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Sammanfattning
Migrationsverkets rättsavdelning har gett Migrationsrättsenheten i uppdrag
att genomföra en kartläggning och analys av förekomsten av devitaliserade
barn i pågående asylärenden och ärenden om verkställighetshinder.
Migrationsrättsenheten ska också ge förslag till rättsligt stöd och styrning
beträffande denna grupp. Uppdraget har getts med anledning av ändringen
av humanitära skäl i Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen).
Kartläggningen visar att det fanns 27 devitaliserade barn i Migrationsverkets
skyddsprocess.1 27 barn är för lågt antal för att kunna dra några statistiskt
säkra slutsatser. Den totala siffran i Migrationsverkets mottagningssystem
kan dock vara högre då där också kan finnas devitaliserade asylsökande
barn vars ärenden handläggs hos överinstansen, migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen (MiÖD). Dessutom kan det finnas ärenden som
inte längre hanteras i prövningsprocessen av Migrationsverket och
domstolarna, men ändå är kvar i mottagningssystemet.
Var i Sverige barnen är bosatta varierar, men det är någon övervikt för
Norrlandskusten. De kartlagda barnens kön varierar, men det är en viss
övervikt för flickor. Tidigare var det oftast det äldsta barnet i en familj som
blev sjukt, nu varierar det mellan syskonen så att även till exempel det
yngsta syskonet kan insjukna. Något barn utan vårdnadshavare finns inte
med bland de 27 barnen. Tidpunkten för när insjuknandet sker skiljer sig åt
jämfört med 2004 - 2005, när insjuknandet nästan undantagslöst skedde i
samband med avslag på ansökan om asyl.
Av den tillfälliga lagen framgår att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen (2005:716) numera endast får beviljas om det skulle strida
mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa en person.
Utrymmet enligt den tillfälliga lagen för att ge ett uppehållstillstånd i
Sverige grundat endast på ett devitaliserat tillstånd hos ett barn har därmed
blivit kraftigt begränsat.
Om det i ett enskilt ärende är ett brott mot en konvention får tolkas med
beaktande av de nationella och internationella rättsfall som finns. De
konventionsåtaganden som lagstiftaren syftar på är sådana konventioner
som är införlivade i svensk rätt, till exempel Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

1

Migrationsverkets asylprocess heter numera Migrationsverkets skyddsprocess och består
av tre delar: initial-, prövnings- och verkställighetsprocess. Skyddsprocessen löper från
ansökan om asyl till dess att beslutet är verkställt genom bosättning eller återvändande.
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(Europakonventionen).2 De artiklar i Europakonventionen som kommer
ifråga när det gäller devitaliserade barn i skyddsprocessen är artikel 3,
(tortyr) och artikel 8, (rätt till skydd för privat- och familjeliv).
Barnkonventionen tolkas, som innan den tillfälliga lagen infördes, via
utlänningslagens 1 kap 10 §.
En utvisning av en sjuk person kan strida mot artikel 3 i
Europakonventionen om det visas att det på grund av avsaknad av lämplig
vård, eller brist på tillgång på lämplig vård, i mottagarlandet, finns
väsentliga skäl att tro att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för
en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket
resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade
livslängden.
Utrymmet för att bevilja uppehållstillstånd för ett devitalserat barn på grund
av brott mot svenskt konventionsåtagande som rör innehållet artikel 3 i
Europakonventionen bedöms som mycket liten.
En utvisning av ett devitaliserat barn skulle också kunna strida mot en annan
artikel i Europakonventionen, nämligen artikel 8 (rätt till skydd för privatoch familjeliv). Migrationsöverdomstolen (MiÖD) har konstaterat att det vid
prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att en
person bör få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till Sverige, måste
rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen beaktas. Detta
innebär att svenska myndigheter och domstolar vid prövningen ska ta
hänsyn till alla de sociala och kulturella band som en person kan ha i ett
samhälle. Därav följer också att den sammanlagda tid under vilken personen
i fråga vistats i landet får betydelse på så sätt att en lång vistelsetid kan
innebära att personen hunnit skaffa sig starka band till Sverige. Det saknar
då betydelse om vistelsetiden är illegal eller infaller under tid före en
ansökan om uppehållstillstånd i Sverige. Vi bedömer att möjligheten för ett
devitaliserat barn att få stanna i Sverige på grund av brott mot denna artikel
i Europakonventionen är större än möjligheten att få stanna på grund av ett
brott mot artikel 3 i samma konvention.
Det våld och andra övergrepp som ett devitaliserat barn i ett land kan riskera
att utsättas för kan dock vara av sådan karaktär att detta kan anses utgöra
omänsklig eller förnedrande behandling (asylgrund). Av en dom från
MiÖD3 framgår att omfattningen av övergrepp och situationen i hemlandet,
samt den omständigheten att ett ensamkommande barn saknade föräldrar,
släkt eller annat nätverk utgjorde en sådan individuell och specifik risk för
att barnet skulle kunna utsättas för övergrepp.
2

Europakonventionen utgör också svensk lag. Lag (1994:1219) om den europeiska
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna.
3
MIG 2017:6.
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MiÖD fann i detta ärende att barnet skulle beviljas alternativ
skyddsstatusförklaring enlig 4 kap. 3 a § utlänningslagen.
Då skyddsprövningen sker före prövningen om det finns humanitära skäl i
ett asylärende kan ett devitaliserat barn alltså också få stanna i Sverige på en
skyddsgrund (flykting eller alternativt skyddsbehövande) istället för grundat
på humanitära skäl. Detta skulle då oftast kunna ske med tillämpning av
principen om familjens enhet,4 då devitaliserade ensamkommande barn
hittills varit sällsynta.

.4 Familjemedlem till en skyddsbehövande erhåller samma skyddsstatus som den som
bedömts som till exempel flykting. Se till exempel UNHCR:s handbok, artiklarna 181-188.
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Bakgrund, syfte, uppdrag och avgränsning
Bakgrund
Devitaliserade5 barn i asylprocessen diskuterades i media redan 2004. Man
använde dock då begreppet apatiska6 asylsökande barn. Numera används
uttrycket barn med uppgivenhetssyndrom i media och av Socialstyrelsen7, 8.
Vi har dock i denna rapport valt att genomgående använda begreppet
devitaliserade barn. Anledningen till att vi valt att göra så är att vi inte exakt
kan precisera sjukdomsbilderna i de ärenden vi granskat och vi har då ansett
det bättre att använda ett litet vidare begrepp.
Redan den 2 september 2004 kallade regeringen till sig en nationell
samordnare som fick uppdraget att bland annat kartlägga och analysera
förekomsten av, som man då uttryckte det, asylsökande barn med svåra
stressreaktioner som uppgivenhet, avskärmning och regression.9

