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Denna berättelse börjar 2 oktober
2007 när en 31-årig universitets-
utbildad kvinna från Thailand,

föder en dotter. Fadern är en svensk man,
36 år. Paret har sedan tidigare en son som
vid tidpunkten  är 1,5 år gammal. Dottern
är svullen, skör och ömtålig redan från föd-
seln. Skriker ofta och har svårt att sova på
nätterna, har svårt att behålla mammas
mjölk, kräks ofta. Redan vid hemkomsten
från BB har den nyfödda en svullnad över
ögat och skallen. Efter några dagar upp-
täcks några blåmärken på fötterna. På
BVC rekommenderar man magmedicin
mot kräkningarna och ögondroppar mot
svullnaden. I övrigt gäller tålamod och
omtanke.  

Familjen bor i en liten lägenhet på 40
kvadrat i Stockholm. I lägenheten bor ock-
så farmor och morfar tillfälligt för att vara
tillhands eftersom den lite äldre sonen vid
tillfället drabbats av svåra feberkramper och
varit inlagd på sjukhus. Morfar är konstnär
från Thailand och farmor psykolog, verk-
sam i norra Sverige. Det är trångt och lyhört
i lägenheten och allt som görs och sägs i
lägenheten kan uppfattas av alla.

Till Astrid Lindgrens barnakut
På kvällen den 17 oktober, när dottern är
drygt två veckor gammal, noterar föräl-

drarna att barnets ena arm inte fungerar
som den ska. Man åker in till Södersjuk-
husets akut men blir hänvisade vidare till
Astrid Lindgrens barnakut. Där får dot-
tern genomgå flera röntgenundersökning-
ar på natten. 

Nästa dag förklarar läkaren att detta är
ett klart fall av grov barnmisshandel och
att det kommer att bli polissak och rätte-
gång.  Föräldrarna anhålls samma dag och
förs till Kronobergshäktet, där de sitter
häktade under sju veckor. De sociala myn-
digheterna tar de två barnen från föräl-
drarna enligt lage om LVU. Föräldrarna
släpps ur häktet strax före jul och pappan
begär att få ut alla röntgenbilder av dottern
från Astrid Lindgrens barnsjukhus. Först
nekar sjukhuset och påstår att föräldrarna
inte längre är vårdnadshavare för dottern.
Juridiskt är dock  föräldrarna fortfarande
vårdnadshavare och sjukhuset tvingas ge
med sig och lämna ut journaler och rönt-
genbilder. Föräldrarna är mycket missnöj-
da med de offentliga försvararna. Fyra
dagar innan tingsrättsförhandlingarna ska
inledas kopplas advokat David Massi in. 

På den korta tiden fram till förhand-
lingarna i tingsrätten i december, hinner
inte advokaten och föräldrarna sätta sig in
i den digra medicinska dokumentationen.
Förhandlingarna i tingsrätten blir en
snabb affär. Fadern döms till ett års fäng-
else för grov barnmisshandel, medan tings-
rätten inte finner det styrkt att mamman
misshandlat barnet. Här kunde denna
berättelse vara slut om inte pappan över-
klagar den fällande domen och åklagaren
samtidigt överklagar den friande domen
för mamman.

Från den dag föräldrarna häktas har de
utsatts för intensiva polisförhör och ankla-

Unikt rättsfall i Svea Hovrätt

Grov barnmisshandel eller 
medfödd rakitis?
Ett föräldrapar anhålls och häktas för grov barnmisshandel av sin två
veckor gamla dotter. Tingsrätten dömer pappan till ett års fängelse men
mamman går fri. Ett okomplicerat rättsfall om det inte vore för en sak.
Föräldrarna hävdar sin gemensamma oskuld och såväl pappa som åkla-
gare överklagar. Det utvecklas till ett unikt rättsfall där svensk medi-
cinsk expertis står mot internationell. Okunskapen om D-vitaminets
betydelse gör att det hela utvecklas till en tragedi…

gelser om grov systematisk barnmisshan-
del. En misshandel som enligt åklagaren
sannolikt skett i samförstånd mellan föräl-
drarna. Här talar vi alltså om ett grovt brott
av närmast psykopatisk karaktär med
inslag av sadism. Föräldrarna säger sig inte
ha en aning om hur skadorna på barnet har
kunnat uppstå och kan  heller inte ge någon
trovärdig alternativ förklaring. 

