
Förtydligande
av HSANs beslut
i Medanalys-
ärendet
Läkartidningen 45/97 inne-

håller ett referat av Ansvars-
nämndens beslut i Medanalys-
ärendet. Där finns bl a följande
uttalande av generaldirektör
Claes Örtendahl: »Det är myc-
ket förvånande att Ansvars-
nämnden konstaterar att det är
styrkt att Ransnäs lämnade för-
falskade provsvar i 10 fall och
ändå kommer till slutsatsen att
det inte är tillräckligt för en de-
legitimering.»

Som föredragande i Med-
analysärendet har jag medver-
kat i såväl utredningen och den
åtta dagar långa muntliga för-
handlingen med bevisupptag-
ning som i utformningen av be-
slutet. Vid läsning av tidning-
ens referat känner jag ett behov
av att komplettera och förtydli-
ga det för att försöka belysa de
svårigheter vi ställdes inför vid
granskningen av det mycket
omfattande utredningsmateria-
let och förklara grunderna för
nämndens beslut.

Mycket
komplicerat ärende
Medanalysärendet är det

största och mest komplicerade
i Ansvarsnämndens historia.
Bedömningen av Socialstyrel-
sens anmärkningar och yrkan-
den försvårades av bristen på
originaldokumentation. Det
gällde särskilt beställningsre-
misser till Medanalys, prov-
svar och analysprotokoll. Det
journalmaterial som presente-
rades som stöd för påståenden
om felaktiga eller falska prov-
svar var ofta ofullständigt.

I tio fall ansåg dock nämn-
den att det fanns tillräckliga be-
vis för påståendet om falska
provsvar. Det gällde prov för
påvisande av Chlamydia-in-
fektion. Proven skickades från
Medanalys till mikrobiologiskt
laboratorium på ett länssjukhus
och besvarades därifrån med
beskedet att odling ej utförts
samt att fel provtagningspinne
använts. Medanalys svar till re-
mitterande läkare innehöll föl-
jande: »Chlamydia 0 (0/1) arb
enh. Resultat: 0. Då felaktig
provtagningspinne använts,
kan ej resultatet garanteras.»

Med beteckningen »0» av-
sågs enligt Medanalys svarsru-
tiner att Chlamydia ej påvisats.
Svarets utformning gav dock
mottagaren det felaktiga in-
trycket att odlingen utfallit ne-

gativt, men att resultatet var
osäkert. Nämnden ansåg att
förfarandet var oacceptabelt
och att Medanalys begått ett
allvarligt fel. Av utredningen
framgick inte vem som utfärdat
svaren från Medanalys.

Lennart Ransnäs har förne-
kat att han själv medvetet läm-
nat felaktiga provsvar eller be-
ordrat någon annan att göra så.
Hans förklaringar har ifråga-
satts, men inte invändningsfritt
motbevisats av Socialstyrel-
sen. I egenskap av medicinskt
och administrativt huvudan-
svarig för Medanalys verksam-
het förtjänar han personligen
allvarlig kritik för de missför-
hållanden som påvisats. Det
har emellertid ej bevisats att
någon patient skadats allvarligt
genom ett försenat, oriktigt el-
ler i annat avseende felaktigt
provsvar. Inte heller har det
utom rimligt tvivel kunnat vi-
sas att svar lämnats utan att
analys av provet dessförinnan
utförts. I de tio ovannämnda
fallen anser nämnden att resul-
taten medvetet feltolkades eller
på ett missvisande sätt medde-
lades beställarna.

Efter ingående överlägg-
ning kom sju av Ansvarsnämn-
dens ledamöter fram till att de
anmärkningar – om än allvarli-
ga – som riktats mot Lennart
Ransnäs inte utgör tillräckligt
stöd för återkallande av hans
legitimation. Två ledamöter
ansåg att Lennart Ransnäs legi-
timation skulle återkallas med
motiveringen att han uppenbart
brustit i omsorgen om de pati-
enter som var beroende av
provsvar av god kvalitet och
även i övrigt inte visat sig upp-
fylla de krav som måste ställas
på den som driver ett kliniskt
laboratorium.

Andreas Killander
docent, kansliläkare,
Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd

Intervjuaren
framhåller i
onödan sin
egen person
Christina Doctare försvarar

i Läkartidningen 46/97 sitt
handlande – att ta med cigaret-
ter till Sarajevo – genom att
spela ut den ena hälsorisken

mot den andra. Jag betackar
mig dock för att tillvitas ett
»storvulet svenskt etnocent-
riskt krusbärstänkande» (vad
det nu är!) bara för att jag inte
delar hennes syn på saken.

