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Debatten om MedAnalys går vidare:

Misstankarna hittills utan grund

Författare
ANDREAS ROCKSÉN

Reportrarna, SVT Malmö.

Replik 1:

Kammarrätten avgör
Socialstyrelsens inspektion av

laboratorieföretaget MedAnalys
beslutades efter en rad uppgif-
ter från olika håll om missför-
hållanden, uteblivna provsvar,
felaktiga provsvar och – från de
anställda – uppgifter om att
svar lämnats på prover som inte
analyserats, dvs rena förfalsk-
ningar. Socialstyrelsen hade allt-
så mycket goda skäl att inspek-
tera verksamheten. 

I ansvarsnämndens beslut om Rans-
näs legitimation framgår tydligt att an-
svarsnämnden är mycket kritisk – och
skulle ha utdelat en varning om detta
varit juridiskt möjligt. Ansvarsnämn-
den säger att det finns belägg för ett an-
tal felaktiga provsvar. 

Påståendet om att 48 fel som HSAN
ansett att Socialstyrelsen belagt skulle

kunna relateras till MedAnalys totalt
1,2 miljoner prover är däremot totalt
irrelevant. Socialstyrelsen har inte
gjort, och har inte heller haft möjlighet
att göra, någon kvalitetsmätning eller
mätning av felfrekvensen i laboratoriet. 

Tio falska provsvar styrkta
Ansvarsnämnden har inte heller nå-

gonstans i sitt beslut sagt att Ransnäs
skulle haft god kvalitet på sin verksam-
het. Tvärtom talar ansvarsnämnden ge-
nomgående om allvarliga fel och om-
fattande brister i MedAnalys verksam-
het.

Än värre är att ansvarsnämnden fun-
nit det styrkt att falska provsvar lämnats

Författare
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överdirektör, Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen har nu tving-
ats erkänna (Läkartidningen
4/00) att man lämnat in en felak-
tig bilaga som bevis för att
Ransnäs fuskat. Ransnäs häv-
dar att bilagan är en förfalsk-
ning. Polisutredning väntar. 

Jag har under arbetet med mitt re-
portage »Den felande läkaren» (SVT/
Reportrarna 30 november 1999) talat
med närmare hundra personer – remit-
terande läkare, anställda, sjukvårds-
administratörer och konkurrenter – som
haft med MedAnalys att göra. Ingen av
dessa påstår att att Lennart Ransnäs och
MedAnalys förfalskat analyssvar.

Påståendet står Socialstyrelsen en-
samt för. Socialstyrelsen har inte fått
gehör för ett enda av sina påståenden
om grovt bedrägligt beteende. Inte hos
åklagare och inte i ansvarsnämnden.
(Angående de tio fall Nina Rehnqvist
tar upp, se Andreas Killanders inlägg i
Läkartidningen 47/97).

Motiverar inte delegitimering
Ansvarsnämnden har gjort bedöm-

ningen att de fel och brister man anser
belagda (48 fall enligt Nina Rehnqvist)
inte motiverar delegitimering. Det skul-
le nämligen leda till att man blev tvung-
na att dra in legitimationen för en stor
grupp laboratoriechefer, då 48 fel på 1,2
miljoner analyser inte är en ovanligt
hög frekvens. 

Tillslaget kanske farligare
Ovanstående är de frågor som rör pa-

tientsäkerheten. Där går, såvitt jag för-
står, gränsen för Socialstyrelsens an-
svar. Men det är faktiskt dessutom möj-
ligt att Socialstyrelsens tillslag var far-
ligare för patientsäkerheten än Med-
Analys verksamhet. Vid Socialstyrel-
sens razzia mot laboratoriet i Göteborg
fanns där runt 1 000 prov för analys.
Någon beredskap för att hantera dessa
hade inte Socialstyrelsen. Remitterande
läkare fick kalla sina patienter för ny

provtagning. Med onödigt lidande och
fördröjd behandling som följd.

