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Plastikkirurgen Igor Niecha-
jev, Lidingö, får 200 000 kronor
i skadestånd för de ekonomiska
förluster Sveriges television
åsamkat honom. Han vann för
några år sedan i hovrätten och
lyckades få TV fällt för förtal
och fick då 100 000 kronor i ska-
destånd. 

Det var 1992 som det regionala ny-
hetsprogrammet  »ABC-nytt» i TV2
sände ett reportage om att intresset för
kosmetisk kirurgi exploaterades av ose-
riösa läkare. 

Plastikkirurgen Igor Niechajev, spe-
cialistkompetent i både hand- och pla-
stikkirurgi, driver en privat verksamhet
i Lidingö. I programmet pekades han ut
som oseriös och inkompetent. 

Niechajev stämde ABC-nytts ansva-
rige utgivare i ett tryckfrihetsmål, som
han förlorade i tingsrätten, men vann i
hovrätten (LT 14/93 och 6/94). Hovrät-
ten tilldömde Igor Niechajev 100 000
kronor i ideellt skadestånd.

– De första två åren efter program-
met sjönk omsättningen så att jag
knappt kunde ta ut lön, säger Igor Nie-
chajev. Det var en tung tid att driva pro-
cessen och sköta arbetet samtidigt.

Efter domen har Niechajev med
hjälp av advokat förhandlat med SVT
om ersättning för de ekonomiska för-
lusterna programmet medförde.

– Nivåerna har ökat de senaste tio
åren, men vi har långt kvar till rimliga
nivåer. Så länge beloppen för skade-
stånd är låga riskerar vi att man helt en-
kelt lägger in skadestånd i kalkylerna,
säger advokat Michael Tuveson, som
fört förhandlingarna med SVT.

Tagit lång tid
Förhandlingarna om ersättning har

dragit ut på tiden och har först nu blivit
klara. Resultatet är en ersättning på
200 000 kronor. SVTs utgångsbud var
mycket lågt.

– Först när Sveriges television fick
klart för sig att jag skulle driva frågan
till rättegång blev det en uppgörelse, sä-
ger Igor Niechajev. Det visar att det
trots allt inte är omöjligt att få rätt, men
det gäller att ha bra med kött på benen.

Även om det sammanlagda beloppet
är högt för svenska förhållanden är det
lågt i ett internationellt perspektiv.

– I länder där individen har starkare
ställning hade jag i motsvarande fall
inte behövt arbeta mer. Men uppgörel-
sen är en kompromiss. Min förlust är
mycket större än så, men jag vill inte

processa i det oändliga utan ägna mig åt
mitt arbete.

Viktigt få rätt
– Och egentligen är det inte så myck-

et fråga om pengarna utan att få rätt mot
en statlig institution. Det är svårt för en
enskild person att få rätt mot överheten,
säger Igor Niechajev.

Sedan han rentvåddes i hovrätten
vände det. Kliniken började gå bättre
och där fortgår utvecklingen. Han fort-
sätter också sin forskning. De senaste
åren har han dessutom medverkat i TV
i olika positiva sammanhang.

– Jag har kommit stärkt ut ur histori-
en. Jag har lärt mig mycket juridik och
att umgås med pressen. Nu ser jag fram-
tiden an med tillförsikt, säger Igor Nie-
chajev.

Men historien är ännu inte riktig slut.
Han har också stämt staten för att få ut
resterande del av sina ekonomiska för-
luster. Anledningen är att HSAN, Häl-
so- och sjukvårdens ansvarsnämnd, och
Socialstyrelsen lämnade ut felaktiga
uppgifter om Niechajev till ABC bl a
genom att förväxla akter.

– Det är nyttigt för våra gransk-
ningsmyndigheter att någon gång bli
granskade själva, säger Igor Niechajev.

Kristina Johnson

Förtalad läkare
får ersättning från SVT

panorama  

En sammanslagning av Uni-
versitetssjukhuset MAS i Mal-
mö och Universitetssjukhuset i
Lund är den åtgärd som ger
mest besparingar i det gigantis-
ka besparingsarbete som väntar
den blödande skånska sjukvår-
den.

Sammanslagningen ingår som en del
i det program för att få ekonomin i ba-
lans till år 2000 som Stefan Carlsson,
direktör i det blivande Skånelandsting-
et, lade fram förra veckan. Programmet
har i huvudsak godkänts av det politis-
ka organ som arbetar med sammanlägg-
ningen av de båda Skånelandstingen
och sjukvården i Malmö.

Några siffror på hur stor besparingen
blir genom sammanslagningen ville
Stefan Carlsson inte ge.

– Min bedömning är att vi har ett un-

derskott på 500 till 700 miljoner kronor
för 1998. Det är en optimistisk prognos,
säger Stefan Carlsson.

– Det måste tas nya tag i arbetet med
att sanera ekonomin. Vi måste skaffa
oss tid. Det är viktigt att vi kortsiktigt
står fast vid tidigare beslut om balans i
budgeten för 1998 års bokslut. Men vi
måste förbereda oss för hur vi kan ska-
pa en ytterligare tidsfrist utan att tillgri-
pa skattehöjningar, säger Carlsson.

De viktigaste punkten för sanering av
ekonomin handlar om effektivare upp-
handling. Vidare blir det en hård inves-
teringsprövning. Inom organisationen
finns en investeringsvolym på två till tre
miljarder kronor de närmaste åren. 

Anställningstryggheten ska fortfa-
rande gälla; den är beslutad fram till och
med 1998. Men någon befattnings-
trygghet blir det inte tal om.

– En anställd i Lund som inte vill ta
ett erbjudet jobb i Kristianstad har »fou-

lat» ut sig ur systemet, säger Staffan
Carlsson.

Moderaterna ville gå ett steg längre
och tillåta de olika förvaltningarna att
varsla.

– Jag tror vi måste tillåta varsel för
att överhuvudtaget klara sparmålen, sä-
ger Henrik Hammar (m) i sammanlägg-
ningsdelegerades arbetsutskott.

En av de viktigaste punkterna i
Carlssons program är sammanslagning-
en mellan sjukhusen i Lund och Malmö.
De har tillsammans en budget på sex
miljarder kronor om året.

– Jag vill inte sätta några siffror på
möjliga besparingar, men till exempel
en tioprocentig besparing ger stora be-
lopp.

Vid presskonferensen stack inte
Carlsson under stol med att det handlar
om nedläggning av något av Skånes tio
sjukhus om sparmålen inte kan uppnås.

Lennart Hansson/TT

Besk medicin för svensk sjukvård


