
 
 

Till SBU  
 
I oktober 2016 publicerade SBU rapporten ”Skakvåld – Triadens roll vid medicinsk utredning av 
misstänkt skakvåld”1. Barnläkarföreningen och andra uttryckte då oro eftersom vi ser brister i 
rapporten och risk för att rapporten tolkas felaktigt. SBU-rapporten har efter publiceringen fått stor 
betydelse i rättsprocesser kring misstänkt spädbarnmisshandel i många delar av världen.  
 
Tung internationell kritik har riktats både mot hur rapporten tagits fram och mot dess slutsatser2,3. En 
grupp experter från brittiska Royal College of Paediatrics and Child Health har krävt att rapporten 
dras tillbaka på grund av bristerna4 och nyligen publicerades en koncensusartikel som ger en annan 
bild av kunskapsläget, en rapport som stöds av såväl Svenska och Norska Barnläkarföreningarna, 
Society for Pediatric Radiology, American Academy of Pediatrics, European Society of Pediatric 
Radiology, American Society of Pediatric Neuroradiology och American Professional Society on the 
Abuse of Children5. 
 
Misshandel av spädbarn är ovanligt men mycket allvarligt. Även om det är svårbegripligt misshandlas 
och till och med dödas barn även i Sverige, då oftast av en förälder. För att minska riskerna för detta 
behövs både förebyggande stöd till föräldrar och ökad kunskap så att utsatta barn uppmärksammas 
och skyddas.  
 
Vi i Svenskarna Barnläkarföreningen känner oro för hur spädbarns hälsa och skydd tillgodoses. Vi ser 
behov av nationella riktlinjer kring handläggning av misstänkt barnmisshandel och obligatorisk 
utbildning om barn som far illa för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Sverige. Vi ser med 
oro den osäkerhet hos anställda inom vården, socialtjänsten och rättsväsendet som har spridit sig 
efter publiceringen av SBU-rapporten.  
 
Hur ställer sig SBU:s ledning till SBU-rapporten och den tunga kritik som den fått?    
 
 
4 juli 2018, Svenska Barnläkarföreningen genom 
 
Anna Bärtås, Anna-Karin Edstedt Bonamy, Johanna Räntfors, Steven Lucas, Peter Wide  
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