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Socialstyrelsen, Riksåklaga-
ren och Rättsmedicinalverket 
har uppdragit åt sina chefsju-
rister att under våren skissa 
på samarbetsformer för att 
ge myndigheterna tillgång 
till varandras kompetens i 
ärenden som rör både juridik 
och medicin.

Riksåklagare Anders Perklev 
träffade på tisdagen Erna 
Zelmin Ekenhem, generaldi-
rektör för Rättsmedicinalver-
ket (RMV), och Lars-Erik 
Holm, generaldirektör för So-
cialstyrelsen, för att diskute-

ra hur polis 
och åklagare 
i framtiden 
ska kunna få 
tillgång till 
medicinsk 
kompetens i 
ärenden med 
sådana berö-
ringspunk-
ter.

Lars-Erik 
Holm berät-
tar att Riksåklagaren (RÅ) 
och Socialstyrelsen redan 
2007 inledde samtal om häl-
so- och sjukvårdslagstift-

ningen kontra straffrätten. 
Detta ämne aktualiserades 
åter efter att åklagaren inlett 
sin förundersökning mot nar-

kosläkaren för snart tre år 
sedan, och under 2009 hade 
de båda myndigheterna yt-
terligare ett möte men beslöt 
sedan att avvakta dom i må-
let. Och vid gårdagens möte 
deltog alltså även Rättsmedi-
cinalverkets generaldirektör 
Erna Zelmin Ekenhem.

– Det var bra att vi hade 
mötet, säger hon och fortsät-
ter:

– Vad finns det för tankar 
och erfarenheter som vi kan 
ta med oss för att inte hamna 
i det här läget igen när medi-
cinen möter juridiken?

Lars-Erik Holm säger att det 
efter Läkartidningens arti-
kel, där narkosläkaren gav sin 
syn på historien, har fram-
gått att det finns ett behov av 
tillgång på medicinsk kompe-
tens under arbetet med polis-
utredningar och förunder-
sökningar.

– För oss handlar det om 
hur vi kan utveckla samarbe-
tet och säkerställa tillgänglig-
heten på medicinsk kompe-
tens för polis och åklagare. Vi 
förde också en diskussion 
kring hur tillämplig straffrät-
ten är för medicinsk verksam-
het, säger Lars-Erik Holm.

– Men också hur vi kommu-
nicerar, säger Erna Zelmin 
Ekenhem. Att det inte ska 
råda oklarheter vilket bud-
skap som vi för fram från oli-
ka håll.

Hon hoppas att förbättrad 
kommunikation ska kunna 
stävja diskussioner som 
handlar om att de olika disci-
plinerna inte förstår varand-
ra.

– Vi är alla eniga om att det 
är viktigt att dra slutsatser 
och lärdomar av fallet, säger 
Anders Perklev.

Nu ska de tre myndigheter-
nas chefsjurister arbeta med 
frågorna. Lars-Erik Holm be-
rättar att de ska återkomma 
med ett förslag för de framti-

astrid lindgren-fallet

Riksdagens konstitutionsut-
skotts ordförande Peter Eriks-
son (MP) anmäler själv Tobias 
Krantz (FP), som var forsk-
ningsminister när narkosläka-
ren petades ur den regionala 
etikprövningsnämnden, för 
ministerstyre.

När narkosläkaren misstänk-
tes för dråp hörde Utbildnings-
departementet av sig till henne 
per telefon för att meddela att 
hon inte längre skulle delta i 
nämndens sammanträden. Det 
berättade hon i den intervju 
med henne som Läkartidning-
en publicerade strax före jul, 
se nr 51–52/2011. 

I KU-anmälan bekräftas upp-
giften.

– Det tycks vara så att Tobias 
Krantz och en av hans närmas-
te medarbetare kontaktade lä-
karen och bad att hon inte ska 
gå på möten, säger Peter Eriks-
son.

Peter Eriksson skriver i anmä-
lan att Utbildningsdepartemen-
tets rättschef Charlotte Abra-
hamsson per telefon i februari 
2010 vid två tillfällen pratat 
med narkosläkaren och med-
delat att hon inte fick delta vid 
etikprövningsnämndens sam-
manträden. Någon skriftlig be-

kräftelse utgick inte, trots att 
narkosläkaren begärde det. 
Rättschefen kontaktade också, 
enligt KU-anmälan, narkosläka-
rens offentliga försvarare, ad-
vokaten Björn Hurtig, med 
samma budskap.

