen i filmen av hennes föräldrar att simulera uppgivenhets
syndrom för att förbättra familjens odds för permanent uppe
hållstillstånd), så  var materialet tendentiöst tillrättalagt med 
hjälp av bl a kreativ klippning av intervjuer (medverkande lä
kare tog avstånd från hur deras kommentarer förvanskats).3,8

Den 23 september publicerades Ola Sandstigs mycket upp
märksammade, granskande artikel ”Ohörda rop” i magasinet 
Filter. Det är ett olustigt reportage där två tidigare ”apatiska” 
barn berättar om hot och våld: ”Jag bad till Gud varje gång att 
någon skulle säga till min pappa: ’Vad håller ni på med, din unge 
är ju frisk?’ De var ju utbildade läkare, de måste ha fattat. Men 
ingen sa något”, säger ett av de nu vuxna barnen i artikeln.9

Och visst var det så att man ”fattade”. I artikeln ”Så gjorde 
psykiatrin de apatiska vuxna sjuka” berättar överläkaren och 
psykiatern Stefan Krakowski om hur rädslan för att gå emot 
opinionsvindarna blev viktigare än patienternas hälsa. Han be
handlade visserligen vuxna, men såg att det var exakt samma 
fenomen då han läste Sandstigs artikel. Man utsatte patienterna 
för elbehandling och tung medicinering trots att personalen 
visste att de simulerade. Rädslan att annars bli klassad som rasist 
var allt för stor om man inte spelade med i charaden.10

Efter publiceringen av ”Ohörda rop” vände sålunda vindarna, 
liksom stimmet kappvändare, och ett flertal läkare trädde fram 
offentligt för att berätta om sina erfarenheter. Den kände barn
psykiatern Henrik Pelling sade bl a till Sveriges Radio P1 att 
syndromet med apatiska flyktingbarn inte fanns på riktigt – 
”barn lägger sig inte ner och blundar på det sättet” – utan feno
menet var skapat av sjukvården i symbios med desperata föräld
rar.3

I Dagens Medicin skriver Hans Bendz, numera pensionerad 
psykiatriker: ”Tongivande barnläkare ville förklara ’apatin’ som en 
reaktion på svåra trauman eller på den svenska asylprocessen. Möjlig
heten av simulering förkastades energiskt, och blotta tanken därpå på
stods vara kränkande för de asylsökande familjerna.”11

Socialstyrelsen fick bråttom att vända sig till SBU (Statens 
Beredning för Medicinsk och Socialutvärdering) för att få svar 
på frågan om ”Vilka vetenskapliga studier som finns om diagnostik 
och behandling av uppgivenhetssyndrom hos barn?” Frågan hade bli
vit extra påkallad då flera läkare bett myndigheten om en upp
daterad vägledning mot bakgrund av de nya uppgifter som nu 
kom fram om barn som farit mycket illa i triangeldramat mellan 
myndigheter, profession och asylsökande föräldrar.12

I Socialstyrelsens befintliga vägledning till hälso och sjuk
vården från 2013 nämns inte att vårdgivare skall vara uppmärk
samma på att manipulation kan förekomma – något som dock 
fanns med i ett tidigare meddelandeblad som Socialstyrelsen 
publicerade 2005, men som fick kritik av Svenska barnläkarför
eningen och senare drogs tillbaka. I stället konstateras i vägled
ningen att det tidigare förekom ”hypoteser som ville förklara feno
menet som resultat av simulering, manipulation, förgiftning, kul tursjuk  
dom och liknande. Dessa hypoteser har inte kunnat beläggas. Hypoteser 
om simulering, manipulation och förgiftning har visat sig sakna stöd i 
den forskning som bedrivits.” Vidare kan vi läsa att den mest ef
fektiva åtgärden för att hjälpa barnen är att bevilja familjen 
permanent uppehållstillstånd i Sverige.13

Kanske föga förvånande kunde SBU återkoppla till Social
styrelsen ganska snart och konstaterar i februari 2020 efter sin 
genomgång av vetenskaplig litteratur att man ”varken identifierat 
någon relevant systematisk översikt eller någon relevant primärstudie  
om tillförlitligheten vid diagnostik eller effekter av behandling vid upp
givenhetssyndrom”.14 Den utfästa uppdateringen uteblev sålunda, 
och i maj –  under slutproduktionen av denna tidskrift –  har 
enhetschef Jonas Bergström på Socialstyrelsen sammankallat 
till en ”workshop” med yrkesverksamma inom vården av apa
tiska barn samt berörda myndigheter, som SBU och Migra
tionsverket. Enhetschefen menar att mötet kan bidra till att 

tema barn i tiden
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myndigheten kan komma att uppdatera sin vägledning alterna
tivt dra tillbaka den befintliga. Till TT säger Bergström i en 
intervju i april: ”Det skulle absolut kunna bli den typen av beslut 
efteråt. Där hoppas vi att professionen kan bidra. Några av delarna i 
vägledningen är ju helt klart föråldrade, men det förstår ju i allmänhet 
läsaren som är inne i området.”15

Barnbladet hoppas kunna återkomma under hösten med ny 
information i ärendet, inte minst mot bakgrund av Socialstyrel
sens utfästelser. Man bör också beakta det faktum att många fall 
med simulerande barn inte är detsamma som alla fall. Att barn i 
en mycket påfrestande situation kan drabbas av konversions
syndrom (≈ somatisering) i samspel med kulturellt betingade 
föreställningar och förväntningar är kanske inte så märklig. 
Däremot är omfattningen tämligen uppseendeväckande.

Minst 173 barn har mellan 20142016 ställts med diagnosen 
uppgivenhetssyndrom men sedan de första fallen är det upp
emot tusen barn som drabbats. Under senare år har insjuknan
det varit starkt vikande. *
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