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En narkosläkare vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus häk-
tades den 6 mars på sannoli-
ka skäl misstänkt för dråp på
ett spädbarn.

Barnet dog i september i fjol
på Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus. En obduktion visar enligt
åklagarenElisabeth Brandt
att hon har fått en dödlig dos
av tiopental ochmorfin. Åkla-
garen säger att doserna är så
höga att det inte kan ha varit
fråga om ettmisstag.
– I obduktionsprotokollet

från rättsmedicin i Solna
framgår att det här är följden
av en aktiv handling, säger
Elisabeth Brandt och syftar
på överdoseringen.

Den läkare somhäktades,
misstänkt för dråp, var i tjänst
under patientens sista tim-
mar i livet. Hennes advokat,
BjörnHurtig, hållermed om
att obduktionsprotokollet pe-
kar på att fel har begåtts,men
han är däremot inte överty-
gad omatt brott begåtts.
– Och det är heller inte sä-

kert att just min klient varit

inblandad i det som hänt, sä-
ger BjörnHurtig.
Läkaren nekar till brott.

BjörnHurtig har överklagat
domstolens beslut omhäkt-
ning. När detta skrivs har
hovrätten ännu inte tagit
ställning till överklagandet.

En grund för häktningen är att
det bedöms finnas risk för att
läkaren annars kunnat undan-
röja bevis eller på annat sätt
försvåra utredningen; framför
allt pekade åklagaren på att
det inte kanuteslutas att läka-

ren kanpåverka enunderskö-
terska somska höras.
Motivet kan enligt åklaga-

ren ha varit barmhärtighet.
MenEvaNilssonBågen-

holm, ordförande i Läkarför-
bundet, somhaft kontaktmed
den häktade läkarens kolle-
ger, tycker att det låtermärk-
ligt.
– Det fanns redan ett beslut

om att avsluta den livsuppe-
hållande behandlingen.

Det var den 2 mars sompoli-
sen hämtade läkaren på hen-
nes arbetsplats.Många upp-
levde hämtningen dramatisk
och direkt olämplig inför så-
väl kolleger sompatienter.
Åklagare Elisabeth Brandt

kommenterade detta efter
häktningsförhandlingen:
– Polisen var väldigt diskret

när de kom till KS. Sedan ut-
vecklade det sig på ett annat
sätt. Vi beklagar det, sa hon.
Åtal ska ha väckts senast

den 13mars kl 11.00.
Sara Gunnarsdotter

Narkosläkare häktad
misstänkt för dråp

Flickan i fallet med den häk-
tade läkaren föddes på försom-
maren i fjol redan i vecka 25
med svår asfyxi. Ett par dagar
efter förlossningen råkade en
sköterska under en natt ge
flickan Addex-Natriumklorid 4
mmol/ml i stället för natrium-
klorid 9 mg/ml. Det ledde till
mycket höga natriumnivåer och
dagen efter kunde man via
ultraljud se en bilateral hjärn-
blödning av grad 2–3, eventu-
ellt 4.

Händelsen anmäldes enligt
Lex Maria. Ingen kan säkert
säga huruvida hjärnblödning-
en är en följd av hypernatre-
min annat än att de samman-
faller i tid. Prematuritet och as-
fyxi, är i sig riskfaktorer för

uppkomst av hjärnblödning,
skriver verksamhetschefen i
sin anmälan.
Socialstyrelsen skriver att

dödsorsak och dödssätt fortfa-
rande är oklara – 21 oktober
2008 – »men de sammantagna
fynden talar för att flickan avli-
dit till följd av sviterna av hjärn-
blödningen«. Socialstyrelsen
anser att de åtgärder som verk-
samheten själv vidtagit för att
inte händelsen ska upprepas är
tillräckliga. Vidare konstateras
att sjuksköterskan inte följt gäl-
lande föreskrift när det gäller
iordningställande av läkeme-
del. Men eftersom modern har
anmält sköterskan till Hälso-
och sjukvårdens ansvars-
nämnd har Socialstyrelsen inte
tagit ställning till ansvarsfrågan

avseende det medicinska om-
händertagandet.
Modern anmälde också en

läkare – en annan än den som
nu sitter häktad – till Ansvars-
nämnden för att inte ha gjort
tillräckligt för att stoppa för-
lossningsvärkarna, som alltså
kom i gång alltför tidigt.
Nämnden har ännu inte fat-

tat beslut i ärendena.

Den lilla flickan dog den 20
september i fjol, knappt 16
veckor gammal. Hennes liv
hade då bedömts som bortom
räddning och man hade fattat
beslut om att stänga av respira-
torn. Hon fick läkemedel för att
bland annat lindra smärta och
dämpa känslor av lufthunger.
Barbro Fridén, chef för barndivi-

sionen vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset, säger att det
inte finns några resonemang i
journalanteckningarna om att
anmäla flickans död enligt Lex
Maria. Flickans anhöriga har
inte gjort någon anmälan till
Ansvarsnämnden i samband
med dödsfallet. I stället gjorde
de en polisanmälan.