– Min bedömning är att 
statsråden inte ska gå in och 
styra på en sådan nivå om le-
damöter i en nämnd ska gå på 
nästa möte. Finns det synpunk-
ter på det bör det vara reger-
ingen som fattar ett beslut om 
att entlediga personen i fråga.

Något regeringsbeslut om 
entledigande av narkosläkaren 
finns emellertid inte. »Däremot 
kontaktar tjänsteman på de-
partementet på uppdrag av 
statsrådet, ledamoten och be-
gär att hon inte ska tjänstgöra. 
Detta utan att ens ordföranden 

i nämnden uttryckt missnöje 
eller önskemål om detta«, 
skriver Peter Eriksson.

Peter Eriksson säger att han 
i egenskap av ordförande i kon-
stitutionsutskottet inte brukar 
göra anmälningar så ofta.

– Men jag tyckte att det här 
är ett så tydligt exempel och 
att det är av principiell karak-
tär. Svenska ministrar ska inte 
gå in och styra på det här vi-
set.

Peter Eriksson ifrågasätter i 
anmälan om det ovan beskriv-
na agerandet är förenligt med 
hur regeringen ska styra riket 
och om det är förenligt med 
grundläggande rättsliga princi-
per om att åtalade är oskyldiga 
intill dess att domstol funnit 
annat.

Han påpekar också i anmä-
lan att domstolen i det här fal-
let så småningom funnit perso-
nen oskyldig. »Jag vill att Kon-
stitutionsutskottet granskar 
om förutvarande statsrådets 
agerande varit förenligt med 
gällande rätt«, avslutar Peter 
Eriksson sin anmälan.

I maj månad fattar konstitu-
tionsutskottet beslut i alla vå-
rens ärenden.

Sara Gunnarsdotter

Myndigheter ska samverka för att  
säkra medicinsk kompetens i rättsfall

Riksåklagare 
Anders 
Perklev.

Erna Zelmin 
Ekenhem, ge-
neraldirektör, 
RMV.

Lars-Erik Holm, 
generaldirek-
tör, Socialsty-
relsen.

Ur Läkartidningen nr 51–52/2011; 
intervjun med narkosläkaren.

Utbildningsdepartementets hantering 
av narkosläkaren KU-anmäls
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da samverkansformerna un-
der våren.

Parallellt med myndighe-
ternas samarbete fortsätter 
riksåklagare Anders Perklev 
sin genomgång av handlägg-
ningen av hela ärendet som 
också Justitiekanslern (JK) 
granskar utifrån ett antal an-
mälningar.

– Vi kommer att ha kontakt 
för att stämma av vilka delar 
vi arbetar med, för att undvi-
ka dubbelarbete, säger han.

Erna Zelmin Ekenhem 
tycker att det är positivt att 
också JK fått ärendet på sitt 
bord.

– Det har ju varit så många 
tankar och synpunkter, så det 
är bra att en extern granskare 
tittar på fallet och reder ut 
om några fel begåtts.

Hon säger att RMV själv-
klart påverkats av den kritik 
som framförts men att det är 
viktigt att som myndighet all-
tid vara beredd på att bli ifrå-
gasatt och vara lyhörd för det 
som förs fram.

– Och vissa delar av kriti-
ken har vi kunnat se handlar 
om just kommunikation.

Erna Zelmin Ekenhem säger 
att man på RMV nu bland an-
nat diskuterar hur de utlåtan-
den som myndigheten läm-
nar ska kunna kvalitetssäk-
ras ytterligare.

– Vi för en ständig dialog 
om hur vi ska jobba och den 
här situationen har blivit en 
extra injektion för oss.

Anders Perklev påpekar att 
fallet är unikt i många avseen-
den, både vad misstankarna 
gällde och hela hanteringen. 
Mer vill han inte specificera.

Anders Perklev håller med 
om att ärendet tog väldigt 
lång tid och hoppas att hans 
egen handläggning inte ska 
bli lika utdragen, utan att 
RÅ:s genomgång ska pågå un-
der våren.