5

Bodegård (2004) talar om depressiv devitalisering. Att vara devitaliserad betyder att vara
berövad livsduglighet https://medibas.se/ordlista/a-o/?term=devitaliserad
6
Apati, från grekiskans apatheia, ungefär ingen sinnesrörelse.
7
Uppgivenhetssyndrom hos barn innebär att barnet är otillgängligt för kontakt, blundar
eller tittar ner i golvet samt visar inget, eller mycket begränsat intresse, för omvärlden.
Enligt telefonsamtal i januari 2018 med Barbro Thurfjell på Socialstyrelsen finns ingen
exakt medicinsk definition av uppgivenhetssyndrom hos asylsökande barn och hon hänvisar
till informationsskriften Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-33
På sidorna 218-219 i SOU 2006:78, Hälsa, vård och strukturell diskriminering, anges i
tabell 2, Kliniska bedömningskriterier, 11 symtom grupperade i 4 olika domäner för att
möjliggöra klassificering av ett tillståndets allvar (Allvarlig form/devitalisering och Lindrig
form). Detta visar på svårigheten att åstadkomma en tydlig och avgränsad definition av
uppgivenhetssyndrom.
Uppgivenhetssyndrom, med diagnoskod F32.3A, infördes i januari 2014 som en egen
psykiatrisk diagnos i den svenska versionen av klassifikationssystemet ICD-1014.
F32 Depressiv episod, F32.0 Lindrig depressiv episod, F32.1 Medelsvår depressiv episod,
F32.2 Svår depressiv episod utan psykotiska symtom, F32.3 Svår depressiv episod med
psykotiska symtom, F32.3A Uppgivenhetssyndrom, F32.3W Annan svår depressiv episod
med psykotiska symtom, F32.8 Andra specificerade depressiva episoder och F32.9
Depressiv episod, ospecificerad http://icd.internetmedicin.se/diagnos/F32-Depressivepisod.html
Icd.nu är ett hjälpmedel för läkare och annan sjukvårdspersonal i det dagliga arbetet.
Framförallt finns här funktioner för att snabbt hitta medicinska koder som används i
samband med journalförande.
8
Det första fallet uppmärksammades redan år 2001, SOU (2006:114). Karl Sallin,
barnläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus, som forskar på barn med uppgivenhetssyndrom,
säger att det första asylrelaterade fallet dock redan identifierades 1998.
9
Se SOU (2005:2). Samordnaren skulle då enligt uppdraget: -Kartlägga och analysera
förekomsten av asylsökande barn med svåra stressreaktioner som uppgivenhet,
avskärmning och regression. Även internationella erfarenheter skulle beaktas, och man
skulle, tillsammans med berörda myndigheter, utveckla metoder för att upptäcka och möta
barn i riskzonen och genom förebyggande insatser förhindra att barn utvecklar svåra
stressreaktioner, samt - i samspel med berörda myndigheter - stimulera till utveckling av
samarbetsformer och främja utbyte av kunskap och erfarenheter.
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Av de statliga utredningarna Asylsökande barn med uppgivenhetssymtom trauma, kultur, asylprocess10 och Asylsökande barn med
uppgivenhetssymtom - ett svenskt fenomen år 2001-2006,11 redovisas bland
annat förekomsten av devitaliserade barn som söker asyl, både i Sverige och
i utlandet.
I den sist nämnda utredningen slår man i huvudsak fast att
- Barn i asylprocessen, från tre bestämda geografiska områden, hade
på ett epidemiliknande sätt och under en tidsbegränsad period
utvecklat allvarliga symtom av uppgivenhet. Dessa symtom har
ingen dokumenterad motsvarighet någon annanstans i världen.
Fenomenet är därför svenskt.12
- Det har inte gått att finna några vetenskapligt beprövade förklaringar
till fenomenet.
- Myndigheternas insatser för att ta hand om barnen har varit
omfattande. Mediabevakningen har varit intensiv.
- Det första fallet uppmärksammades år 2001.13 Problemet
kulminerade åren 2004 och 2005, men under 2006 minskade antalet
barn drastiskt.
- Ett konstruktivt samverkansarbete i ett tidigt skede förefaller ha en
stor betydelse för förekomsten av barn med uppgivenhetssymtom.
- Insjuknandet sker i samband med avslag på ansökan om
uppehållstillstånd. Uppehållstillstånd är i de flesta fall en
förutsättning för att barnen ska tillfriskna.
- Utredningen gav inga förslag till åtgärder.
Socialstyrelsen konstaterar i en rapport i år att antalet asylsökande barn som
har vårdats med diagnosen uppgivenhetssyndrom inte har ökat sedan 2014. I
relation till det ökande antalet asylsökande barn som vårdas för någon form
av psykisk ohälsa har uppgivenhetssyndrom snarare minskat i omfattning.14
Syfte
Efter ikraftträdandet av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att
få uppehållstillstånd i Sverige (2016:752, den tillfälliga lagen) har behovet
av rättsligt stöd och styrning ökat hos Migrationsverket i asylärenden där det
förekommer devitaliserade barn.
10

SOU (2006:49).
SOU (2006:114).
12
Utredningens forskningsledare genomförde egna fältstudier i de länder som de
asylsökande då kom ifrån. Studier på plats utfördes således i Azerbajdzjan, Serbien,
Kosovo, Kazakstan och Kirgizistan. I varje land genomfördes intervjuer med FN-organ,
sjukvård, psykiatri och myndigheter. I inget av de undersökta länderna var
uppgivenhetssyndrom bland barn ett medicinskt existerande eller känt fenomen.
13
Annan åsikt har Karl Sallin, barnläkare vid Astrid Lindgrens sjukhus, som forskar på
barn med uppgivenhetssyndrom. Han säger att det första fallet redan identifierades 1998.
14
Socialstyrelsen, Uppgivenhetssyndrom bland asylsökande barn, oktober 2017.
11
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Uppdrag
Migrationsrättsenheten har därför av Migrationsverkets rättschef fått i
uppdrag att kartlägga och redovisa
- pågående asylärenden samt ärenden om verkställighetshinder hos
Migrationsverket där det förekommer devitaliserade barn,
-

lagstiftning, förarbeten, praxis, doktrin samt mer omfattande
rapporter och artiklar som rör ämnesområdet,

-

Hur andra medlemsstater inom EU handlägger och fattar beslut i
asylärenden där det förekommer devitaliserade barn.

Migrationsrättsenheten har vidare också fått i uppdrag att
- analysera kartläggningen och därefter överväga om det finns behov
av att uppdatera befintligt rättsligt ställningstagande angående
tillämpning av artikel 3 i Europakonventionen då sjukdom åberopas,
SR 08/2017, och/eller föreslå ett nytt rättsligt ställningstagande om
bedömning av devitaliserade barn i asylärenden,
-

uppdatera relevant handbokatext i Migrationshandboken,

-

försöka identifiera ett lämpligt asylärende som innehåller aktuell
problematik och överklaga detta till MiÖD för att få stöd i
rättstillämpningen.

Vi som gjort kartläggningen och skrivet denna analysrapport är de rättsliga
experterna
och
, som både arbetar vid
Migrationsverkets migrationsrättsenhet.
Avgränsning
Det finns med all säkerhet devitaliserade vuxna också i Migrationsverkets
skyddsprocess. Vi redovisar dock i denna rapport endast de barn (i familj
eller utan vårdnadshavare) som befinner sig i verkets skyddsprocess.

Metod och urval
Då det i lag råder förbud att använda sökbegrppet devitaliserade barn och
leta bland Migrationsverket asylärenden15 har vi istället valt att skriva till
alla Migrationsverkets regioner samt avdelningen för förvaltningsprocess
och bett dem redovisa öppna ärenden och beslut mellan januari - maj 2017,
där de bedömt att det skulle kunna finnas ärenden som kan innehålla barn
15

Utlänningsdatalag (2016:27) § 17, där det står: Vid sökning i personuppgifter är det
förbjudet att som sökbegrepp använda uppgifter som avslöjar 1. ras eller etniskt ursprung,
2. politiska åsikter, 3. religiös eller filosofisk övertygelse, 4. medlemskap i fackförening, 5.
hälsa, eller 6. sexualliv.

7

8 (32)

som är devitaliserade. Genom användandet av denna metod är vi dock inte
säkra på att vi fått med samtliga relevanta ärenden i kartläggningen.
Kartläggningen visade på 27 devitaliserade barn i Migrationsverkets
skyddsprocess. 27 barn är dock för lågt antal för att kunna dra några
statistiskt säkra slutsatser.16
Den totala siffran i Migrationsverkets mottagningssystem kan dock vara
högre då där också kan finnas devitaliserade asylsökande barn vars ärenden
handläggs hos överinstanserna, migrationsdomstolarna och MiÖD.
Dessutom kan det finnas ärenden som inte längre hanteras i
prövningsprocessen av Migrationsverket och domstolarna, men ändå är kvar
i mottagningssystemet.
I oktober 2015 fanns det 34 devitaliserade barn inom Migrationsverkets
mottagningssystem och ytterligare 14 var i riskzonen. Det kan jämföras med
april 2015 när det fanns 27 barn som var devitaliserade. Migrationsverkets
uppgifter i denna del bygger på bedömningar från vården eller
socialtjänsten. I förhållande till antalet inskrivna i Migrationsverkets
mottagningssystem utgjorde dessa 48 barn i oktober 2015 1,5 promille av
det totala antalet inskrivna. Andelen var ungefär densamma i april samma
år. I juli 2013 fanns det 41 barn devitaliserade barn, vilket då motsvarade
3,6 promille av samtliga inskrivna.17

Resultatet
Ett ärende av de 27 ärenden vi fått fram tror vi inte handlar om ett
devitaliserat barn.18 I de övriga ärendena finns det läkarintyg med bra
dokumentation. Vad gäller nationaliteter så är det samma nationaliteter som
var aktuella under 2004-2005.
Var i Sverige de aktuella personerna är bosatta varierar, men någon övervikt
för norrlandskusten, från Kramfors ner till Söderhamn. De kartlagda barnens
kön varierar med en viss övervikt för flickor. Tidigare var det oftast det
äldsta barnet som blev sjukt, nu varierar det mellan syskonen. Något barn
utan vårdnadshavare finns inte med bland de 27 ärendena.
Åldern på barnen varier mellan 6 år till 17 år.