Socialstyrelsens misstankar har allt-
så hittills visat sig sakna grund. Jag häv-
dar att Socialstyrelsen, medvetet eller
omedvetet, lånade sig till ena sidan i en
bitter strid om laboratoriemarknaden. 

Vad med kvaliteten?
Sigvard Eriksson var en av aktörerna

i denna strid. Grunden för hans hög-
ljudda protester tycks vara anbuds-
underlagen. Eriksson hyste »farhågor»
om att MedAnalys verksamhet skulle
brista i kvalitet. 

När MedAnalys började sin verk-
samhet i Uppsala fanns en stor grupp lä-
kare som fick möjlighet att välja fritt
mellan det offentliga laboratoriet vid
Akademiska sjukhuset, Erikssons Me-
dilab och MedAnalys. 90 procent av
dem valde MedAnalys. Detta tyder på
att MedAnalys tjänster höll en accepta-
bel kvalitetsnivå. Fördelningen såg ut
på samma sätt tills Socialstyrelsen

omöjliggjorde fortsatt verksamhet. Det
kan vara en slump att flera jurister vid
Socialstyrelsens Göteborgskontor läm-
nat sina tjänster efter tillslaget, men
MedAnalys-affären är en numera en
fråga om rättssäkerhet. 

Ett rättsövergrepp
Socialstyrelsens hantering av Med-

Analys är ingenting annat än ett repres-
sivt rättsövergrepp. Det stämmer inte
med myndighetens självbild. Därför
fortgår övergreppet. Socialstyrelsen
måste vinna till vilket pris som helst.
Därav de tippexade diarier, försvunna
handlingar och partiska utredningar
som jag redovisade i mitt reportage. 

Nu medger alltså Nina Rehnqvist att
Socialstyrelsen till kammarrätten läm-
nat felaktigt bevismaterial. En polisut-
redning kommer dessvärre att få svårt
med den tekniska bevisningen då Soci-
alstyrelsens egen utredning visat att den
datafil som är ursprunget till detta be-
vismaterial är förstörd!•
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Replik 2:

Det skandalösa kan inte bortförklaras
Den debatt som pågår till

följd av Reportrarnas starkt
vinklade program »Den felande
läkaren» i TV2 den 30 novem-
ber förra år et handlar om två
skilda frågor; dels delegitima-
tionsärendet, som är beroende
av bevis på provsvarsförfalsk-
ning, dels programmets beskriv-
ning av MedAnalys och Lennart
Ransnäs som föredöme för labo-
ratoriemedicinen. 

Så länge frågan enbart handlar om de
invecklade juridiska turerna i delegiti-
mationsärendet har jag inte skäl att del-
ta i debatten. Men reportern Andreas
Rocksén har emellertid valt att vidga sin
argumentation till att innefatta ogrun-
dade påståenden och omdömen om
MedAnalys’ kompetens och prestatio-
ner i jämförelse med andra laboratorier.
Möjligen tycker han att detta stärker
hans kamp mot Socialstyrelsen. 

Det är också möjligt att Rocksén inte
är tillräckligt insatt i laboratoriefrågor
för att förstå vad som är verklighet och
vad som är vidlyftiga och verklighets-
främmande visioner i beskrivningen av
MedAnalys. Som kommentar i ett tidi-
gare inlägg till mitt resonemang kring

det orimliga i att MedAnalys erbjöd 800
validerade, kvalitetssäkrade och doku-
menterade analysmetoder säger Rock-
sén att det kunde ske genom anlitande
av underentreprenörer. Hade han läst på
ordentligt skulle han finna att MedAna-
lys intygat att man inte anlitade några
underentreprenörer. Denna till synes
bagatellartade fråga är trots allt av be-
tydelse för trovärdigheten i de uppgifter
som lämnas av Ransnäs, men också av
Rocksén.

Frölunda specialistsjukhus
Trovärdigheten kan också ifrågasät-

tas i den uppgift som lämnades i TV-
programmet om Frölunda specialist-
sjukhus. Förre sjukhusdirektören An-
ders Vesterlund framhöll att sjukhuset
varit så nöjt med MedAnalys att man
inte funnit skäl att avbryta samarbetet
fastän avtalet hade medgett uppsägning
i förtid. 

