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Socialstyrelsen beslutade i
fredags att inte överklaga Kam-
marrättens dom i Medanalysfal-
let, en dom som »friar» labora-
torieföretagets tidigare ägare
Lennart Ransnäs, som därmed
får behålla sin läkarlegitima-
tion.

Blev Medanalys en »affär» i onöd-
an? Såväl Kammarrättens dom som An-
svarsnämndens beslut innehåller stark
kritik mot Socialstyrelsen för att inte ha
valt ett annat sätt att sköta sin tillsyn.

Kammarrätten skriver i sin dom,
som kom för knappt två veckor sedan:

»Kammarrätten delar den av An-
svarsnämnden uttalade kritiken mot So-
cialstyrelsens underlåtenhet att, sedan
visst missnöje med Medanalys verk-
samhet framkommit, inte ingripa ge-
nom att stötta Lennart Ransnäs i denna
verksamhet i syfte att åstadkomma en
annan inriktning av densamma. Stöd för
denna ståndpunkt ges även, utöver i de
källor Ansvarsnämnden hänvisat till, i
ett senare motivuttalande (prop.
1993/94: 149 s. 95), där det beträffande
den läkare som inte är anställd anförs,
att man kan tänka sig en period av inten-
siv tillsyn från Socialstyrelsens sida.»

Kritik mot valet
av arbetsmetod
I Ansvarsnämndens beslut tog sig

kritiken mot Socialstyrelsen det här ut-
trycket:

»Samtidigt vet man inte, om verk-
samheten hade kunnat ges en annan in-
riktning, för det fall att Socialstyrelsen i
stället ingripit tidigare och inte bara följt
verksamheten utan också stött den. Sty-
relsens val av arbetsmetod gav i vart fall
inte Lennart Ransnäs möjlighet att vidta
rättelse, på det sätt som med stöd av mo-
tivuttalanden vägts in i bedömningen i
några tidigare rättsfall.» 

Ansvarsnämnden hänvisade till  såväl
en proposition som till avgöranden i Re-
geringsrätten.

På Socialstyrelsen kommenterar ge-
neraldirektör Kerstin Wigzell, som inte
fanns på myndigheten när Medanalys-
fallet drog igång, kritiken så här:

– Det är ju så vi börjat arbeta allt mer
sedan början av 1990-talet. Men i Med-

analysfallet ansåg Soci-
alstyrelsen att det inte
fanns tid eller möjlighet
att göra så. Man be-
dömde att något behöv-
de göras snabb. Jag har
respekt för den bedöm-
ningen. 

– Men det är klart att
allmänt sett ska vi först
försöka med kontakter
och så, att arbeta med
mer preventiv inrikt-
ning på tillsynen. Det är
en metod som jag vill
utveckla mer. 

Lennart Ransnäs an-
ser att det »vore på ti-
den att Socialstyrelsen
återgick till att bli en
objektiv myndighet»
och säger:

– Det framgick av
vittnesförhör i An-
svarsnämnden att en
tjänsteman på Social-
styrelsen bad flera an-
ställda vid Medanalys
att under en dryg må-
nads tid spionera och
samla bevis mot mig på
Medanalys. Hur kan
generaldirektör Wig-
zell ha respekt för ett sådant olagligt
handlingssätt? Och om det fanns tid för
subversiv verksamhet måste det väl fun-
nits tid för andra åtgärder. Det fanns tid
men inte vilja.

Visste att företaget
skulle drivas i konkurs
Den var den 2 mars 1995 som Soci-

alstyrelsens Göteborgsenhet under led-
ning av sin chef Margareta Unander till-
sammans med polisen kom på inspek-
tion hos Medanalys. Med fanns också
massmedia.

Lennart Ransnäs befann sig i Malmö
och fick per telefon veta om Socialsty-
relsens tillslag.

Han framförde i telefon till Margare-
ta Unander att det borde räcka om Soci-
alstyrelsen fick en kopia på dataser-
verns innehåll. Men hela databasen och
även andra datorer togs i beslag. 

