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Om MedAnalys och Frölunda Specialistsjukhus
»Det skandalösa kan inte bortförkla-

ras». Under denna rubrik har Sigvard
Eriksson (Läkartidningen 7/00, sidan
747) synpunkter på trovärdigheten i
TV-programmet om MedAnalys, bland
annat på basen av vad han uppger att jag
sagt i nämnda program. 

Frölunda Specialistsjukhus lednings-
grupp funderade på att avbryta samarbe-
tet med MedAnalys i förtid eftersom det
fanns problem med svarsleveranserna
hösten 1994. 

Vad jag sade i programmet
I TV-programmet redovisar jag att

jag fick tillfredsställande förklaringar till
dessa problem. Funktionen förbättrades
men fortfarande var vi på sjukhuset inte

helt nöjda, vilket ledde till en omför-
handling av avtalet som möjliggjorde för
båda parter att utan skadestånd avbryta
samarbetet. Den 1/12 1994 sade Med-
Analys upp avtalet. 

Jag uttalar aldrig i TV-inslaget att
»sjukhuset varit så nöjt med MedAna-
lys att man inte funnit skäl att avbryta
samarbetet fastän avtalet medgett upp-
sägning i förtid», vilket Sigvard Eriks-
son påstår. Ej heller sade sjukhuset upp
avtalet, vilket Sigvard Eriksson hävdar.

Verksamheten vid sjukhuset
Sigvard Eriksson vill förringa sjuk-

husets betydelse i debatten, och det må
vara honom obetaget, men jag vill gär-
na ge en litet fylligare bild av verksam-

heten. Vi hade vid den tiden tillgång till
cirka 40 vårdplatser, men drog ner an-
vändningen till cirka 20, vilket var möj-
ligt när vi konsekvent gick över till dag-
kirurgi. Dessutom hade vi cirka 60000
öppenvårdsbesök av övervägande ut-
redningskaraktär på specialistnivå. Vi
omsatte nästan 100 miljoner kronor per
år. Av visst intresse i sammanhanget
torde vara att MedAnalys’ första labo-
ratorium fanns i våra lokaler.

Jag skulle gärna vilja veta vad som
var »direkt felaktigt» vad gäller Frölun-
da Specialistsjukhus och mina utsagor i
TV enligt Sigvard Eriksson. Jag har hål-
lit mig till den verklighet jag upplevt.

Anders Westerlund
f d VD och chefläkare, Frillesås

Av ovanstående inlägg av Anders
Westerlund framgår att jag i ett tidigare
inlägg i Läkartidningen (7/00, sidan
747) lagt ord i hans mun i TV-program-
met om MedAnalys. Jag vill utan om-
svep medge att jag blandat ihop olika
källor vid genomgång av mitt arkivma-
terial i detta ärende. För detta vill jag be
Anders Westerlund om ursäkt.

Tjänsteskrivelse
Den källa som jag hämtat yttrandet

ifrån är en tjänsteskrivelse till Hälso-
och sjukvårdsnämnden från kansliche-
fen i Malmö stad, 1994-09-14. Citat:
»Anders Westerlund som har snart två-
årig erfarenhet av MedAnalys L AB
som entreprenör inom klinisk kemi
sammanfattar sin uppfattning så att det
avtal Västra Frölunda sjukhus har med
MedAnalys L AB är av det slag som kan
sägas upp men han har ej funderat på att
säga upp avtalet».

Funderade på att avbryta
Programinslagen om Västra Frölun-

da sjukhus var överdrivna och ägnade
att förstärka den bild av MedAnalys’
förträfflighet och oskuld som var pro-
grammets tema. I intervjuerna med
Westerlund framkom bara lovord. 

I hans inlägg här ovan framkommer
att sjukhusets ledningsgrupp funderade
på att avbryta samarbetet med Med-
Analys i förtid. Detta framgick inte som
Westerlund säger i TV-programmet.
Inte heller framgår det att avtalet fak-
tiskt sades upp den 1/12 1994. Att det
formellt var MedAnalys som sade upp
avtalet är enbart en kosmetisk fråga. Or-
saken var ju att det inte fungerade till-
fredsställande.

TV-programmet var vinklat i en på
förhand bestämd riktning. I det avseen-
det var intervjun med Anders Wester-
lund inget undantag.

Sigvard Eriksson
VD Medilab AB, Täby
sigvard.eriksson@medilab.se

Yttrandet från kanslichefen i Malmö
stad, som jag inte sett tidigare men som
alldeles säkert är korrekt, är daterat
1994-09-14 enligt Sigvard Eriksson.
Det är alldeles korrekt att varken led-
ningsgruppen eller jag då hade funderat
på en uppsägning av avtalet med Med-
Analys. Dessa tankar kom senare under
hösten. Tidsförloppet är dokumenterat i
Socialstyrelsens utredning. 

Anders Westerlund
f d VD och chefläkare, Frillesås

Anders Westerlund:  

Avslutande 
kommentar

Replik: 

Det framgick inte av programmet att
man övervägde bryta med MedAnalys

En komplett och korrekt refe-
renslista till Staffan Lindebergs de-
battartikel Randomiserade studier
bör tolkas med omsorg (Läkar-
tidningen 9/00, sidorna 1004-7)
finns på Läkartidningens hemsida:
www.lakartidningen.se
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