
kan jämföras med en verksamhetschefs
för ett laboratorium än en kliniskt yr-
kesverksam läkares, säger Lars-Åke
Johnsson.

– Frågan är om det är rimligt att dra
tillbaka legitimationen för en läkare
som varit chef för ett laboratorium, och
om fel som kan påvisas ska anses större
eller mindre i jämförelse med om läka-
ren varit normalt yrkesverksam. Det
finns inget i Disciplinpåföljdslagen el-
ler i förarbetena till denna lag som vi
kan stödja oss på. Men nämnden måste
ändå ta ställning.

Överklagan trolig
Efter två veckors förhandlingar i

Riksdagshuset kommer nämnden för-
modligen behöva ytterligare ett par
veckor på sig innan ledamöterna kan of-
fentliggöra ett beslut.

Ett för Lennart Ransnäs negativt be-
slut överklagas med all sannolikhet till
Kammarrätten. I genomsnitt ändras 10
procent av HSANs beslut av Kammar-
rätten.

– Det beror oftast på att nya omstän-
digheter har tillkommit. I övrigt tror jag
inte Kammarrätten tänker annorlunda
än vi. Vi följer alltid noga överinstan-
sernas beslut för att undvika att besluten
ändras, säger Lars-Åke Johnsson.

HSANs beslut kan antingen bli att
Ransnäs förlorar sin legitimation, att
han får behålla den eller att han får be-
hålla den men att kritik riktas mot Med-
Analys verksamhet. Den blir i så fall in-
direkt en värdering av dess verksamhet.

Rekordhögt skadeståndskrav
MedAnalys konkursförvaltare anser

dock inte att Socialstyrelsen  haft lagligt
stöd för tillslaget och har därför stämt
staten på 193 774 000 kronor, plus rän-
ta räknat från den 2 mars 1995. Den
summan motsvarar de skador som Soci-
alstyrelsens tillslag mot MedAnalys or-
sakat, anser konkursförvaltaren.

Justitiekanslern, JK, fick anstånd till
den 1 september med att komma in med
ett svaromål till Göteborgs tingsrätt,
vilket innebär att delegitimeringsfrågan
och stämningen mot staten nu  – åtmins-
tone för en kortare tid – kommer att dri-
vas parallellt.

Men om utslaget i Ansvarsnämnden
får någon betydelse för konkursförval-
tarens möjligheter att få rätt i tingsrätten
återstår att se. Advokat Claes Zetter-
marck på Advokatbyrån White & Case
är JKs ombud. Han vill överhuvudtaget
inte spekulera i ett sådant samband. By-
råchef Håkan Lavén på justitiekansle-
rämbetet uttrycker sig med ett försiktigt
»det finns ett samband».

Ett rimligt antagande är att Göte-
borgs tingsrätt kommer med ett beslut i
målet under våren 1998.

Peter Örn
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Nära 60 000 kvinnor i
Uppsala och Västmanlands
län inbjuds till att delta i en
av världens största undersök-
ningar om livsstil och hälsa.

Forskarna hoppas få svar
på frågor om levnadsvanor-
nas betydelse för cancer,
hjärtinfarkt, benskörhet och
grå starr.

– Med sådana kunskaper kom-
mer vi i framtiden att kunna ge
mycket bättre råd än idag om hur
man kan skydda sig mot sådana
sjukdomar, säger docent Alicja
Wolk vid Karolinska Institutet till
Upsala Nya Tidning.

– Förutom matvanornas betydel-
se vill vi också kartlägga vilken roll
till exempel användande av kosttill-
skott, vissa mediciner, kroppsvik-

ten, bantning, fysisk aktivitet och
rökning har för kvinnors hälsa.

Kvinnorna i undersökningen får
besvara en enkät med ett 40-tal de-
taljerade frågor om dessa faktorer.

– Vi kommer sedan att via flera
av Sveriges befintliga sjukvårdsre-
gister, där patienter rutinmässigt re-
gistreras, under flera år följa vilka av
kvinnorna som senare drabbas av
olika sjukdomar.

– Då kommer vi också att kunna
göra beräkningar av om några av de
livsstilsfaktorer som vi kartlagt är
vanligare bland de kvinnor som bli-
vit sjuka än bland övriga kvinnor,
säger Alicja Wolk.

Den största studien om kvinnors
hälsa som hittills gjorts har genom-
förts i USA och omfattade 100 000
kvinnor.
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60 000 kvinnor inbjuds
till hälsoundersökning

Läkemedelsföretaget Astra
satsar 2,4 miljarder kronor
på nya forskningsanläggning-
ar i Sverige, Storbritannien
och USA.

Hälften av pengarna går
till en ny forskningsstation
utanför Södertälje.

I Gärtuna i Södertälje ska Astra
Pain Control bygga en helt ny forsk-
ningsanläggning för 1,2 miljarder
kronor. I dag bedriver företaget sin
forskning om bedövning och smärt-
lindring både vid Snäckviken utan-
för Södertälje och i Huddinge utan-
för Stockholm.

Lokalerna i Snäckviken kommer
snart att behövas för andra ändamål
och därför satsar Astra på en helt ny
forskningsanläggning i Gärtuna.

Projekteringen ska komma igång

nästa år och byggnaden vara klar ef-
ter ytterligare två–tre år.

Samtidigt satsar Astra i en första
etapp 600 miljoner i Boston i USA i
en forskningsanläggning åt Astra
Research Center, där man bland an-
nat bedriver forskning om magsårs-
bakterier.

Tjänster till Boston
Boston blir också centrum för

Astras forskning inom stroke, alz-
heimer och depression/ångest. Ett
80-tal tjänster inom det forsknings-
området kommer att flyttas från Sö-
dertälje till Boston. 

Enligt Astras informationschef
Staffan Ternby kommer de berörda
anställda att erbjudas att flytta med
till Boston eller att få liknande be-
fattningar inom andra Astraverk-
samheter i Södertälje.
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Astra satsar dryg miljard
på forskning i Södertälje

Okänt sjukhusavtal i Umeå
Universitetssjukhuset i Umeå

slöt i juni ett avtal med SOS Ambu-
lansflyg om att stå för sjukvårdsper-
sonal i samband med ambulansflyg-
ningar. Först nu har avtalet kommit
till personalens kännedom.

– Det är ett klart brott mot sam-

verkansavtalet och MBL. Troligen
kommer vi tillsammans med Vård-
förbundet att kräva skadestånd av ar-
betsgivaren, säger ordföranden för
Västerbottens läns läkarförening,
Bengt Olsson, till TV 4 Botnia.
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