Detta är ju faktiskt inte sant. Sjukhu-
set hade så uppenbara problem med
MedAnalys under 1994 att avtalet sades
upp i förtid. Det är olyckligt att inslaget
om detta lilla sjukhus – med 20 vård-
platser som används måndag till fredag
– blåses upp till ett väsentligt inlägg till
MedAnalys’ fördel när det dessutom
var direkt felaktigt.

Absurd slutsats
I sitt inlägg härintill diskuterar

Rocksén frågan om felfrekvens. Hans
slutsats att en delegitimering av Lennart
Ransnäs, på grund av påvisade fel, med
automatik skulle leda till att man blev

tvungen att delegitimera ett stort antal
andra laboratoriechefer är absurd. 

Vi får väl ändå tro att ett delegitime-
ringsärende i första hand avgörs på
grundval av vad som skett, inte på
grund av felfrekvensen i sig. Om 48 fel
på 1,2 miljoner analyser är mycket eller
ej beror naturligtvis på vad dessa fel be-
står i. Budskapet blir tyvärr fel när reso-
nemanget förenklas så som Rocksén
gör. 

Primärvården i Uppsala
Rockséns beskrivning av hur det

gick till i Uppsala måste också hyfsas.
Efter upphandlingen gick primärvårds-
ledningen ut med så starka rekommen-
dationer till både primärvårdsläkarna
och privatpraktikerna om att använda
sig av MedAnalys att det i många fall
uppfattades som direktiv. 

Det blev därför en närmast total upp-
slutning bland primärvårdsläkarna. Pri-
vatpraktikerna däremot blev nästan
mangrant kvar hos Medilab. De 90 pro-
cent som Rocksén talar om torde avse
enbart primärvårdsläkarna och deras
val grundades inte på någon kvalitets-
bedömning. 

När Rocksén söker stöd för sin upp-
fattning om MedAnalys’ förträfflighet
trampar han snett. Till att stå för egna
omdömen om MedAnalys’ kvaliteter
och att göra jämförelser med andra
laboratorier räcker nog inte hans kun-
skaper i sakfrågorna. Det skandalösa
med MedAnalys kan inte bortförklaras
med Socialstyrelsens hittills misslycka-
de försök till delegitimering av Rans-

Författare
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VD Medilab AB, Täby.
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ut i tio fall. Ett medvetet utlämnande av
falska provsvar utgör ett uppsåtligt
handlande, vilket är väsensskilt från
och avsevärt grövre än den oaktsamhet
som kan vara en orsak till felaktiga
provsvar. 

Vart och ett av de falska svaren är i
sig tillräckligt allvarligt för att Ransnäs
ska anses så olämplig som läkare att
hans legitimation ska återkallas. Social-
styrelsen gjorde efter ansvarsnämndens
beslut bedömningen att den kritik an-
svarsnämnden uttalat i beslutet borde
leda till att Lennart Ransnäs legitima-
tion drogs in. Mot den bakgrunden
överklagade myndigheten beslutet.

När det gäller den (marginella) del

av bevisningen som Socialstyrelsen be-
slutat dra tillbaka är det ett självklart
ställningstagande. En myndighet måste
enligt regeringsformen uppträda sakligt
och opartiskt, så även i processuella

sammanhang. Därför har vi engagerat
ytterligare datakonsulter och tagit till-
baka talan på den punkt där databas-
kopian inte längre fungerar tillfredsstäl-
lande och en back up-kopia inte kan ve-
rifiera tidigare svar. 

Orimliga påståenden
Påståenden om att Socialstyrelsen

förfalskat bevisningen är naturligtvis
orimliga. De övertoner som Ransnäs
och hans ombud framför på detta tema
är ett uttryck för att regeringsformens
krav inte gäller dem. 

Nu är det upp till Kammarrätten att
ta ställning till bevisningen och att fatta
beslut.• Rätt hantering?
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