Claes Örtendahl, dåvarande general-
direktör för Socialstyrelsen, sade här i

Läkartidningen att »dessutom visste vi
att inspektionen skulle göra det omöj-
ligt för företaget att fortsätta».

Socialstyrelsen slog även till mot
Medanalys´ lokaler i Stockholm, men
där nöjde sig  tjänstemännen med att få
en kopia av databasen.

Lennart Ransnäs påpekar att Social-
styrelsen inte hade någon tillsyn över
privata laboratorier 1995.

– Jag kan inte förstå att man inte
kontrollerade riktigheten i sina ankla-
gelser innan man företog ett övertramp
av lagen. Polisen erbjöd sig att utreda
saken inom en vecka men så länge ville
Socialstyrelsen inte vänta.

Han vände sig till jurister och fick
veta att det inte fanns något han kunde
göra. Massmedia jagade honom. 

Lennart Ransnäs kände sig redan
dömd i och med att Socialstyrelsen gick
ut och anklagade honom för att bland
annat ha förfalskat provsvar: 

– Det var en fullständig storm. Vän-
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– Inom Medanalys arbetade vi verkligen för patienternas
bästa, försäkrar Lennart Ransnäs.
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ner och anhöriga ringde och alla trodde
egentligen att jag hade fuskat. Frågan
var inte om jag hade fuskat utan hur och
varför. 

Han polisanmäldes för framkallande
av fara för annan och bedrägeri. Han
satt i häkte och »kände mig som om jag
var i en Kafka-bok, ytterligt upprörd».

Det slutade så smånigom med att
chefsåklagare Ann Brännström, som
fattade sitt beslut utifrån utredningar
från Socialstyrelsen och Medanalys´
konkursförvaltare, lade ner förunder-
sökningen med motiveringen:

– Ingenting har framkommit som
styrker brott.  

Ingen patient hade heller kommit till
skada.

Försökte att få 
honom delegitimerad
Lennart Ransnäs blev också av Soci-

alstyrelsen anmäld till Ansvarsnämn-
den  i februari 1996. Socialstyrelsen vil-
le ha honom delegitimerad. 

Myndigheten pekade på missförhål-
landen som hade lett till att patienternas
säkerhet satts i fara.

– Det fanns förstås negativa saker
som hände i Medanalys, men det var
inga missförhållanden av den typ som
Socialstyrelsen tagit fram och inte hel-
ler hade de den dignitet som Socialsty-
relsen påstod, kommenterar Lennart
Ransnäs. 

– Dessutom hade vi till och med lä-
gre felfrekvens än andra laboratorier.
Och en del oklarheter berodde på slarv
från beställarna, exempelvis ofullstän-
diga uppgifter i remisserna, vilket bland
annat ledde till förlängda svarstider.

Inget nytt överklagande
Ansvarsnämnden beslöt att han skul-

le få behålla sin legitimation. Socialsty-
relsen drev då frågan vidare till Kam-
marrätten, men förlorade även där. Och
i fredags kom så beslutet att inte över-
klaga Kammarrättens dom. Kerstin
Wigzell kommenterar:

– Ett överklagande känns inte sär-
skilt meningsfullt. Det är ju fem år se-
dan och under den tiden har det hänt
mycket lagstiftningsmässigt som har
gjort att en prövning i Regeringsrätten
inte skulle ha något särskilt intresse för
en fortsatt lagtillämpning.

Lennart Ransnäs understryker att
»Medanalys snabba tillväxt möjliggjor-
des av en innovativ, lojal och nästan out-
tröttlig personal som genom Socialsty-
relsens tillslag aldrig fick något erkän-
nande».

– Jag hoppas att de tidigare anställda
vid företaget nu äntligen kan skriva om
sin historia. Förhoppningsvis ska de inte
längre behöva förtiga var de arbetade.

Så det står helt klart att Lennart

Ransnäs får behålla sin läkarlegitima-
tion, men han säger bittert:

– Jag känner mig inte som en vinna-
re – jag har ju förlorat allt. Jag kommer
aldrig mer att få eller förmå arbeta som
läkare.

Han har försökt få jobb. Men dörrar-
na är stängda, inte bara i Sverige utan
även i övriga Norden.

