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Minns ni Ingvar Ericson, privatspana-
ren i Astrid Lindgren-fallet? Han arbetar 
oförtrutet vidare med fallet. Nu har han 
hittat bakgrundsmaterial som inte läm-
nas ut eftersom det, enligt polisen,  
skulle kunna skada den misstänkta.
– Narkosläkaren och hennes försvarare 
borde uppmärksammas på det här! sä-
ger han.

I augusti i år begärde Ingvar Ericson att 
få ta del av ljudfiler av två bakgrunds-
samtal som polisen förde med dels 
rättsläkaren som obducerade den lilla 
flickan, dels två representanter för 
Rättsmedicinalverkets avdelning för 
rättsgenetik och rättskemi som utfört 
analyserna av blod- och urinprov i fal-
let. Samtalen var ett sätt för polisen att 
informera sig på ett område som var 
nytt för dem, och de hölls i februari 
2009, strax innan narkosläkaren 
greps på sin arbetsplats. I förunder-
sökningens offentliga delar finns sam-
talen skriftligt återgivna i samman-
fattad form.

– Jag läste och läste om. Jag fick en 
känsla av att det saknades uppgifter i de 
skriftliga tjänsteanteckningarna, säger 
Ingvar Ericson.

Eftersom det framgår av protokollen att 
samtalen är inspelade digitalt, begärde 
Ingvar Ericson ut dem från polismyn-
digheten. Till saken hör att han tidigare 
har begärt ut och också fått ut ljudfilen 
som återgav förhöret med den under-
sköterska som framhållits som nyckel-
vittne. Men denna gång sa polisen nej  
och hänvisade till förundersöknings-
sekretess. 

– Det måste innebära att det finns 
material med på inspelningarna som 
inte finns i de offentliggjorda samman-
fattningarna, säger Ingvar Ericsson.

Han överklagade polisens beslut till 

kammarrätten, som i sin tur begärde att 
polismyndigheten skulle förklara sig. 

Sammanfattningsvis svarade polisen: 
»Ja, det finns inspelat material som inte 
framgår av de skriftliga protokollen« 
och »Nej, vi lämnar inte ut det eftersom 
uppgifterna i det materialet skulle kun-
na ligga till grund för nya åtgärder i för-
undersökningen, och ett utlämnande 
skulle kunna vara till men för den miss-

tänkta narkosläka-
ren.«

– Här har det 
tydligen snackats 
om saker man vill 
dölja och som dess-
utom skulle kunna 
skada narkosläka-
ren, säger Ingvar 
Ericson.

Han tycker att det 
mest anmärknings-
värda är att samta-
let med represen-
tanterna för Rätts-
medicinalverket 
hölls den 25 februa-
ri. Fredagen den 27 
februari upprättade 
polisen själv brotts-
anmälan om mord 
(det ändrades senare 
till dråp) och som 
misstänkt anges nar-
kosläkaren. På mån-
dagen beslutade åkla-
garen att narkosläka-

ren var skäligen misstänkt, och polisen 
grep henne i tjänst på Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

– Hur kunde åklagaren bestämma sig 
så snabbt för att det var narkosläkaren 
som hon skulle rikta in sig på?

Ingvar Ericson anser inte att det finns 
något i de enda övriga förhör (som är ut-
skrivna in extenso) som hölls före an-
hållandet av narkosläkaren – de med 
flickans föräldrar och farmor – som på 
något sätt pekar ut narkosläkaren eller 
ens antyder att det skulle röra sig om en 
uppsåtlig förgiftning.

Nu har i alla fall kammarrätten kom-
mit fram till att ljudfilerna ska lämnas ut 
men att sammanlagt cirka 10 minuter ska 
klippas bort och förbli sekretessbelagda.

Polisens ljudfiler innehåller  
hemligt material om narkosläkaren
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Intervju med Ingvar Ericson i Läkartidningen nr 21/2010.

»Det måste innebära att det 
finns material med på inspel-
ningarna som inte finns i de 
offentliggjorda sammanfatt-
ningarna.«
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n Endast hälften av svenska operations-
kliniker registrerar postoperativa in-
fektioner. Det skriver Strama i ett press-
meddelande om en ny studie. Ofta sak-
nas systematisk övervakning och upp-
följning helt. Anledningen kan bland 
annat vara att det är svårt att upptäcka 
och registrera infektioner som visar sig 
först efter det att patienten lämnat sjuk-
huset. 

I den nya studien, som Strama har 
gjort i samarbete med Socialstyrelsen, 
har man kombinerat data från Patientre-
gistret och Läkemedelsregistret för att 
undersöka antibiotikaanvändning efter 
ljumskbråcksoperationer som en möjlig 
indikator på postoperativ infektion.

Det visade sig att risken för att få anti-
biotika som används för hud- och mjuk-
delsinfektioner inom en månad var för-
höjd i den grupp om 8 856 män som stu-
derades. Riskökningen var i samma 
storleksordning som den rapporterade 
frekvensen av postoperativa infektio-

ner i Svenskt bråckregister och en  
Cochraneanalys. Det tyder, enligt 
pressmeddelandet, på att registerkom-
binationen skulle kunna vara en tidsbe-
sparande uppföljningsmetod.

Abstrakt går att läsa på: ‹http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20872842›.
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Enklare att följa postoperativa infektioner 
med kombination av register

Ingvar Ericson funderar mycket på 
vad som kan ha sagts under de hemliga 
minuterna. 

– Det finns ingen anledning för vare 
sig kemisten eller rättsmedicinarna att 
ha några synpunkter på narkosläkaren, 
det är inte rättsmedicinska uppgifter!

Ingvar Ericson säger att det är en 
skandal att det tydligen finns ytterliga-
re information än det som framgår av 
anteckningarna.

Enligt Ingvar Ericson hade det varit 
bättre om polisen hade gjort en »kor-
rekt« skriftlig sammanfattning av sam-
talen och sedan sekretessbelagt delar av 
dokumentet, för då skulle åtminstone 
de som är parter i målet fått ta del av 
uppgifterna.

– Narkosläkaren och hennes försva-
rare bör uppmärksammas på det här. De 
kan begära ut ljudfilerna från polisen, 
det tycker jag de ska göra. Sedan är det 
upp till dem att bedöma vikten av infor-
mationen. 

Läkartidningen har utan framgång 
sökt narkosläkarens försvarsadvokat 
Björn Hurtig.

Sara Gunnarsdotter

Endast hälften av svenska operationskliniker 
registrerar postoperativa infektioner, skriver 
Strama med anledning av en ny studie.