Ålder
Antal

6 till 10 år 11 till 13 år
14 till 16 år
17 år
5
11
9
2

16

Efter kartläggningen var avslutad har vi konstaterat att det även förekommer
devitaliserade barn i tillståndsprocessen, till exempel i ärenden om arbetstillstånd och
familjeåterförening.
17
Krey, Jens, Antalet apatiska barn ökar, 2016-02-24.
18
Det rör sig om en person med ryskt medborgarskap.
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När blev barnet sjukt?
Hastigt: Mindre än en vecka från att barnet pratar/äter och är rörligt till
utvecklad apati. I läkarintygen nämns ibland gradvis försämring. Dessa
uppgifter är emellertid enbart föräldrarnas egna och motsägs ibland av andra
noteringar i asylärendet som samtal med Migrationsverket eller med det
offentliga biträden.
Långsamt: Dokumenterade samtal med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
eller vårdinrättning under lång tid innan barnet blir devitaliserat.
Hur skedde insjuknandet? Hastigt Långsamt Övrigt
Antal
18
7
2

När Insjuknandet sker skiljer sig således åt jämfört med 2004-2005 när
insjuknandet nästan undantagslöst skedde i samband med avslag på ansökan
om uppehållstillstånd
När skedde insjuknandet?
Vid asylansökan
Mellan asylansökan och asylutredningen
Mellan asylutredning och asylbeslut
I samband med delgivning av beslut/dom
Efter det utvisningsbeslutet fått laga kraft (i VUT)

Antal
5
2
1
9
10

Identiteten är ganska ofta oklar.
Identitet Oklar Sannolik Frangår inte
Antal
14
10
3

Analyser
Analyserna är uppdelade i en rättslig del och en del som vi kallat övriga.
Under övriga analyser försöker vi bland annat besvara övriga, icke juridiska
frågor, som finns med i vårt uppdrag.

Rättsliga
Den rättsliga analysen jämför rättsläget mellan bestämmelserna i tillfälliga
lagen och utlänningslagen om humanitära medicinska skäl som
tillståndsgrund i vid bemärkelse. Efter vi gjort denna breda analys försöker
vi precisera det nuvarande rättsläget för gruppen devitaliserade barn.

9

10 (32)

Medicinskt underlag m.m.
För att få ett tillräckligt bra beslutsunderlag bör Migrationsverket ha ett
underlag från medicinsk expertis som innefattar
- diagnos,
- vilken behandling som bedöms nödvändig,
- riskbedömning av livshotande tillstånd om inte adekvat vård erbjuds,
- riskbedömning för bestående men i barnets psykosociala utveckling
vid ett återvändande till hemlandet,
- bedömning om barnet kan tillgodogöra sig vård i hemlandet. Om
inte, varför?
- uppgifter om barnet haft psykiska problem före inresan till Sverige,
har barnet erhållit behandling eller vård för detta? Har behandlingen
eller vården haft någon effekt?,
- om hinder föreligger av medicinsk art beträffande själva
genomförandet av verkställigheten? (Vid ärenden om eventuella
verkställighetshinder).
Detta innebär att grunden till ett bra beslut i ett asylärende som rör
devitaliserade barn är ett läkarintyg som innefattar så många av ovanstående
faktorer som möjligt.
I mål UM 8982-17, från 2017-09-21, påpekade MiÖD att Migrationsverkets
utredning i ett ärende om verkställighetshinder rörande vilken vård som
finns att tillgå i hemlandet var alltför begränsad i förhållande till de mycket
komplexa omständigheterna i ärendet. Personen i målet lider av flera
mycket allvarliga sjukdomar, med såväl psykiatriska diagnoser som en
komplicerad infektionssjukdom. Därmed var underlaget inte tillräckligt
fullständigt för att kunna göra en bedömning av ett eventuellt hinder för
verkställigheten. Det hade således krävts en betydligt mer omfattande
utredning av Migrationsverket på grund av de komplexa omständigheterna
och de synnerligen allvarliga konsekvenser som kan bli följden av ett
ofullständigt underlag vid en eventuell verkställighet.

Utlänningslagen

Tillämpliga paragrafer
De paragrafer som är aktuella i utlänningslagen är 1 kap. 10 §, 5 kap. 6 §
och 12 kap. 18 §.
I 1 kap. 10 § utlänningslagen anges principen om barnets bästa.19 Denna
princip ska tillämpas för alla områden där barn är inblandade i Sverige. Av
prop. 1996/97:25 s. 244 ff. framgår att utlänningslagen är en lagstiftning där
barnets intresse måste vägas mot andra samhällsintressen. Det framgår
vidare av förarbeten till 5 kap. 6 § utlänningslagen att barnets bästa inte i sig
19

1 kap. 10 § utlänningslagen: I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.

10

11 (32)

kan ges en så långtgående innebörd att det i princip blir till ett eget kriterium
för uppehållstillstånd att vara barn.
Den andra centrala paragrafen återfinns i 5 kap. 6 § utlänningslagen, som
lyder:
Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd beviljas en utlänning
om det vid en samlad bedömning av utlänningens situation finns sådana synnerligen
ömmande omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid
bedömningen ska utlänningens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i
hemlandet särskilt beaktas.
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om omständigheterna är
särskilt ömmande.
Under perioden 20 juli 2016 – 19 juli 2019 gäller de avvikelser från första och andra
styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar
av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

I 12 kap. 18 § utlänningslagen regleras slutligen bland annat
situationer då det råder medicinska hinder mot en verkställighet.20 Där
återfinns också regler som tar särskilt sikte på barn. Barn får således
enligt paragrafen beviljas uppehållstillstånd vid medicinska hinder
eller någon annan särskild anledning som gör att beslutet inte bör
verkställas, även om de omständigheter som kommer fram inte har
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna
personer.
Vid denna bedömning av om det finns någon annan särskild anledning att
ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas
från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på
grund av stark anknytning skulle ha beviljats om prövningen gjorts före
inresan i Sverige.
20

12 kap. 18 § utlänningslagen: Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya omständigheter som innebär
att 1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §, 2. det finns anledning att
anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen,
eller 3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att be-slutet inte
bör verkställas, får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent uppehållstillstånd.
Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett tidsbegränsat
uppehållstillstånd.
Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt första stycket 3
även om de omständigheter som kommer fram inte har samma allvar och tyngd som krävs
för att tillstånd ska beviljas vuxna personer.
Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan särskild anledning att
ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder
särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt
5 kap. 3 § första stycket 1–4 eller 5 kap. 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket skulle
ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.
Migrationsverket får också besluta om inhibition.
Av 15 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att uppehållstillstånd som beviljas enligt första stycket
ska tidsbegränsas under perioden 20 juli 2016 - 19 juli 2019. Lag (2016:753).
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12 kap 18 § första stycket 3 utlänningslagen och devitaliserade barn21
Av 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen följer ett absolut krav på att
det kommit fram nya omständigheter efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Det innebär bland annat att Migrationsverket inte får överpröva en domstols
tidigare beslut. Har till exempel ett devitaliserat tillstånd hos ett barn inte
varit aktuellt tidigare är kravet på nya omständigheter uppfyllt. I fall där ett
devitaliserat tillstånd tidigare har beaktats av domstolen kan kravet på nya
omständigheter vara uppfyllt till följd av till exempel försämrat
hälsotillstånd eller att familjesituationen har ändrats.
Om en domstol har bedömt att det medicinska underlaget inte utgör
tillräcklig bevisning för allvaret i hälsotillståndet och att det därför enligt
domstolen inte finns förutsättningar att bevilja uppehållstillstånd, kan senare
åberopat nytt medicinskt underlag till stöd för samma sak också vara en ny
omständighet.
Den samlade handläggningstidens längd hos Migrationsverket och
migrationsdomstolarna kan vidare påverka ett allvarligt sjukdomsförlopp
hos ett devitaliserat barn. Det ska då röra sig om en inte obetydlig tid med
konsekvenser för barnets utveckling och hälsa. De beskrivna
omständigheterna kan vid en samlad bedömning också kunna betraktas som
en ny omständighet.
En ytterligare förutsättning för att uppehållstillstånd ska kunna övervägas på
denna grund är att sjukdomstillståndet hos barnet är mycket allvarligt
(oförmåga att äta, att klara sin egen hygien, sängliggande, svårigheter att
kommunicera, ge uttryck för känslor etc., ett devitaliserat tillstånd). Det
allvarliga tillståndet bör vara väl dokumenterat av läkare med
specialistkompetens.
Rättsfall
Det finns ett relativt stort antal rättsfall från MiÖD från 2007 och framåt
som har bäring på medicinska skäl, både för vuxna och barn (se bilaga,
Rättskällor, Rättspraxis sjukdom m.m.). Rättsfallen har dock olika
prejudikatvärden. Flertalet av rättsfallen kommentereras här nedan.