– Jag har haft ett konstant trauma i
fem års tid. Vill man prata kris, kristera-
pi, dödsfall, skilsmässa och att förlora
jobbet så brukar man på något sätt ha
hämtat sig så man kan hantera situatio-
nen på ett år eller så. Men jag har ju inte
fått vara i fred utan fått ta upp det gång
på gång.

»Ibland har jag tänkt
strunta i legitimationen»
– Ibland har jag tänkt att jag struntar

i legitimationen bara ni blir klara någon
gång. Vid ett tillfälle funderade jag all-
varligt på att ta livet av mig, men ankla-
gelserna från Socialstyrelsen om för-
falskningar av provsvaren var så allvar-
liga att jag bara inte kunde låta det vara,
jag måste kämpa emot.

Många av hans närmaste har tagit
svår skada av Medanalysaffären och
själv känner han sig helt destruerad.

Lennart Ransnäs är dubbelspecialist,
klinisk kemi och invärtesmedicin, och
arbetade från mitten av 1970-talet på oli-
ka kliniker i Göteborg. 

Han var senare i USA som utbytesfor-
skare och hade också en tjänst som biträ-

dande professor där. Han gjorde även
analyser åt laboratorier.

Det var i maj 1992 han bestämde sig
för att starta ett eget litet laboratorium.
Han anställde personal och byggde upp
en kunskapsbas. Verksamheten kom
igång i januari 1993. Under året växte
kundkretsen snabbt. Verksamheten ut-
ökades med fler anställda och nya labo-
ratorier, i Stockholm och Malmö, i slu-
tet av 1994.

– Arbetet flöt verkligen bra. Visst
hade vi en del problem men inget som
vi inte kunde lösa. Vi jobbade helt för
patienternas bästa, kommenterar Len-
nart Ransnäs.

1994 blev ett bra år med god vinst
trots stora initialkostnader. Företaget
hade analysapparater med mycket stor
kapacitet. Men det fanns också ett mot-
stånd mot »den privata uppstickaren»,
bland annat från läkare i Stockholm.

Så kom då den för Medanalys så
mörka torsdagen den 2 mars 1995. 

Yesterday...
Det tog tid men på våren 1998 hade

Lennart Ransnäs slutligen accepterat
vad som hänt. Det var i  bilen från Mal-
mö till Göteborg. Radion spelade Yes-
terday, ett musikstycke från tonårsti-
den, vilket fick honom att tänka:

– Vad har jag gjort med mitt liv? Ja,
någon utbildning har jag egentligen
inte, den får jag ju inte använda mig av.
Någon annan yrkeserfarenhet har jag
inte. Pengarna jag tjänat har jag förlorat.
Jag har inga sociala band. Jag har fak-
tiskt ingenting kvar.

– Det som hållit allt igång är ju mot-
ståndet mot Socialstyrelsen, att kämpa.
Det är en fara att nu finns ingenting mer
– nu är det slut. 

En enda ljusstråle kan han se under
den långa tiden och det är att han »fått
en massa brev från andra som på olika
sätt råkat illa ut». En del har han försökt
hjälpa, »det har varit som en terapi».

Skadeståndskrav mot staten
Kvar av ärendet finns nu dels ett

mycket stort skadeståndsanspråk från
Medanalys´ konkursbo mot staten, dels
en polisanmälan från Lennart Ransnäs
mot Socialstyrelsen för bevisförfalsk-
ning. Efter Kammarrättens dom kom-
mer han dessutom att rikta ett skade-
ståndskrav mot staten, berättar han och
säger:

– Skadestånd i all ära men nu borde
det, på initiativ av Socialstyrelsen själv,
startas en granskning av Socialstyrel-
sens agerande mot mig och Medanalys.
Inte ska väl en myndighet av skade-
ståndstaktiska skäl fortsätta att mörk-
lägga ärendet och framhärda trots att
man bevisats ha fel?

Tom Ahlgren
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Ännu återstår några punkter innan
Medanalysfallet är avslutat, bland annat
kan staten vänta sig ett krav på
skadestånd från Lennart Ransnäs.
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