Sökandet efter sanningen inleds
Nu när föräldrarna efter överklagandet
släpps fria har de för första gången på fle-
ra månader möjlighet att försöka förstå
vad som hänt. Det är nu som sökandet
efter sanningen börjar. I detta arbete enga-
gerar sig familjens vänner och de är många
som kommer till stöd och hjälp under den-
na svåra tid. Det visar sig att det finns en
omfattande internationell forskning om
påstådd barnmisshandel som vid närmare
granskning inte är barnmisshandel utan
något helt annat. I många fall har svåra
skall- och skelettskador på nyfödda, som
sett ut som misshandelsskador, i själva ver-
ket varit följden av congenital rickets –
medfödd rakitis, vars orsak är brist på vita-
min D i fosterlivet. Mödrar från Asien och
andra utomeuropeiska länder har svårare
att syntetisera D-vitamin på våra nordliga

Kammaråklagare
Joakim Eriksson.
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breddgrader. Även vi nordbor som är
anpassade till klimatet har problem att
uppmäta tillräckliga nivåer av D-vitamin.

Om det lilla barnets skador inte har
uppkommit på grund av “systematiskt
trubbigt övervåld” mot ett försvarslöst
barn, hur har skadorna kunnat uppstå?
Det är detta mysterium som ska utredas
när fallet återigen rullas upp i Svea Hov-
rätt i februari 2009.

Åklagarsidans vittnesmål
Huvudaktörer på åklagarsidan är åklagare
Joakim Eriksson, professor Olov Flod-
mark, chef för Mio-gruppen vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus och Petra Råsten-
Almqvist, rättsläkare, överläkare vid Rätts-
medicinska avdelningen i Solna, speciali-
serad på att bedöma barnmisshandelsfall.

Pappan i målet försvaras av advokat
Claes Borgström och mamman av advo-
kat David Massi. Det som gör detta mål
så unikt är att försvaret begärt vittnesför-
hör med tre internationella forskare;
Patrick Barnes och Kathy Keller från USA
och Waney Squier från Storbritannien.    

I rätten gör professor Flodmark en
genomgång av de skador man upptäckt på
det nyfödda barnet natten till den 18 okto-
ber 2007 samt vid ytterligare några tillfäl-

len, röntgenbilder som förevisas i rättssa-
len.  Det finns flera frakturer på skallen och
hjässbenet och blod under den hårda
hjärnhinnan. Man ser också förlust av
hjärnvävnad till följd av skadorna. På
höger överarm syns en fraktur som är helt
färsk eftersom det saknas tecken på läk-
ningsvävnad. Underbenen visar frakturer
på tillväxtplattorna, så kallade metafys-
frakturer.   Ena nyckelbenet är också bru-
tet.

Hur har då dessa skador kunnat uppstå?
Professor Flodmark menar att skallskador-
na har uppkommit efter kraftigt trubbigt
våld mot huvudet. De kan inte ha upp-
kommit vid förlossningen. Flodmark uppe-
håller sig en stund vid dateringen av skall-
skadorna. Av röntgenbilderna att döma är
de relativt färska och kan inte härröra från
förlossningen. Däremot kan frakturen på
nyckelbenet ha uppstått vid förlossningen,
liksom frakturerna på underbenen. Flod-
mark påpekar dock att just sådana under-
bensfrakturer är typiska i samband med
misshandel av ett litet barn.

Professor Flodmark utgår från att det
handlar om ett helt friskt barn och att det
inte finns några som helst tecken på raki-
tis eller D-vitaminbrist att döma av rönt-
genbilderna.