21

Avsnittet bygger på ett äldre meddelande från avdelningen för förvaltningsprocess, VCM
03/2012 från 2012-06-20 som numera är upphävt.
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Faktorer som är viktiga i bedömningen och som belyses av MiÖD-domarna
är
- gränsdragning mot skyddsskäl,
- hälsotillståndet,
- tillgången på tillräcklig och lämplig vård i hemlandet,
- socialt nätverk i hemlandet, och
- sammantagen bedömning av dessa faktorer.
Läkarintyg
Som redan nämnts under rubriken Medicinskt underlag är det viktigt att
sjukdomsbilden är väldokumenterad genom bra läkarintyg.
I MIG 2007:35 slår MiÖD fast att regleringen i 5 kap. 6 § utlänningslagen
om synnerligen ömmande omständigheter är av undantagskaraktär. För att
bevilja uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa måste medicinsk
utredning ge stöd för att den psykiska ohälsan är så svår att tillståndet är
livshotande.
I MIG 2007:43 sägs att uppehållstillstånd inte kan beviljas på grund av
hälsotillståndet, eftersom det intyg om hälsotillståndet som har åberopats
inte har utfärdats av en läkare och dessutom saknar uppgifter om den
aktuella situationen och framtida vårdbehov.
Gränsdragning mot skyddsskäl
I MIG 2017:6 tas upp att våld och andra övergrepp som barn kan riskera att
utsättas för i ett visst land (Afghanistan) kan vara av sådan karaktär att detta
kan anses utgöra omänsklig eller förnedrande behandling. På grund av
omfattningen av övergreppen och situationen i Afghanistan samt då barnet i
asylärendet saknade föräldrar, släkt eller annat nätverk bedömdes det finnas
en sådan individuell och specifik risk för att barnet skulle utsättas för
övergrepp att alternativ skyddsstatusförklaring beviljades i enlighet med 4
kap. 2 § första stycket 1 första ledet utlänningslagen (omänsklig eller
förnedrande behandling).
Då skyddsprövningen sker före prövningen av om det finns humanitära skäl
i ett asylärende kan ett devitaliserat barn få stanna I Sverige på en
skyddsgrund (flykting eller alternativt skyddsbehövande) istället för på
humanitära skäl. Detta skulle då oftast ske med tillämpning av principen om
familjens enhet, då devitaliserade ensamkommande barn hittills varit
sällsynta.22
22

Principen om familjens enhet syftar dels på att man beviljar uppehållstillstånd till en hel
familj så att familjemedlemmarna inte ska splittras och dels att familjemedlem till en
skyddsbehövande i regel erhåller samma skyddsstatus som den som bedömts som till
exempel flykting. Det är den sistnämnda betydelsen som avses i detta sammanhang. Se till
exempel UNHCR:s handbok, artiklarna 181-188.
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Hälsotillståndet
MIG 2010:23 handlar om en kvinna som led av en blodcancersjukdom och
som riskerade att utveckla akut leukemi om hon inte behandlas med ett visst
läkemedel. Hon hade gjort sannolikt att läkemedlet inte fanns att tillgå via
officiella kanaler i hemlandet och att tillgången på det både var
oregelbunden och osäker. MiÖD fann att kvinnan därför ansetts sakna
tillgång till adekvat vård i hemlandet, och då det fanns möjlighet att bereda
henne vård i Sverige, beviljades hon permanent uppehållstillstånd grundat
på synnerligen ömmande omständigheter.
Tillgången och kvaliteten på vården i hemlandet
I MIG 2007:25 slås fast att den omständigheten att den vård ett barn som
har epilepsi skulle kunna erhålla i Sverige är av högre kvalitet, än den vård
barnet erhållit i hemlandet, inte i sig utgör grund för att bevilja barnet
uppehållstillstånd.
I MIG 2007:48 säger MiÖD att när vård och mediciner finns att tillgå i
hemlandet kan uppehållstillstånd inte beviljas på grund av synnerligen
ömmande omständigheter även om personen i fråga själv måste bekosta den
nödvändiga behandlingen.
Tillgången till nätverk i hemlandet
Man ska göra en samlad bedömning av den allmänna situationen i
hemlandet och den sökandes individuella omständigheter, se till exempel
MIG 2009:9.
När situationen i hemlandet åberopas som grund måste sökanden göra
sannolikt att det föreligger risk för social utstötning eller andra svårigheter
vid ett återvändande till hemlandet. Sökandens berättelse om
omständigheter som påstås medföra en risk för svårigheter efter
hemkomsten får, i den mån bevisningen om detta brister, godtas om den
framstår som trovärdig och sannolik (MIG 2010:6).
Sammantagen bedömning
En familj med ett tolvårigt barn har utvisats efter att ha vistats i Sverige i
sex år. Barnets anpassning till Sverige i form av bland annat skolgång och
vänner har inte ansetts tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande
omständigheter. Att i stort sett hela vistelsen har varit illegal har också
beaktats. Utvisningen har inte heller ansetts strida mot artikel 8 i
Europakonventionen (MIG 2015:4).
Synnerligen ömmande omständigheter har dock vid en sammantagen
bedömning ansetts föreligga för ett ensamkommande barn utan anhöriga i
Sverige vars framtida psykosociala utveckling och hälsa på ett avgörande
sätt skulle äventyras om han tvingades återvända till hemlandet. Härvid
beaktades också de omständigheter som bidragit till pojkens allvarliga
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hälsotillstånd, hans avsaknad av kontaktnät i hemlandet samt de rådande
förhållandena i hans hemland (MIG 2009:9).
Sjukdom hos barn
Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder
beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Eftersom barnets behov av avancerad vård och behandling
har bedömts vara av övergående natur har uppehållstillstånden
tidsbegränsats (MIG 2013:6).
Devitaliserat tillstånd
MIG 2009, not.10, är det enda rättsfallet som finns om ett devitaliserat
tillstånd. Det handlar om en ung man (18 år) som utvecklat ett devitaliserat
tillstånd. Rättsfallet är dock av begränsat värde då prejudikatvärdet måste
anses vara lågt på grund av de skiljaktiga meningarna hos domarna.
Rättsfallet behandlar en ung mans psykiska ohälsa (devitaliserat tillstånd)
samt händelser i hemlandet som befunnits ligga till grund härför. Dessa
omständigheter utgjorde skäl för att bevilja honom, men inte hans föräldrar
och yngre bror, uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter.
Domen har avgjorts av tre domare. Två av dem har lämnat skiljaktiga
meningar. En av domarna ansåg att hela familjen skulle utvisas då det finns
adekvat vård i hemlandet, medan en annan ansåg att hela familjen skulle
beviljas uppehållstillstånd med hänsyn till deras situation.

