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Tomma löften om ett kom-
plett utbud, hög kvalitet och
snabb hantering förde Medana-
lys in i en ond cirkel. När kun-
derna blev besvikna bröts kon-
trakten och ekonomiska pro-
blem blev indirekt en orsak till
att bl a flera hundra provsvar
förfalskades.

Socialstyrelsen begär nu att
Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, HSAN, återkallar äga-
rens, Lennart Ransnäs, läkarle-
gitimation.

Laboratorieföretaget Medanalys
startade 1992 och expanderade mycket
snabbt. När det försattes i konkurs den 8
mars 1995 fanns det 417 läkare i kund-
registret. 960 000 provsvar hann lämna
Medanalys innan verksamheten upp-
hörde.

Socialstyrelsen har nu granskat
verksamheten för 1994. Redan 1993
framkom kritik från Frölunda specia-
listsjukhus mot Medanalys sätt att skö-
ta laboratorieservicen.

– Allt som är äldre än två år är pre-
skriberat när det rör sig om en anmälan
till HSAN, bl a därför har vi koncentre-
rat oss på det sista verksamhetsåret, be-
rättar medicinalråd Margareta Unander,
chef för tillsynsenheten i Göteborg.

Proverna för gamla
Minst 210 fall av förfalskade prov-

svar har Socialstyrelsen säkra bevis för.
Men det rör sig förmodligen om flera
hundra ytterligare. Förfalskningarna
skapade förstroendekriser mellan läka-
re och patienter, och utsatte i vissa fall
patienter för onödig fara. Exempelvis
fick ett antal kvinnor beskedet att de
inte hade chlamydia, trots att det inte
gjorts någon analys av proven. De prov
som nådde Mikrobiologiska laboratori-
et i Borås, som på uppdrag av Medana-
lys skulle utföra odlingarna, var för
gamla eller var tagna med felaktiga
provtagningsmaterial.

Liknande falsarier gällde RAST-me-
toden för att undersöka allergier. Leve-
ranserna av reagenser för testet upphör-
de till Medanalys på grund av obetalda
fakturor. Ändå gav man svar på ett stort
antal prover. En stor del av »analyser-
na» är gjorda på en lördag eller söndag,
visar Socialstyrelsens utredning. 

– Vem som utfört arbetet på helger-

na, när personalen normalt varit ledig,
vet vi inte. Man har inte behövt logga in
sig med en personlig kod på datorn och
därför är den här delen svår att kartläg-
ga, säger Margareta Unander.

– Allt tyder på att laboratorieperso-
nalen gjort ett så samvetsgrant jobb som
varit möjligt under rådande förutsätt-
ningar. De har arbetat med ett kodsys-
tem och bara en liten krets i företaget
har känt till kopplingen mellan prov och
patienter. Jag anser att Lennart Ransnäs
ensam får bära ansvaret.

Den genomsnittliga anställningsti-
den för laboratoriepersonalen var 3,5
månader. Så fort en möjlighet dök upp
bytte man arbetsgivare. 

Det finns inga uppgifter på att falsa-
rier, kraftigt försenade eller helt utebliv-
na provsvar lett till att patienter avlidit.
Det har främst rört sig om öppenvård-
spatienter, och vissa kunder har inte li-
tat på Medanalys utan skickat prov pa-
rallellt till andra laboratorier. En enkät
som Socialstyrelsen gjort bland läkare
som använt Medanalys visar att 46 pro-
cent fått missvisande svar, 34 procent
fått svar på analyser som inte beställts

samt 58 procent upplevt att provsvar
uteblivit. 

Även beställarens ansvar
Socialstyrelsen menar att även be-

ställarna får ta på sig ett visst ansvar.
Kompetensen hos beställarna har inte
alltid varit tillräckligt hög för att rele-
vanta krav kunnat ställas. Samtidigt gav
ägaren till Medanalys, Lennart Ransnäs
som är läkare med specialistkompetens
inom allmän internmedicin samt klinisk
kemi, löften till potentiella kunder om
att bl a »alla inom sjukvården förekom-
mande analyser genomfördes», »snabb
hantering» samt att företaget »dagligen
utförde kvalitetssäkringsarbete». An-
buden från Medanalys var mycket spe-
cificerade, men i de avtal som sedan
skrevs saknades viktiga punkter.

När avtalen bröts på grund av att
Medanalys inte nådde upp till den nivå
företaget lovat fick man ekonomiska
problem. Vid konkursen den 8 mars
1995 hade företaget skulder på 23,1
miljoner kronor.

Socialstyrelsen riktar också stark
kritik mot företagets datasystem som
bl a saknade nödvändigt integritets-
skydd, och mot bristande utbildning av
personalen. Datainspektionens krav var
inte uppfyllda, exempelvis var HIV-tes-
ter registrerade med full patientidentitet
och alla användare hade tillgång till
uppgifterna, även personal som hade
helt andra arbetsuppgifter än laborativa.
Att HIV-tester överhuvudtaget utfördes
stred mot lagen eftersom Medanalys
inte hade tillgång till någon klinisk vi-
rolog eller kontakt med kliniskt virolo-
giskt laboratorium som kunde utföra
verifikationstest.

Socialstyrelsens utredning om Med-
analys fortsätter. Efter det att man nu
överlämnat det färdiga materialet till
HSAN ska nya utredningar lämnas till
åklagare som får driva den rättsliga pro-
cessen mot Lennart Ransnäs. 

Effekterna av skandalen med Med-
analys har inte bara varit negativa. En-
ligt Margareta Unander är beställarna
numera noggrannare vid upphandling-
ar. Kompetensnivån har också höjts.

– Nu finns även en lagrådsremiss
som syftar till att göra det lättare för So-
cialstyrelsen att granska privata aktörer
inom vårdsektorn. Den nya lagen ger
oss, om den går igenom, inte bara indi-
vidtillsyn utan även verksamhetstillsyn,
berättar Margareta Unander.

Peter Örn

Socialstyrelsens utredning om Medanalys:

Flera hundra förfalskade provsvar
lämnade laboratorieföretaget

Margareta Unander, chef för
tillsynsmyndigheten i Göteborg, har 150
redovisade fall där patienter utsatts för
risker till följd av förfalskade, försenade
eller helt uteblivna provsvar.
– Medanalys ägare, Lennart Ransnäs,
bär hela ansvaret för det som hänt, säger
Margareta Unander.