Enligt Flodmark kan skallskadorna ha
uppstått när en av förädrarna, sannolikt
pappan, har tagit tag om flickans fotleder
och med full kraft dängt barnet in i väg-
gen så att skallen nästan plattats till! 

Petra Råsten-Almqvists vittnesmål
utgör de tyngsta bevisen för åklagarsidan
och grundar sig på två rättsutlåtanden.
Hennes vittnesmål ger inget utrymme för
att de skador som dottern fått skulle ha
orsakats på något annat sätt än genom
kraftigt yttre våld. Det handlar om ett helt
friskt barn. Inga tecken på rakitis orsad av
D-vitamin går att se på röntgenbilderna,
enligt Råsten-Almqvist. 

Skadorna är så omfattande att våldet
mot det försvarslösa barnet måste har varit
kraftigt och skett vid minst två tillfällen. I
det första rättsutlåtandet talar hon om
Shaken Baby Syndrome, i det andra utlå-
tandet tonar hon ner detta, eftersom dot-
terns skador inte är typiska för kraftig
skakning av barnet. Även blödningarna i
ögat tonas ned i det andra rättsutlåtandet.
Så långt åklagarvittnenas utsagor i rätten.

Försvarets vittnesmål
Patrick Barnes har drygt 30 års erfarenhet
som pediatrisk neuroradiolog. För närva-
rande är han chef för den pediatriska neu-
roradiologiska avdelningen vid Lucile
Packard Children´s Hospital, Stanford
University Medical Center.  Han redogör
för sin tolkning av samma röntgenbilder
som professor Flodmark har utgått från.
Tolkningen av bilderna skiljer sig på avgö-
rande punkter. Framför allt skiljer de sig
åt i dateringen av skadorna. Barnes pekar
på äldre blödningar i hjärnan som kan vara
så gamla att de uppkommit i samband
med förlossningen. Barnes slutsats är att
när man väger samman bilder av skallen
och skelettet tyder det mesta på att ska-
dorna har uppstått vid förlossningen. Ska-
dorna har sedan under de två första veck-

Svea Hovrätt, februari 2009. Professor Olov
Flodmark, Karolinska institutet, är åklagarens
vittne och här lägger han fram sitt vittnesmål. I
bakgrundens mitt sitter hovrättsrådet Agneta
Fergenius.

Vid skissblocket: Bo Zackrisson
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orna fortsatt att ge upphov till nya blöd-
ningar i hjärnan. Hjärnans inre tryck har
gett upphov till den skada som professor
Flodmark menar är en “krosskada” tillfo-
gad utifrån. Enligt Barnes kan skadorna
härröra från ett barn med metabolisk eller
dysplastisk skelettsjukdom. På ren svenska –
rakitis – orsakad av D-vitaminbrist hos
modern som överförts till fostret under
graviditeten.

Kathy Keller är specialist i pediatrisk
radiologi, Stanford University. Hennes
vittnesmål ger också stöd för att skadorna
kan ha uppkommit i samband med för-
lossningen. Frakturen på nyckelbenet har
kallusbildning som motsvarar flera veck-
ors läkning. Den växande skallfrakturen
har kalcifiering på durasidan av skallbenet
som är förenlig med kalcifierande blöd-
ningar som är minst ett par veckor gamla.
Sömmarna mellan skallbenen är vida och
tyder på ökat tryck inifrån hjärnan eller på
kraniotabes, som betyder att huvudskålen
är för mjuk, vilket är kännetecknande för
rakitis orsakad av brist på vitamin D. Kel-
ler menar också att skadorna på barnets till-
växtplattor på underbenen visar tecken på
skelettbensjukdom. Sådan skador är van-
ligast på lår- och skenben vid D-vitamin-
brist.