Tillfälliga lagen

Regeringen presenterade under hösten 2015 åtgärder i syfte att minska
antalet asylsökande och öka kapaciteten i mottagandet och etableringen av
asylsökande. En av åtgärderna var en lag om tillfälliga begränsningar av
möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den tillfälliga lagen). Lagen
innebär att svenska asylregler tillfälligt anpassas till miniminivån enligt EUrätten och internationella konventioner. Den började gälla den 20 juli 2016
och gäller till och med den 19 juli 2019.
Tillämpliga paragrafer i den tillfälliga lagen
De paragrafer som är aktuella i den tillfälliga lagen är 11, 12, 15 och 18 §.
Enligt 11 § tillfälliga lagen, som är den centrala bestämmelsen i detta
sammanhang, gäller att uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
endast får beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande
att avvisa eller utvisa personen.
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Enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen ska man göra en samlad bedömning av
den aktuella personens situation om det finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter att han eller hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid
bedömningen ska personens hälsotillstånd, anpassning till Sverige och
situation i hemlandet särskilt beaktas. För barn får uppehållstillstånd
beviljas om omständigheterna är särskilt ömmande.
De konventionsåtaganden som lagstiftaren syftar på är sådana konventioner
som är införlivade i svensk rätt, t.ex. Europakonventionen. För att kunna
göra en bedömning om ett avlägsnandebeslut strider mot ett svenskt
konventionsåtagande måste avgöranden från både relevanta internationella
domstolar, som t ex Europadomstolen och EU-domstolen, och nationella
domstolar beaktas.
I 12 § tillfälliga lagen ska ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6
§ utlänningslagen gälla i tretton månader, om inte 16 a (studier) eller 18 §
(synnerligen ömmande omständigheter för barn i vissa fall) ska tillämpas.
Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara
tidsbegränsat och gälla i två år, (undantag 16 a, 17 (anställning) eller 18 §.
Enligt 15 § den tillfälliga lagen gäller att ett uppehållstillstånd som beviljas
enligt 12 kap. 18 § första stycket utlänningslagen (verkställighetshinder) ska
vara tidsbegränsat och också gälla i tretton månader (undantag 16 a eller 18
§ tillfälliga lagen). Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska även det nya
tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
Den tillfälliga lagen innebär inte i sig någon förändring av de materiella
förutsättningarna för att bevilja uppehållstillstånd enligt 12 kap. 18 § första
stycket 3 utlänningslagen (medicinska hinder eller någon annan särskild
anledning). Däremot påverkas utrymmet, prövningsramen, för att bevilja en
sökande uppehållstillstånd om han eller hon fått sin grundansökan prövad
enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen i enlighet med den tillfälliga lagen (strida
mot ett svenskt konventionsåtagande). Enligt 12 kap. 18 § första stycket 3
utlänningslagen krävs också att en ny omständighet föreligger.
Slutligen gäller enligt 18 § den tillfälliga lagen att ett utländskt barn som ska
beviljas ett uppehållstillstånd som ska tidsbegränsas enligt 5,23 12, 15, eller
16 a § får ges ett permanent uppehållstillstånd om det vid en samlad
bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att
det absolut krävs att han eller hon beviljas ett permanent uppehållstillstånd.
Bestämmelsen utgör ingen självständig grund för uppehållstillstånd, utan
möjliggör endast att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i vissa fall, beroende
23

Paragrafen tar upp att uppehållstillstånd som skyddsbehövande ska vara tidsbegränsat.
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på omständigheterna, kan bli permanent. Detta gäller både i
grundprövningen och i ärenden om verkställighetshinder. Enligt
förarbetena24 kan det handla om fall där barnet utsatts för trauma eller
tortyrskador och där ett tidsbegränsat uppehållstillstånd utgör ett hinder för
effektiv vård och rehabilitering.
Rättsfall som rör den tillfälliga lagen
Det finns en omfattande lista på domar från Europeiska domstolen för de
mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) och EU-domstolen förtecknat i
Migrationsverkets styrdokument SR 08/2017 SR 24/2016 (bilagan
rättskällor). Europadomstolens praxis vad gäller barns sjukdom i relation till
artikel 3 i Europakonventionen är dock mycket begränsad.
En utvisning av en sjuk person kan strida mot artikel 3 i
Europakonventionen om det visas att det på grund av avsaknad av lämplig
vård i mottagarlandet eller brist på tillgång till sådan vård finns väsentliga
skäl att tro att personen skulle möta verkliga risker att utsättas för en
allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket
resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade
livslängden.
Från MiÖD finns tre rättsfall som tar sikte på svenskt konventionsåtagande,
tolkningen av artikel 3 (tortyr) och 8 (rätten till privat- och familjeliv) i
Europakonventionen.25
Enligt MIG 2015:9 kan en ny prövning av frågan om uppehållstillstånd som
regel inte beviljas om de skäl som åberopas är hänförliga till
hälsotillståndet. Om sjukdomen är livshotande kan dock i exceptionella fall
ett beslut om avlägsnande strida mot artikel 3 i Europakonventionen och
göra så att en ny prövning aktualiseras.
Enligt MIG 2012:13 gäller att vid prövningen av om det föreligger sådana
ömmande omständigheter att en person bör få stanna i Sverige på grund av
sin anpassning till landet måste även rätten till privatliv enligt artikel 8 i
Europakonventionen beaktas. Detta innebär att svenska myndigheter och
domstolar vid prövningen ska ta hänsyn till alla de sociala och kulturella
band som en person kan ha i ett samhälle. Därav följer också att den
sammanlagda tid under vilken personen i fråga vistats i landet får betydelse
på så sätt att en lång vistelsetid kan innebära att personen hunnit skaffa sig
starka band till landet. Det saknar då i och för sig betydelse om vistelsetiden
är illegal eller infaller under tid före den aktuella ansökan om
uppehållstillstånd.

24

Prop. 2015/16:174 s. 62.
Då Europakonventionen är svensk lag sedan 1995 har den varit tillämplig i asylärenden
sedan dess och alltså även när utlänningslagen gällde för humanitära skäl. Vi väljer dock
ändå att redovisa rättsfallen under den tillfälliga lagen då Europakonventionen här har en
mer avgörande betydelse för uppehållstillstånd grundat på medicinskt humanitära skäl.
25
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Det tredje rättsfallet från MiÖD är det som redan nämnts ovan under
rättsfall som rör utlänningslagen, MIG 2015:4. Rättsfallet handlar om en
familj med ett tolvårigt barn som vistats i Sverige i sex år. Barnets
anpassning till Sverige i form av bland annat skolgång och vänner har inte
ansetts vara tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande omständigheter.
Utvisningen ansågs inte heller strida mot artikel 8 i Europakonventionen.
Prövningsordningen för ett barn med ett devitaliserat tillstånd enligt den
tillfälliga lagen
Enligt 11 § tillfälliga lagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa utlänningen.
Vid en prövning ska man först då bedöma om ett devitaliserat barns
sjukdomstillstånd når upp till bestämmelserna i 5 kap. 6 § utlänningslagen.
För barn får uppehållstillstånd enligt paragrafen beviljas om
omständigheterna är särskilt ömmande istället för synnerligen ömmande
som gäller för vuxna.
Om man då bedömer att ett devitaliserat barn uppfyller kriterierna enligt 5
kap. 6 § utlänningslagen så ska det sedan alltså enligt den tillfälliga lagen
också strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa ett
devitaliserat barn för att barnet ska få uppehållstillstånd i Sverige. Alltså en
betydande skärpning i förhållande till det som gällde innan den tillfälliga
lagen trädde ikraft. Det strider dock mot svenskt konventionsåtagande att
verkställa ett beslut om avvisning- eller utvisning gällande ett
ensamkommande devitaliserat barn om ett ordnat mottagande i hemlandet
saknas.
Brott mot artikel 3 Europakonventionen26
En utvisning av en person som lider av en sjukdom, i kombination med
avsaknad av adekvat vård i hemlandet, kan i mycket speciella fall anses
utgöra sådan omänsklig och förnedrande behandling som avses i artikel 3
Europakonventionen. Beviskravet är dock högt och den sökande har
bevisbördan.
Det måste sålunda visas att ett devitaliserat barn vid en utvisning löper en
verklig risk att utsättas för sådan behandling. Den sökande har vidare
bevisbördan för att det på grund av avsaknad av lämplig vård i
mottagarlandet, eller brist på tillgång till sådan vård, finns väsentliga skäl att
tro att han eller hon skulle möta verkliga risker att utsättas för en allvarlig,
snabb och oåterkallelig nedgång av hälsotillståndet, vilket resulterar i
intensivt lidande eller en avsevärd förkortning av den förväntade
26

Se närmare Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas (Upphäver SR 20/2016), 2017-03-28, SR
08/2017.
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livslängden. Först då skulle att en utvisning av ett devitaliserat barn strida
mot artikel 3 i Europakonventionen. Det finns inget i Europadomstolens
praxis som pekar på att ett devitaliserat barn skulle behandlas enligt en
annan måttstock vad gäller brott mot artikel 3. Samma kriterier som för
vuxna gäller alltså i princip även för barn.
Brott mot artikel 8 Europakonventionen27
Utvisning av en person kan innebära inskränkning av rätt till skydd för
privat- och familjelivet dvs. att en familj inte får leva tillsammans eller att
en person inte fortsatt kan ha ett sådant privatliv som uppstått under
vistelsen i Sverige.
Enligt den tillfälliga lagen kan bara uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen beviljas om förutsättningarna i paragrafen är uppfyllda och
det strider mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa ett
devitaliserat barn.
Vid bedömningen av om ett beslut att avvisa eller utvisa ett devitaliserat
barn strider mot rätten till privat- eller familjeliv enligt artikel 8
Europakonventionen måste det beaktas hur artikeln i konkreta fall har
tolkats av Europadomstolen och MiÖD.
Barn anses få ett privatliv enligt Europadomstolens praxis, dvs. anknytning
till värdlandet (Sverige), främst under uppväxtåren. En
proportionalitetsbedömning i ett asylärende ska dock göras, vilket innebär
att det måste ske en avvägning mellan det devitaliserade barnets intresse av
att få stanna i Sverige och den svenska statens intresse av att reglera
invandringen. Vid denna proportionalitetsbedömning ska bland annat
beaktas när barnets insjuknande ägde rum och om vistelsen i Sverige varit
oklar eller illegal. Därtill ska eventuell brottslighet också beaktas.
När det gäller utrymmet för ett devitaliserat barn att få tillstånd på grund av
brott mot artikel 8 i Europakonventionen måste det bedömas vara aningen
större än att få tillstånd enligt artikel 3 Europakonventionen.
Uppehållstillstånd
I det fall uppehållstillstånd ska beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen då
Migrationsverket kommit fram till att en avvisning eller utvisning skulle
strida mot ett svenskt konventionsåtagande ska detta beviljas med stöd av 11
§ tillfälliga lagen. Enligt 12 § samma lag ska tillståndstiden då vara tretton
månader.

