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1064–1085  Tema Onkologiska läkemedel

1064 Med sikte på målriktad 
behandling Nils Wilking

1065 Medicinsk kommentar Framtida cancer-
vård utmanar sjukvården Sören Olofsson 

1066 Intensiv jakt på medel som slår ut 
tumörväxt Arne Östman

1071 Målsökande läkemedel ger chans 
till bättre bot Jonas Bergh, Bertil Jonsson

1075 Användning av cancerläkemedel i 
Sverige och Europa Nils Wilking, Bengt 
Jönsson, Björn Wettermark

1081 Farmaka kan bära sig på sikt Bengt 
Jönsson, Nils Wilking

patientsäkerhet
1086 Socialstyrelsen kritisk till passivi-
tet vid subaraknoidalblödning

Rimligt att inte starta hjärt–lungrädd-
ning

debatt och brev
1087 Sverige (och Europa) behöver en 
behandlingsforskningsfond! Nina Rehn-
qvist, Jean-Luc af Geijerstam, Olle Stendahl, 
Lars Wallentin 

1089 Införande av patientens fria lä-

karval: Impopulärt systemskifte hos 
allmänläkarna i Värmland 
Fredrik Carlstedt

1090 Läkarroll i förändring Olle Hollertz

1091 Kvalitetsregistren utgår inte från 

primärvårdens verklighet Ove Andersson

1092 Mer debatt på webben: Kvalitetsmått 
– för både användare och diagnoser To-
mas Fritz

Slutreplik: Kunskap hellre än förhopp-
ningar! Kjell Lindström
Många hot mot president Obamas sjuk-
vårdsreform Lisbeth Nordström-Lerner

kultur
1095 Den medicinska forskningens vag-
ga – och ett svenskt geni Emma Hansson, 
Henry Svensson, Håkan Brorson
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1118 information från
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KULTUR Fyrtio snillen, varav svensken Olof 
Rudbeck var en, finns porträtterade i Pa-
dua bakom Galileis kateder. Sidan 1095

När väntan på åklagaren blir lång

Den som väntar på en åklagare kan få vän-
ta länge, men snart börjar rättegången 
om flickan som dog på Astrid Lindgrens 

barnsjukhus – efter orimligt lång tid som inte 
kan gagna någon part i målet.

Innan jag utvecklar mina tankar vill jag 
avge en jävsdeklaration. Jag har arbetat på den 
intensivvårdsavdelning som först vårdade 
flickan efter hennes för tidiga födsel. Jag har 
träffat henne under ett jourpass. Jag har tram-
pat samma korridorer som barnets familj och 
den åtalade läkaren.

Kort resumé: Flickan föds för tidigt i juni 
2008. Komplikationer till svåra hjärnskador 
leder till att respiratorbehandlingen avbryts, 
och hon avlider i september 2008. En läkare 
häktas misstänkt för dråp i mars 2009, men 
det dröjer till februari 2010 innan åklagaren 
väcker åtal (för detaljer, se artikelsamlingen 
på Lakartidningen.se).

Jag erkänner att jag inte kan mycket om ar-
betsprocesser inom rättsväsendet. Väntetider 

vet jag dock en del om, och att de kan påverka 
människor. Min undran är: Har inte hand-
läggningen tagit väldigt lång tid? I min enkla 
värld handlar denna förundersökning om att 
göra en syntes av förhör, sakkunnigas utlåtan-
den och redan utförda kemiska analyser. Tar 
ett sådant arbete ett år i anspråk?

Förutom en prövning av de postmortala 
blod analyserna  kommer tingsrätten att 
behöva väga den målsägande familjens vitt-

nesmål mot läkarens nekande.  Påverkas inte 
minnesbilder och resonemang av denna långa 
väntan? Ökar inte risken att sakkunniga och 
andra vittnen influeras av allt som hinner skri-
vas och sägas,  ju längre rättegången dröjer?

Tingsrätten meddelar sin dom 11 juni ,men 
min gissning är att de föräldrar som förlorat 
sin dotter och den läkare som misstänks för 
brott kommer att få fortsätta vänta – på att se-
mestrarna tar slut för de jurister som ska ta 
vid i hovrätten. 

»Min undran är: 
Har inte handlägg-
ningen [av Astrid 
Lindgren-fallet] 
tagit väldigt lång 
tid?»

  Stefan 
Johansson 
medicinsk 
redaktionschef

stefan.johansson@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på Lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).
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Förra veckans webbfråga 
SKULLE DU VILJA ATT DIN ARBETSPLATS INFÖR-
DE »LEAN HEALTHCARE«?
                             Ja 21 % 

                                                          Nej,47 %
                          Vi har det redan 19 %
                 Vet ej 12 %
161 hade svarat den 19 april kl 9.00.
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