Naturligtvis inbillar jag
mig inte att det är för cigarett-
limporna hon kommer att
ihågkommas, men poängen är
en annan. Jag är inte ovetande
om Doctares humanitära insat-
ser. Däremot förstår jag inte
varför dessa insatser skulle be-
rättiga henne till immunitet
mot minsta kritik i andra avse-
enden.

Den »sedelärande» historia
hon berättar har samma sens-
moral som den fredligt svenska
historien om mannen som, med
brännvinsflaska i bakfickan,
halkade omkull och, då han
kände att han blev våt, utbrast:
»Jag hoppas det är blod!» Dvs
den drogberoende värderar
hälsan lägre än drogen.

Kunde hållit
sig i bakgrunden
Min kritik gäller dock inte

bara att hon tog med cigaretter-
na, utan också att hon helt i
onödan skyltar med det i en arti-
kel där intervjuaren med fördel
kunde hållit den egna personen i
bakgrunden. Swedish Match
borde bocka och tacka för detta
batelliserande av rökning!

Vad beträffar krig som häl-
sorisk vill jag påminna om
ökad rökning som den kanske
minst uppmärksammade ef-
fekten. En släkting till mig bör-
jade röka i Royal Air Force un-
der Andra världskriget. »Det
var så gott med en cigarett när
man just landat efter ett upp-
drag och klivit ur Spitfiren.»
Visst förstår jag honom – niko-
tin dämpar känslor och lugnar
nerver, och han visste ju ändå
aldrig om han skulle överleva
från den ena dagen till den and-
ra. Men han överlevde kriget,
som den ende av de tre från
hemorten som blev Spitfirepi-
loter, och rökvanan tog han
med sig hem. För ett år sedan
fick han hjärtinfarkt, 15–20 år
tidigare än normalt i vår släkt.
Lyckligtvis överlevde han
även denna, men då fimpade
han för gott.

För övrigt tror jag att en död
i lungcancer är betydligt plåg-
sammare än en kula genom hu-
vudet. Man behöver inte vara
naiv bara för att man inte varit
i Sarajevo.

Torbjörg Hagström
allmänläkare, Farsta 

Adaptogener
– finns de?
Finns det inom medicinsk

terminologi något som kallas
adaptogener eller ämnen med
adaptogen effekt?

Frågan föranleds av att en
av mina patienter visade mig
ett hälsokostpreparat (Rosen-
rot) som skulle vara en adapto-
gen. På förpackningen förkla-
ras att adaptogena ämnen ökar
kroppens motståndskraft mot
stress och ökar prestationsför-
mågan.

Jag kan inte finna detta ord
varken i lexikon eller i min
gamla Medicinsk terminologi.

Anita Karstorp
leg läkare,
Stockholm

Kommentar:

Språklig fuling
Att inget lexikon tar upp

adaptogen har sin förklaring.
Termen är skapad på 1990-ta-
let. På min förfrågan skickar
Läkemedelsverket ett utdrag
från ett färskt nummer av den
amerikanska tidskriften »Her-
balgram»: »University of Mu-
nich researchers H Wagner et
al recently published a review
of herbs used as ’adaptogens’,
which are defined as ’sub-
stances meant to put the orga-
nism into a state of nonspecific
heightened resistance in order
to better resist stresses and
adapt to extraordinary
challenges’.»

Läkemedelsverket kommer
enligt läkemedelslagen från
1993 att under de närmaste
åren bedöma effekten av be-
ståndsdelar i natur(läke)medel
som påstås ha »adaptogen» ef-
fekt. Åt termen är väl inte myc-
ket att göra, den tycks vara
spridd internationellt. Betydel-
sen är ungefär »anpassnings-
framkallande», och även om
det mest talas om att öka mot-
ståndskraften så kan väl detta
ses som en anpassning till
verkligheten.

Språkligt får termen ses
närmast som en missbildning.
Suffixet -gen(es), som betyder
framkallande eller framkallad
av, är grekiskt och har alltid ett
grekiskt huvudmorfem fram-
för sig. Det finns några få un-
dantag: cancerogen, där man
bytt ut grekiska karcino- mot
den latinska motsvarigheten
cancero-, dessutom virogen,
eftersom virus saknar grekisk
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