27

Se närmare Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen av 11 och 13 § i
den tillfälliga lagen, 2016-07-07, SR 24/2016.
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Slutsats
Utrymmet enligt den tillfälliga lagen för att ge ett uppehållstillstånd i
Sverige grundat endast på ett devitaliserat tillstånd hos ett barn har blivit
kraftigt begränsat jämfört med vad som gällde enligt utlänningslagen innan
den tillfälliga lagen trädde i kraft.

Övriga
Faktaunderlag och teorier om sjukdomen m.m.28
Barn som är devitaliserade förlorar grundläggande förmågor som att äta,
prata och röra sig. Delar av den medicinska professionen menar att detta är
en reaktion på traumatiska upplevelser. Under det senaste årtiondet har
antalet devitaliserade barn minskat. Socialstyrelsen har uppgett att det fanns
169 fall 2015 och 2016.
Det är, precis som man kom fram till i SOU (2006:114), barn från särskilda
geografiska och etniska grupper som är de mest utsatta. Bara ett litet antal
har varit ensamkommande barn. Många sjukdomsbilder som liknar de som
drabbar devitaliserade barn har tidigare rapporterats, till exempel bland
fångar i nazistiska koncentrationsläger. I Storbritannien har också
identifierats ett liknande tillstånd (Pervasive Refusal Syndrome) hos barn i
början av 1990-talet.
Den mest troliga förklaringen till devitalisering är att det finns några slags
sociokulturella faktorer som är nödvändiga för att tillståndet ska kunna
utvecklas. Ett visst sätt att reagera på traumatiska händelser verkar
legitimeras i ett visst sammanhang. Man kan därför säga att den typ av
symptom som barnen uppvisar verkar vara kulturellt sanktionerade.
Sallin påpekar att om man tittar på det allra första fallet 1998 av ett
devitaliserat barn i norra Sverige, så medförde rapporteringen av detta fall
att det kom fram andra fall i samma område. Det har vidare funnits fall där
ett syskon utvecklar ett devitaliserat tillstånd för att detta sedan efter ett tag
även ska utvecklas hos det andra syskonet. Man är dock inte säker inom
forskningen att det behöver vara direkt kontakt mellan fallen för att ett
devitaliserat tillstånd ska utvecklas. Det största hindret för att riktigt förstå
det devitaliserade tillståndet hos barn som söker asyl är bristen på forskning.
Ingen har till exempel följt upp vad som händer dessa barn på sikt, man vet
dock att de överlever.
Av bilagan Tidigare kartläggningar och rapporter m.m., framgår att
diskussionen om orsakerna till ett devitaliserat tillstånd hos barn
debatterades flitigt under mitten av 2000. Olika teorier och åsikter
28

De två följande avsnitten bygger i huvudsak på Pressly, Linda, Resignation syndrome:
Sweden's mystery illness, BBC, 2017.
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framfördes av professionen, journalister och andra debattörer, speciellt då
om orsaken till att barn blev devitaliserade.
En intressant fråga är hur den tillfälliga lagen påverkar ett devitaliserat
barn.29 Om ett barn får uppehållstillstånd i Sverige enligt den tillfälliga
lagen löper detta ofta på 13 månader som efter utgången ska omprövas. Det
finns dock en möjlighet att få permanent uppehållstillstånd om det vid en
samlad bedömning av barnets situation finns sådana synnerligen ömmande
omständigheter relaterat till ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barnet att
det absolut krävs att barnet beviljas ett permanent uppehållstillstånd. 30
Finns det något botemedel?
Solsidan, som ligger i Skara, är ett akut behandlings- och utredningshem
inom Gryning Vård.31 De menar att det finns ett sätt att bota barn med
uppgivenhetssyndrom även om familjen inte får permanent bosättning.
Solsidans anser att sjukdomen har att göra med tidigare trauma, inte kopplat
till asyl i sig. Man menar vidare att det finns sätt att bota devitaliserade barn
även om barnets familj inte får uppehållstillstånd i Sverige.
Solsidan menar att familjens bindning till varandra måste byggas om. Först
måste dock barnet börja återhämta sig, så Solsidans första steg är att skilja
barnen från sina föräldrar. De håller sedan familjen informerad om barnens
framsteg, men de låter dem inte prata med varandra eftersom barnet måste
skapa ett band till personalen. När de har separerat barnet tar det bara några
dagar tills de ser de första tecknen till ett förbättrat tillstånd. All
konversation som handlar om asyl och asylprocess är förbjuden.
Av 35 devitaliserade barn som varit på Solsida fick ett barn
uppehållstillstånd medan denne fortfarande var där. De andra återhämtade
sig innan de fick besked om de fick stanna i Sverige. Den längsta tiden det
krävdes för ett barn att återhämta sig var sex månader.
Varför har andelen asylsökande med uppgivenhetssyndrom minskat?
Andelen asylsökande barn som har vårdats med diagnosen
uppgivenhetssyndrom har endast ökat marginellt sedan diagnoskoden
infördes av Socialstyrelsen 2014. I relation till det ökande antalet

29

Vi har redan under avsnittet rättslig analys konstaterat att utrymmet för att ge ett
uppehållstillstånd i Sverige grundat endast på ett devitaliserat tillstånd hos ett barn enligt
den tillfälliga lagen är mycket begränsat.
30
5 och 18 § tillfälliga lagen.
31
Solsidan, Information om hur vi arbetar med barn med uppgivenhetssymtom
http://www.gryning.se///wp-content/uploads/2015/11/Solsidan-Information.pdf
Grynings metod för behandling av barn med uppgivenhetssyndrom uppmärksammas
internationellt, 2017-10-31.
http://www.gryning.se/grynings-metod-behandling-av-barn-med-uppgivenhetssyndromuppmarksammas-internationellt/.
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asylsökande barn som vårdas för någon form av psykisk ohälsa har
uppgivenhetssyndrom minskat.32
Pågående asylärenden samt ärenden om verkställighetshinder där det
förekommer devitaliserade barn
Under rubriken Resultatet har vi redovisat hur det ser ut i dagsläget.
Relevant handbokstext i Migrationshandboken
Vi föreslår att det bör finnas ny handbokstext om devitaliserade barn i
Migrationshandboken.33 Den aktuella texten bör uppdateras med anledning
av bland annat den tillfälliga lagen och relevant praxis. Då
Migrationsverkets kvalitetsavdelning har ansvar för innehållet i
Migrationshandboken bör de, i samarbete med avdelningen för
förvaltningsprocess, ta fram ny handbokstext.
Lagstiftning, förarbeten, praxis, doktrin samt mer omfattande rapporter
och artiklar som rör ämnesområdet
I bilagorna rättskällor och tidigare kartläggningar och rapporter m.m.
redovisas ovanstående. När det gäller juridisk doktrin34 har vi inte hittat
något som är direkt tillämpligt på devitaliserade barn.
Befintligt rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas, SR 08/2017.
Vi anser inte att det för närvarande finns något behov att uppdatera SR
08/2017.
Identifiering av asylärende att processa i MiÖD
Vi har fått i uppdrag att försöka identifiera ett lämpligt asylärende som
innehåller aktuell problematik och överklaga detta till MiÖD för att få stöd i
rättstillämpningen. Vi har inte hittat något sådant lämpligt ärende.
Enligt vad vi fått information om så har det endast under årens lopp
förekommit några få förfrågningar om att få överklaga asylärenden där det
förekommer devitaliserade barn. Detta beror sannolikt på att tillstånd har
beviljats redan hos Migrationsverket. Det kan också vara svårt att formulera
en rättsfråga som har samband med devitalisering. När det gäller
devitaliserade tillstånd hos barn som uppkommit efter det att ett asylbeslut
fått laga kraft, bedöms de enligt 12 kap 18 § utlänningslagen och kommer
aldrig under en domstols bedömning.