Det mest uppseendeväckande i Kellers
vittnesmål är att hon pekar på en färsk
fraktur på en tillväxtplatta på barnet från
röntgenbilder tagna den 29 oktober 2007,
alltså över en vecka efter det att dottern
tagits hand om av Socialtjänsten. Att den
är färsk framgår av att det saknas kallus-
bildning. Vad det betyder återkommer vi
till.

Även barnets farmor och morfar vittnar
i rätten. Gemensamt för dessas vittnesmål
är att den nyfödda flickan varit mycket
skör och föräldrarna gjort allt för att bar-
net skulle få den vård det behöver. Att för-
äldrarna skulle ha utsatt den nyfödda för
det exempellösa övervåld som gärningsbe-
skrivningen säger, betraktar bägge som
uteslutet. De har i princip vistats i den lil-
la lyhörda lägenheten hela tiden, med
smärre avbrott.

Två skolor gör olika bedömningar
Efter fem rättegångsdagar är det dags för
slutpläderingar i målet. Kammaråklagare
Joakim Eriksson hävdar att åtalet är styrkt
i sin helhet. Föräldrarna har tillfogat sitt
barn allvarliga skador genom upprepat
grovt våld mot skallen. Han hoppas att
svenska domstolar i framtiden slipper
belastas med “internationella experter”.
Vittnesmålen från Barnes, Keller och Squ-
ier har varit svepande och oseriösa och rät-
ten bör därför bortse från dessa. Det var
ett fullt friskt barn och det hade ingen raki-
tis. Åklagaren yrkar på att pappan döms
till fyra års fängelse.

Advokat David Massi inleder försvarets
plädering med att konstatera att de tre
medicinska experterna som försvaret åbeo-
pat är högt meriterade. Två är verksamma
vid Stanford, som är rankad som nummer
två bland medicinska universitet. Karolin-
ska ligger på plats 51. Alla är överens om
att skallskadorna inte går att datera exakt.
Det finns både färska och äldre blödning-
ar i barnets hjärna. Kathy Keller visade en
färsk fraktur på barnet från 29 oktober
2007. Den kan ha två möjliga förklaring-

ar. Antingen har fosterfamiljen med grovt
övervåld skadat barnet, eller så har skadan
uppkommit på grund av att barnet har
någon form av skelettsjukdom, till exem-
pel rakitis. Keller har också visat på andra
tydliga tecken på rakitis. Ingen kan med
säkerhet veta om det nyfödda barnet led av
rakitis eller inte eftersom inga prover togs
vid födelsen. Barnet har sedan fått sed-
vanliga AD-droppar och blivit friskt, vil-
ket man blir av D-vitamintillskott.

Advokat Claes Borgström är upprörd
efter åklagarens känslomässiga slutpläde-
ring. Åtalet gäller en påstådd grov barn-
misshandel utförd vid minst två tillfällen.
Om det inte gått till så – finns det i så fall
en trolig alternativ förklaring? Rätten har
fått ta del av en trovärdig sådan, framlagd
av de absolut främsta internationella
experterna på barnmisshandelsområdet.
Två vetenskapliga skolor gör här två olika
bedömningar.

Tragedin ett faktum
Den 23 mars kommer Hovrättens dom.
Rätten går till hundra procent på åklaga-
rens linje. Pappan döms till fyra års fäng-
else för grov barnmisshandel. Enligt
domen finns det inget som tyder på att bar-
net led av rakitis. Det var ett fullt friskt
barn. Vad tre internationella expertvittnen
vittnat om under ed tar inte rätten någon
som helst hänsyn till. Det är som om de
över huvud tagit inte varit närvarande i
rättssalen. Hovrätten fastställer tingsrät-
tens dom för mamman, vilket betyder att
hon frias.