Utredningen kring föräldrarnas
polisanmälan lades emellertid
ner, men från obduktionen som
gjordes i samband med den
framkom senare nya uppgifter
som resulterat i en ny polisan-
mälan. När den gjordes och av
vem är belagt med förunder-
sökningssekretess.

Sara Gunnarsdotter

»Fruktansvärt att en
kollega blivit häktad«
– Jag är förfärad.
Det är fruktans-
värt att en kollega
blivit häktad.
Det säger Eva

Nilsson Bågen-
holm (bilden)
apropå att en
narkosläkare på
Astrid Lindgrens barnsjukhus
häktats, på sannolika skäl miss-
tänkt för dråp.
– Utan att veta vad som har

hänt så handlar det här ju om
palliativ vård.
När det gäller patienter som

är på väg att dö så ger man lä-
kemedel för att lindra ångest
och smärta, och det kan även
gälla spädbarn.
Men dessa läkemedel kan ock-

så förkorta livet, det är väl känt
enligt Eva Nilsson Bågenholm.
– Många läkare känner ju nu

att »det kunde lika gärna varit
jag som suttit häktad«.
Eva Nilsson Bågenholm säger

att Läkarförbundet kommer att
ge allt stöd som är möjligt åt
kollegan.
– Åtminstone så kan vi bistå

med sakkunskap till advokaten.
Enligt åklagaren lades utred-

ningen kring den första polisan-
mälan som föräldrarna gjorde i
oktober i fjol ner. Men det är
ändå den utredningen som givit
upphov till en ny polisanmälan i
början av 2009.
– Jag tycker att det hade varit

rimligare att vända sig till Soci-
alstyrelsen omman upptäcker
något som är fel. Det är bättre
att det utreds där den medicin-
ska kompetensen finns.

Sara Gunnarsdotter

Tidigare felbehandling av flickan LexMaria- och HSAN-anmäld
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Den 2 mars hämtades den nu
häktade läkaren på sin arbets-
plats på Astrid Lindgrens barn-
sjukhus.

Läs mer Uppdateringar samt läsar-
kommentarer på lakartidningen.se
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Under helgen beslöt Social-
styrelsen att öppna ett eget
ärende utifrån fallet som lett
till att en narkosläkare häk-
tades misstänkt för dråp.

Socialstyrelsens generaldi-
rektör, Lars-ErikHolm, är
förvånad över att åklagare
Elisabeth Brandt inte har ta-
git kontaktmed Socialsty-
relsen.

– Vår erfarenhet är att åklaga-
re kontaktar Socialstyrelsen
innanman agerar, säger han.
Nu öppnar Socialstyrelsen

ett eget ärande omhändelsen.
–Vi vill bilda oss en uppfatt-

ning omvad somhar hänt, om
något har avvikit från ruti-
nerna. Vi ska utreda det här i
lugn och ro,menmånga hand-
lingar är ju belagdamed för-
undersökningssekretess, så
jag vet inte hur det går.
Socialstyrelsen kommer

inte i första hand att ta kon-
taktmed åklagaren.
–Men vill hon ta kontakt

med oss så vet hon var vi
finns.
Lars-ErikHolmhar också

reagerat på att några vill
koppla händelsen till debat-
ten omeutanasi.
– Omman börjar tala om

dödshjälp i det här fallet så
antyderman att vården har
en dold agenda. Att sjuk-

vårdens uppdrag är att bota,
lindra och trösta får inte ifrå-
gasättas. Det är hela värde-
grunden.
Många har också efterfrå-

gat riktlinjer för vård i livets
slutskede och terminal sede-
ring. Lars-ErikHolm säger att
det på Socialstyrelsen redan
pågår ett arbetemed att se
över det allmänna rådet från
1992 omvård i livet slutskede.
– Vi har bland annat haft en

liten hearing om just terminal
sedering, säger han.
Men i rådet har hittills inte

funnits specificerat vad som
gäller beträffande barn, utan
Lars-ErikHolm säger attman
utgått från att varje fall är
unikt ochmåste behandlas
därefter.
–Men det kan finnas anled-

ning att specificera sig utifrån
åldersgrupper. Barn har också
en annan laddning än sjuka
gamla.

Lars-Erik Holm tycker att upp-
ståndelsen kring själva hän-
delsen är oproportionerligt
stor.
– Vården hanterar dagligen

liknande situationer. Att
dessutom säga att det här är
ett trendbrott är att vulgarise-
ra debatten.
– Attman gör en polissak av

detta är en unik händelse.
Sara Gunnarsdotter

Socialstyrelsen startar
en egen utredning

»Det händer inte helt sällan att vi blir kontaktade av åklagare som
inte känner till sjukvårdens rutiner«, säger Lars-Erik Holm. Han är
kritisk till att den aktuella åklagaren inte pratat med Socialstyrelsen.

Fo
to
:A
nn
-S
of
iR
os
en
kv
is
t