32

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-33.
Det nuvarande avsnittet i Migrationsverkets handbok heter FVP - UppgivenhetssyndromPrövningen av hinder mot verkställighet beträffande barn med uppgivenhetssymtom
(apati).
34
Doktrinen inom juridiken kan innehålla lagkommentarer, doktorsavhandlingar och
tidskriftsuppsatser. Doktrinen har inte samma ställning som rättskälla som förarbeten och
praxis (prejudikat).
33

22

23 (32)

Hur andra medlemsstater inom EU hanterar ärendegruppen
Vi har inte fått fram information om att uppgivenhetssyndrom i asylärenden
skulle ha åberopas i andra medlemsländer.

Sammanfattande slutsatser
-

-

-

-

-

Kartläggningen visar att det fanns 27 devitaliserade barn i
Migrationsverkets skyddsprocess. 27 barn är för lågt antal för att
kunna dra några statistiskt säkra slutsatser. Den totala siffran i
Migrationsverkets mottagningssystem kan dock vara högre då där
också kan finnas devitaliserade asylsökande barn vars ärenden
handläggs hos migrationsdomstolarna och MiÖD. Dessutom kan det
finnas ärenden som inte längre hanteras i prövningsprocessen av
Migrationsverket och domstolarna, men ändå är kvar i
mottagningssystemet.
Kartläggningen visar var i Sverige de devitaliserade barnen är
bosatta varierar, men flest återfinns längs med Norrlandskusten. De
kartlagda barnens kön varierar, med en viss övervikt för flickor.
Tidigare var det oftast det äldsta barnet i en familj som blev sjukt, nu
varierar det mellan syskonen så att även till exempel det yngsta
syskonet kan insjukna. Något barn utan vårdnadshavare finns inte
med bland de 27 barnen. Tidpunkten för när insjuknandet sker skiljer
sig åt jämfört med 2004 - 2005, när insjuknandet nästan
undantagslöst skedde i samband med avslag på asylansökan.
En betydande lagskärpning har skett i förhållande till det som gällde
innan den tillfälliga lagen trädde ikraft. Konsekvensen för
devitaliserade barn är at de har betydligt svårare att få
uppehållstillstånd än innan den tillfälliga lagen började gälla. Enligt
11 § den tillfälliga lagen får uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 §
utlänningslagen endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt
konventionsåtagande att avvisa eller utvisa sökanden.
Om det i ett enskilt ärende är ett brott mot en konvention får tolkas
med beaktande av de nationella och internationella rättsfall som
finns. De konventionsåtaganden som lagstiftaren syftar på är sådana
konventioner som är införlivade i svensk rätt, till exempel
Europakonventionen. De artiklar som kommer ifråga när det gäller
devitaliserade barn i skyddsprocessen är artikel 3, (tortyr) och artikel
8, (rätt till skydd för privat- och familjeliv). Barnkonventionen
tolkas, som innan den tillfälliga lagen infördes, via utlänningslagens
1 kap 10 §.
En utvisning av en sjuk person kan strida mot artikel 3 i
Europakonventionen om det visas att det på grund av avsaknad av
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-

-

-

-

lämplig vård, eller brist på tillgång på lämplig vård, i mottagarlandet,
finns väsentliga skäl att tro att personen skulle möta verkliga risker
att utsättas för en allvarlig, snabb och oåterkallelig nedgång av
hälsotillståndet, vilket resulterar i intensivt lidande eller en avsevärd
förkortning av den förväntade livslängden.
Då likartad vård för ett devitaliserat barn oftast finns att tillgå också i
hemlandet är utrymmet mycket litet för att bevilja uppehållstillstånd
på grund av brott mot svenskt konventionsåtagande.
En utvisning av ett devitaliserat barn skulle också kunna strida mot
en annan artikel i Europakonventionen, nämligen artikel 8 (rätt till
skydd för privat- och familjeliv).
Det våld och andra övergrepp som ett devitaliserat barn i ett land kan
riskera att utsättas för kan vara av sådan karaktär att detta kan anses
utgöra omänsklig eller förnedrande behandling (asylgrund).
Vi anser att det bör finnas en uppdaterad handbokatext i
Migrationshandboken som behandlar devitaliserade barn.
Vi anser inte att det för närvarande finns något behov att uppdatera
SR 08/2017.
Vi har inte hittat något lämpligt ärende som rör devitaliserade barn
att överklaga till MiÖD

.
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BILAGOR
Rättskällor
Konventioner
FN:s konvention om barnets rättigheter 20 november 1989.
http://www.regeringen.se/49b764/contentassets/8caaeabf49834f16aa52df21
08837b2d/fns-konvention-om-barnets-rattigheter-so-199020 (Hämtad 201712-04).
Europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219).35
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/lag-19941219-om-den-europeiska-konventionen_sfs1994-1219 (Hämtad 2017-12-04).
Internationella handböcker
UNHCR, Handbok om förfarandet och kriterierna vid fastställande av
flyktingars rättsliga ställning enligt 1951 års konvention och 1967 års
protokoll angående flyktingars rättsliga ställning, Publica, 1996
Lagstiftning
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga lagen).
11 § Uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen (2005:716) får
endast beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att
avvisa eller utvisa utlänningen.
12 § Ett uppehållstillstånd som beviljas enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen
(2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i tretton månader, om inte något
annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt uppehållstillstånd beviljas ska
även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och gälla i två år, om inte något
annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
15 § Ett uppehållstillstånd som beviljas en utlänning enligt 12 kap. 18 §
första stycket utlänningslagen (2005:716) ska vara tidsbegränsat och gälla i
tretton månader, om inte något annat följer av 16 a eller 18 §. Om ett nytt
uppehållstillstånd beviljas ska även det nya tillståndet vara tidsbegränsat och
gälla i tretton månader, om inte något annat följer av 16 a, 17 eller 18 §.
18 § Ett utländskt barn som ska beviljas ett uppehållstillstånd som ska
tidsbegränsas enligt 5, 12, 15, eller 16 a § får ges ett permanent
uppehållstillstånd om det vid en samlad bedömning av barnets situation
finns sådana synnerligen ömmande omständigheter relaterat till ett varaktigt
nedsatt hälsotillstånd hos barnet att det absolut krävs att han eller hon
beviljas ett permanent uppehållstillstånd.
Utlänningslag (2005:716)
35

