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Socialstyrelsen i replik om MedAnalys:

Omsorgen om patienterna 
glömdes bort i TV-program
Det är principiellt olämpligt

att Socialstyrelsen som statlig
tillsynsmyndighet kommente-
rar enskildheter i ett specifikt
ärende som ska avgöras i dom-
stol. Några allmänna kom-
mentarer måste ändå ges till
angreppen från TV-reportern
Andreas Rocksén i förra num-
ret av Läkartidningen (3/00).

Det råder inte något tvivel om att
det fanns stora problem på laboratorie-
företaget MedAnalys. Rocksén har
själv tidigare skrivit att »förhållande-
na vid MedAnalys hade säkerligen
många brister», och i ovanstående in-
lägg säger han bl a »därmed inte sagt
att MedAnalys inte hade problem». 

Risk för patienterna
Socialstyrelsen bedömde att pro-

blemen var så allvarliga att de innebar
påtagliga risker för att patienter skulle
bli felbehandlade genom felaktiga, ej
alls mottagna eller till och med påhit-
tade analyssvar. Därför bedömdes det
nödvändigt att genomföra tillsyn ge-
nom bl a oanmäld inspektion. Denna
bedömning grundades uteslutande på
starka signaler från flera håll om all-
varliga risker för patientsäkerheten.

Rockséns påstående att Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd kommit
fram till att Ransnäs är oskyldig är fel-
aktigt. Socialstyrelsen har i en myck-
et omfattande utredning dokumente-
rat ett stort antal fel och brister, även
att påhittade analyssvar lämnats ut.
Ansvarsnämnden instämde i sitt be-
slut till stora delar i Socialstyrelsens
bedömningar. Nämnden konstaterade
bl a att fel förekommit i 48 av de av
Socialstyrelsen redovisade 96 patient-
fallen. I 20 av dessa fall ansåg nämn-

den dessutom att det funnits risk för
allvarlig skada. Nämnden konstatera-
de också om MedAnalys ägare och
medicinskt ansvarige läkare att »det
inte kan råda någon tvekan om att
Lennart Ransnäs varit oskicklig i sin
yrkesutövning som medicinskt an-
svarig för MedAnalys verksamhet
och att hans lämplighet på andra
grunder kan ifrågasättas». 

Ansvarsnämnden slog i sitt beslut
också fast att Ransnäs åsidosatt sina
åligganden på ett sådant sätt att disci-
plinansvar varit motiverat. Vidare
menade nämnden att Socialstyrelsens
påstående om falska provsvar var
styrkt i tio fall och att detta var ett oac-
ceptabelt förfarande. Ansvarsnämn-
den bedömde Ransnäs som ansvarig
för de allvarliga felen och de omfat-
tande bristerna. Trots detta ansåg en
majoritet av nämnden att det inte
fanns tillräcklig grund att återkalla
hans legitimation. Två ledamöter an-
såg däremot att legitimationen skulle
återkallas.

Mot bakgrund av de allvarliga
konstateranden som ansvarsnämnden
gjorde var det enda rimliga för Social-
styrelsen att överklaga. Frågan är
ännu inte avgjord i Kammarrätten.

Ensidig plädering
Rocksén påstår att Socialstyrelsen

förfalskat bevis rörande ett antal sal-
monellaprover. Självfallet har vi inte
gjort det. Som statlig myndighet föl-
jer vi gällande regler och har därför
givit ytterligare externa datakonsulter
i uppdrag att ta fram uppgifter ur en
tidigare inte använd backupkopia. Det
har då visat sig att uppgifterna mellan
kopiorna inte överensstämmer. So-
cialstyrelsen har därför återtagit des-
sa uppgifter. 

Rocksén driver i TV och tidningar
mycket ensidigt Ransnäs intressen
och uppfattningar och är – för att vara
engagerad i ett public service-företag
– anmärkningsvärt litet intresserad av
problemen för de kliniskt ansvariga
läkarna och av riskerna för patienter-
na. •
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Skriv ett kort inlägg (max
1 000 ord) och leverera per
e-post så ska vi se till att du
snabbt – inom 2 à 3 veckor –
blir publicerad! Läkartid-
ningen vill spegla det som
sker i sjukvården genom att
underlätta för läsarna att i
våra spalter ge uttryck för
det som måste sägas men
som annars kanske inte sägs. 

Det kan gälla förhållanden
som rör själva det medicins-
ka arbetet med patienter, po-
sitiva eller negativa organisa-
tionsmässiga förändringar,
fackliga problem likaväl som
moraliska dilemman när
läkaretiken kommer i kläm.
Vi vill också ha inlägg som
rör de mer djupgående prin-
cipiella villkoren för
sjukvården på kort och lång
sikt. 

Det ska vara lätt att kom-
ma till tals i Läkartidningen,
högt i tak och debatten ska
vara snabb, allt för att spegla
tidens skeenden. 

Välkommen 
att höra av dig! 

Jan Lind
debattredaktör,

debatt@lakartidningen.se
tel 08-790 34 84, 
fax 08-14 57 04.

Aktivare och
snabbare debatt!


