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Åklagaren i Astrid Lind-
gren-fallet får stöd av So-
cialstyrelsens vetenskap-
liga råd i bedömningen att 
flickan fått onormalt höga 
mängder tiopental strax 
innan hon avled.

Beslut om eventuellt åtal i 
det uppmärksammade 
fallet på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna vän-
tas om några veckor. En 
knäckfråga är om det 
finns någon naturlig för-
klaring till de höga halter 
av tiopental som påvisats i 
den nyfödda flickans 
blod, eller om det, som 
åklagaren gjort gällande, 
rör sig om ett »barmhär-
tighetsmord« från den 
misstänkta narkosläka-
rens sida.

Parallellt med förunder-
sökningen utreder Social-
styrelsen händelsen. Det 
är inom ramen för den ut-
redningen som två av 
myndighetens vetenskap-
liga råd ombetts att uttala 
sig. Det rör sig om Krister 
Nilsson, docent i barn–
anestesi vid Sahlgrenska 
akademin i Göteborg, och 
Rune Dahlqvist, professor 
i klinisk farmakologi vid 
Umeå universitet.

Av ett yttrande från den 
senare framgår att båda 
två gör bedömningen att 
mycket höga doser av tio-
pental måste ha injicerats 
kort tid innan döden. En-
ligt Rune Dahlqvist är den 
koncentration som påträf-
fats i den döda flickans 
blod 20–60 gånger högre 
än den som eftersträvas 
vid terapeutisk använd-
ning av tiopental. En kon-
servativ beräkning ger en-
ligt Krister Nilsson vid 
handen att flickan måste 
ha fått minst 22 ml av en 

standardlösning 25 mg/
ml.

Rune Dahlqvist avvisar 
förklaringen att de höga 
halterna skulle bero på att 
läkemedlet omfördelats 
från vävnader till blod ef-
ter döden. Det är, skriver 
han, »ytterst osannolikt 
att denna postmortala 
förhöjning skulle kunna 
vara mer än tvåfaldig«.

De båda experternas be-
dömning baseras på resul-
taten från den rättsmedi-
cinska analysen. Rune 
Dahlqvist tillbakavisar 
den kritik som riktats mot 
Rättsmedicinalverket, 
RMV, gällande kvaliteten 
i de rättskemiska analy-
serna. Metoder och in-
strument på RMV håller 
högsta klass och persona-
len är mycket erfaren, me-
nar han, och konkluderar: 
»Något fel på RMV-nivå 
synes mig därför ytterligt 
osannolikt.«

Till medier har chefsåkla-
gare Peter Claesson tidi-
gare sagt att beslut om 
åtal troligen kommer i slu-
tet av augusti. Socialsty-
relsens utredning kom-
mer antagligen inte att 
vara klar förrän i slutet av 
september. 

– Det är en ganska om-
fattande utredning. Vi går 
igenom journaluppgifter 
och rutiner, intervjuar 
personal och inhämtar ut-
låtande från de veten-
skapliga råden. Det är lite 
som att lägga ett pussel, 
säger Staffan Blom, chef 
för regionala tillsynsen-
heten i Stockholm.

Någon notering om att 
flickan fått tiopental finns 
inte införd i hennes jour-
nal.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsens experter:

»Onormalt mycket 
tiopental«

Svag ljusning  
i landstingens 
ekonomi
Enligt SKL:s senaste pro-
gnos ser landstingssek-
torns ekonomi i år ut att bli 
något bättre än vad man 
tidigare beräknat.

Det är ökningen av skat-
teintäkterna för 2008 som 
skrivits upp med en halv 
procentenhet efter att Skat-
teverkets preliminära tax-
eringsstatistik blivit klar. 
För landstingen betyder det 
1,2 miljarder i högre intäk-
ter.

I gengäld ser skatteun-
derlaget ut att utvecklas 
sämre 2011 och 2012 än vad 
man tidigare räknat med, 
och SKL står fast vid be-
dömningen att de flesta 
landsting kommer att tving-
as till kraftfulla sparåtgär-
der de kommande åren för 
att leva upp till balanskra-
vet, såvida regeringen inte 
skjuter till mer pengar i 
form av statsbidrag. n

Informations- 
kampanj om den 
nya influensan
Socialstyrelsen inleder un-
der vecka 34 en informa-
tionskampanj riktad till all-
mänheten om influensa A/
H1N1. Ett informationsmate-
rial om hur man skyddar sig 
själv och andra mot influ-
ensa har tagits fram och 
översatts till 16 språk.

Senare planeras ett lik-
nande material om vaccine-
ringskampanjen som vän-
tas dra i gång i slutet av 
september. Socialstyrelsen 
genomför just nu en enkät 
bland medborgarna för att 
pejla inställningen till att 
vaccinera sig mot influen-
san. Informationen om vac-
cineringen ska utformas uti-
från resultatet av enkäten. n

Privat apoteks- 
kedja öppnar sju 
nya butiker
Den tyska apotekskoncer-
nen Celesio tillkännager i 
ett pressmeddelande att 
sju nya apotek ska öppnas i 
Sverige under hösten i 
Stockholm, Göteborg, Små-
land, Blekinge och Söder-
manland.

Celesio har inte medver-
kat i budgivningen kring 
Apotekets befintliga buti-
ker utan satsar på att öpp-
na helt nya butiker. Kedjan 
ska enligt planerna omfatta 
ett 100-tal apotek när eta-
bleringen är klar. n