Är svensk lag också.
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1 kap. 10 § I fall som rör ett barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till
barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt kräver.
5 kap. 6 § Om uppehållstillstånd inte kan ges på annan grund, får tillstånd
beviljas en utlänning om det vid en samlad bedömning av utlänningens
situation finns sådana synnerligen ömmande omständigheter att han eller
hon bör tillåtas stanna i Sverige. Vid bedömningen ska utlänningens
hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situation i hemlandet särskilt
beaktas.
För barn får uppehållstillstånd enligt första stycket beviljas om
omständigheterna är särskilt ömmande.
Under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019 gäller de avvikelser från första
och andra styckena som framgår av 11 och 12 §§ lagen (2016:752) om
tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.
12 kap. 18 § Om det i ett ärende om verkställighet av ett beslut om
avvisning eller utvisning som fått laga kraft kommer fram nya
omständigheter som innebär att
1. det finns ett hinder mot verkställighet enligt 1, 2 eller 3 §,
2. det finns anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer
att vara villigt att ta emot utlänningen, eller
3. det finns medicinska hinder eller någon annan särskild anledning att
beslutet inte bör verkställas,
får Migrationsverket, om hindret är bestående, bevilja permanent
uppehållstillstånd.
Finns det endast ett tillfälligt hinder mot verkställighet, får verket bevilja ett
tidsbegränsat uppehållstillstånd.
Barn får beviljas permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt
första stycket 3 även om de omständigheter som kommer fram inte har
samma allvar och tyngd som krävs för att tillstånd ska beviljas vuxna
personer.
Vid bedömningen enligt första stycket 3 av om det finns någon annan
särskild anledning att ett beslut inte bör verkställas ska konsekvenserna för
ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att
uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5 kap. 3 § första
stycket 1–4 eller 5 kap. 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket skulle ha
beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.
Migrationsverket får också besluta om inhibition.
Av 15 § lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige framgår att uppehållstillstånd som beviljas enligt
första stycket ska tidsbegränsas under perioden 20 juli 2016–19 juli 2019. .
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Förarbeten
Prop. 2015/16:174, Tillfälliga begränsningar av möjligheten
att få uppehållstillstånd i Sverige (Hämtad 2017-12-04).
Lagrådsremiss, särskilt ömmande omständigheter, 2014-03-20 (Hämtad
2017-12-04).
Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och
medborgarskapsärenden (Hämtad 2017-12-04).
Rättspraxis
Sjukdom m.m.
MIG 2007:25
Det förhållandet att ett barn lider av epilepsi och att den vård barnet skulle
kunna erhålla i Sverige är av högre kvalitet än den vård barnet erhållit i
hemlandet har i sig inte ansetts utgöra grund för att bevilja barnet och
barnets mor uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Det har inte visats att barnets framtida utveckling och
livskvalitet på ett avgörande sätt skulle äventyras genom att barnet
återvänder till hemlandet. Härvid har även beaktats att omständigheterna i
ett barns ärende inte behöver ha samma allvar och tyngd som krävs för
vuxna personer.
MIG 2007:35
Bestämmelsen i 5 kap. 6 § utlänningslagen om synnerligen ömmande
omständigheter är av undantagskaraktär. För att uppehållstillstånd enligt
denna bestämmelse skall kunna beviljas vuxna personer av enbart
medicinska skäl krävs att hälsotillståndet är synnerligen allvarligt. För att
bevilja uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa måste medicinsk
utredning ge stöd för att den psykiska ohälsan är så svår att tillståndet är
livshotande. Om självdestruktiva handlingar har företagits måste de ha
utförts på grund av svår psykisk ohälsa som är styrkt.
MIG 2007:43
Vistelsetiden i Sverige har bedömts vara alltför kort för att en utlänning,
som fyllt 18 år först efter tidpunkten för migrationsdomstolens dom, skulle
kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anpassning till landet.
Tillstånd har inte heller kunnat beviljas på grund av utlänningens
hälsotillstånd, eftersom det intyg om hälsotillståndet som har åberopats bl.a.
inte har utfärdats av en läkare och dessutom saknar uppgifter om den
aktuella situationen och framtida vårdbehov
MIG 2007:48
När vård och mediciner finns att tillgå i hemlandet kan uppehållstillstånd
inte beviljas på grund av synnerligen ömmande omständigheter även om
utlänningen själv måste bekosta den nödvändiga behandlingen.
MIG 2009:9
Synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen har
vid en sammantagen bedömning ansetts föreligga för ett ensamkommande
barn utan anhöriga i Sverige vars framtida psykosociala utveckling och
hälsa på ett avgörande sätt skulle äventyras om han tvingades återvända till
hemlandet. Härvid beaktades också de omständigheter som bidragit till
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pojkens allvarliga hälsotillstånd, hans avsaknad av kontaktnät i hemlandet
samt de rådande förhållandena i hans hemland.
MIG 2009 not.10
En ung mans (18 år) psykiska ohälsa samt händelser i hemlandet som
befunnits ligga till grund härför, utgjorde skäl för att bevilja honom, men
inte hans föräldrar och yngre bror, uppehållstillstånd på grund av
synnerligen ömmande omständigheter.
Denna dom rör en numera vuxen son med uppgivenhetssymtom. Domen har
beslutats av tre domare. Två av dem har lämnat skiljaktig mening. En av
domarna ansåg att hela familjen skulle utvisas då det finns adekvat vård i
hemlandet. En av domarna ansåg att hela familjen skulle beviljas
uppehållstillstånd med hänsyn till deras situation.
MIG 2010:6
Vilket beviskrav som ska tillämpas vid bedömningen av om det föreligger
synnerligen ömmande omständigheter enligt 5 kap. 6 § utlänningslagen är
beroende av vilka omständigheter som åberopas som grund för
uppehållstillstånd med stöd av den bestämmelsen. När situationen i
hemlandet åberopas som grund måste sökanden göra sannolikt att det
föreligger en risk för social utstötning eller andra svårigheter vid ett
återvändande till hemlandet. Sökandens berättelse om omständigheter som
påstås medföra en risk för svårigheter efter hemkomsten får, i den mån
bevisningen om detta brister, därvid godtas om den framstår som trovärdig
och sannolik.
MIG 2010:23
En kvinna, som lider av en blodcancersjukdom, riskerar att utveckla akut
leukemi om hon inte behandlas med ett visst läkemedel. Hon har gjort
sannolikt att läkemedlet inte finns att tillgå via officiella kanaler i hemlandet
och att tillgången på det är både oregelbunden och osäker. Mot bakgrund av
att kvinnan därför ansetts sakna tillgång till adekvat vård i hemlandet, och
då det finns möjlighet att bereda henne vård i Sverige, har hon beviljats
permanent uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter.
MIG 2013:6
Ett barn, som lider av livshotande leukemi, har tillsammans med sin förälder
beviljats uppehållstillstånd på grund av synnerligen ömmande
omständigheter. Eftersom barnets behov av avancerad vård och behandling
har bedömts vara av övergående natur har uppehållstillstånden
tidsbegränsats
MIG 2015:9 (rör tillfälliga lagen)
En ny prövning av frågan om uppehållstillstånd kan inte beviljas om de skäl
som åberopas är hänförliga till utlänningens hälsotillstånd. Om sjukdomen
är livshotande kan dock i exceptionella fall ett beslut om avlägsnande strida
mot artikel 3 Europakonventionen och en ny prövning aktualiseras.
MIG 2012:13 (rör artikel 8 i Europakonventionen)
Vid prövningen av om det föreligger sådana ömmande omständigheter att
en utlänning bör få stanna i Sverige på grund av sin anpassning till landet
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måste även rätten till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen beaktas.
Detta innebär att svenska myndigheter och domstolar vid prövningen ska ta
hänsyn till alla de sociala och kulturella band som en person kan ha i ett
samhälle. Därav följer också att den sammanlagda tid under vilken personen
i fråga vistats i landet får betydelse på så sätt att en lång vistelsetid kan
innebära att personen hunnit skaffa sig starka band till landet. Det saknar då
i och för sig betydelse om vistelsetiden är illegal eller infaller under tid före
den aktuella ansökan om uppehållstillstånd.
MIG 2015:4
En familj med ett tolvårigt barn har utvisats efter att ha vistats i Sverige i
sex år. Barnets anpassning till Sverige i form av bl.a. skolgång och vänner
har inte ansetts tillräcklig för att utgöra särskilt ömmande omständigheter.
Att i stort sett hela vistelsen har varit illegal har också beaktats. Utvisningen
har inte heller ansetts strida mot artikel 8 i Europakonventionen.
MIG 2015:9 (Rör artikel 3 i Europakonventionen)
En ny prövning av frågan om uppehållstillstånd kan som regel inte beviljas
om de skäl som åberopas är hänförliga till utlänningens hälsotillstånd. Om
sjukdomen är livshotande kan dock i exceptionella fall ett beslut om
avlägsnande strida mot artikel 3 Europakonventionen och en ny prövning
aktualiseras.
En utvisning av en sjuk person kan strida mot artikel 3 om det är mycket
troligt att bristen på lämplig vård i mottagarlandet skulle leda till att
personens hälsa försämras allvarligt, snabbt och oåterkalleligt. Och att detta
skulle resultera i ett intensivt lidande eller
MIG 2017:6
Det våld och de andraövergrepp som barn riskerar att utsättas för i ett land
är av sådan karaktär att detta måste anses utgöra omänsklig eller
förnedrande behandling. På grund av omfattningen av övergreppen och
situationen i landet samt när barnet saknar föräldrar, släkt eller annat
nätverk liksom lokalkunskap om landet finns det en sådan individuell och
specifik risk för att barnet utsätts för övergrepp att alternativ
skyddsstatusförklaring ska beviljas.
Styrdokument från Migrationsverket
Rättsligt ställningstagande angående innebörden av svenskt
konventionsåtagande och artikel 8 i Europakonventionen vid tillämpningen
av 11 och 13 §§ i den tillfälliga lagen, 2016-07-07, SR 24/2016
Rättsligt ställningstagande angående tillämpning av artikel 3 i
Europakonventionen då sjukdom åberopas, 2018-10-11 37/2018
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