Bo Zackrisson

Känslorna har gått höga under denna rättegång och många
tårar har fällts. Jag har försökt förhålla mig så objektiv som

möjligt. Jag hade inte skrivit om detta fall om jag inte haft skäl
att tro på föräldrarnas oskuld. Frånsett detta är fallet mycket
intressant eftersom det bland annat handlar om ett vitamins

livsviktiga betydelse för hälsan. Denna kunskap tycks inte vara
riktigt förstådd inom modern hälso- och sjukvård. Målet är
också ovanligt eftersom  tre internationella medicinska specia-
lister har medverkat som vittnen på försvarets sida. Detta sam-
mantaget gör detta fall unikt. BZ

Advokat Claes Borgström, till vänster, hade bl. a. kallat in Stan-
fordprofessorn Patrick Barnes, ovan, till rättegången. Hovrätten
lämnade dock Barnes vittnesmål helt utan avseende.

Foto: Bo Zackrisson
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Rättsväsendet har en svår balansgång att gå. Det gäller att
fälla skyldiga och fria oskyldiga. I osäkra fall brukar det

sägas att man bör fria hellre än fälla.
Det var i förlitande på att svenskt rättsväsende följer den-

na grundprincip, som jag med intresse lyssnade till förhand-
lingarna i Svea Hovrätt om det fall som refereras här intill. De
avgörande frågorna handlade egentligen om ytterst intrikata
medicinska frågor som inte har mycket med juridik att göra. 

Det fanns ingen bevisning eller några indicier som stödde
det påstådda brottet, annat än flickans skador och röntgen-
bilder. För att kunna diskutera dem på någorlunda nivå krävs
egentligen omfattande baskunskaper på området. Mitt för-
troende för Hovrättens domare var så pass stort att jag utgick
från att de ändå kunde följa de olika argumenten och förstå
varför de olika expertvittnena inte var överens. Medicinsk
vetenskap utvecklas ju hela tiden; det som tidigare framstått
som entydiga sanningar kan senare visa sig behöva omprövas
när ny kunskap kommer fram. Bland tidigare medicinska rätts-
fall finns flera exempel på detta. När man själv befinner sig i
branschen förstår man gradvis vad som är rimligt i denna
utveckling. 

Jurister måste kunna inse sina begränsningar
Det hävdas till exempel ofta att kunskapen om hur vanligt det
är med D-vitaminbrist har ökat kraftigt på sistone. Detta inne-
bär samtidigt att man erkänner att den tidigare kunskapen
varit otillräcklig. Givetvis har den inte slagit igenom i alla spe-
cialiteter, givetvis har inte alla rutiner anpassats till detta. Att
inte ta det enda blodprovet som kan påvisa D-vitaminbrist för-
rän fallet blir en rättssak är grovt försumligt när föräldrar söker
sjukvård. Att som stöd för misshandel anföra det prov som
togs efter normalisering med AD-droppar  är uppsåtligt vilse-
ledande.

När den fällande domen offentliggjordes insåg jag, chock-
ad, att man faktiskt inte kan begära att jurister skall kunna vär-
dera komplicerad medicinsk information. Det man däremot
borde begära är att de skulle
inse sin begränsning och se till
att en opartisk grupp experter
får utreda frågan mer utförligt
än vad som kan bli fallet vid en
utfrågning under en rättegång.
Detta inte minst för att vårt för-
troende för rättsväsendet skall
bevaras.
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Mats Humble
psykiater, Stockholm

Mats Humble satt med som åhörare i Svea Hovrätt
under förhandlingarna. Av denna kommentar till
hovrättens dom framgår att de medicinska frågor-
na är komplicerade, vilket medfört att domen inne-
håller partier som är “uppsåtligt vilseledande”.  

Medicinsk kommentar 
till hovrättens dom
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Släpp in solen  
i ditt liv!

D-vitamin är hett! 
Brist på solljus kan bl.a. leda till  

vinterdepression och förkortad livslängd.

Det gör oss i Norden extra utsatta  
eftersom det bara är under sommaren som  

vi kan tanka D-vitamin genom solen.

Med Holistic D-vitamin får du  
din dagliga dos solljus!

Holistic

Du hittar Holistic hos terapeuter och i välsorterade hälsobutiker.  
Du kan även köpa Holistics produkter på www.vitamera.se