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

Myndigheter ska samverka för att  
säkra medicinsk kompetens i rättsfall

»Vi är alla eniga om att 
det är viktigt att dra 
slutsatser och lärdo-
mar av fallet.«

Allmänläkarupprop  
gav ytterligare  
anslag i Värmland
Landstinget i Värmland höjer 
kapiteringsersättningen i 
vårdvalet och satsar 10 miljo-
ner kronor på ST-utbildning-
en i allmänmedicin.

Efter att ett 100-tal distrikts-
läkare i Örebro 2010 skrivit 
under ett manifest för bättre 
förutsättningar i primärvår-
den, beslutade politikerna i 
maj 2011 att satsa 53 miljoner 
kronor, bland annat på att re-
krytera fler allmänläkare 
(LT nr 29-31/2011).

Inspirerade av kollegerna i 
Örebro gick i våras 160 all-
mänläkare i Värmland ut 
med ett liknande upprop för 
»rimliga arbetsvillkor för en 
god primärvård«. Ett möte 
med landstingspolitikerna 
resulterade i att 19 miljoner 
kronor omfördelades till pri-
märvården, se  artikeln »Lä-
kare i Värmland har inspire-
rats av Örebro«. Nu har 
landstinget i Värmland be-
slutat att skjuta till ytterliga-
re medel. 20 av de 200 miljo-
ner kronor som en beslutad 

skattehöjning kommer att in-
bringa går till att höja kapite-
ringsersättningen i vårdvalet. 

Fredrik Carlstedt, distriktslä-
kare i Filipstad och en av lä-
karna bakom uppropet, me-
nar att uppropet och den dia-
log med beslutsfattarna som 
det ledde till har haft en stor 
påverkan.

– Politikerna fick upp ögo-
nen för den snedfördelning 
som finns mellan kraven på 
primärvården och de resur-
ser vi har.

För att motverka bristen på 
allmänläkare ska landstinget 
även satsa 10 miljoner kronor 
på ST-utbildningen i allmän-
medicin.

Michael Lövtrup

Besk kritik  
av dostjänst
Läkare har under många år 
pekat på brister med dos-
tjänsten ApoDos och det 
tillhörande webbverktyget 
e-dos utan att få gehör från 
Apoteket. Det konstaterar 
Läkarförbundet i sitt re-
missvar på Läkemedelsver-
kets pågående utvärdering 
av ApoDos.

Bland de många problemen 
med systemet nämns:
n  Det är komplicerat att läg-

ga upp nya patienter och 
att göra ändringar i en or-
dination.

n  Det finns en risk för slent-
rianmässiga förnyelser av 
ordinationer.

n  Att korrigera ett felaktigt 
recept är besvärligt, vilket 
innebär en patientsäker-
hetsrisk.

n  Patienter missar att andra 
läkemedel kräver aktiv 
beställning.

n  Det tar för lång tid mellan 
ordination och leverans.

n  Dosrecepten ger en felak-
tig bild av patientens lä-
kemedelsanvändning ef-
tersom läkemedel som 
inte hämtats ut finns 
med.
Enligt Läkarförbundet 

har den pågående utred-
ningen ett »utpräglat apo-
teksfokus« och ser varken 
till sjukvårdspersonalens 
eller till patienternas per-
spektiv. n

Nej till  
europeiska  
specialistbevis
Överläkarföreningarna i 
Danmark och Norge samt 
Sjukhusläkarna i Sverige 
säger i ett gemensamt ut-
talande att utfärdande av 
specialistbevis bör förbli 
en nationell angelägenhet, 
och tar därmed avstånd 
från tanken på gemensam-
ma europeiska specialist-
examina.

För att all specialistut-
bildning i Europa ska var 
likvärdig bör dock minimi-
längden vara densamma. 
Idag varierar minimikravet 
mellan 3 och 5 år beroende 
på specialitet.

Värderingen av ST-läka-
res kunskaper bör ske ge-
nom kontinuerlig (forma-
tiv) bedömning, som är fal-
let i de skandinaviska län-
derna i dag, och inte 
genom slutexamen. n

»Politikerna fick upp 
ögonen för den sned-
fördelning som finns 
mellan kraven på 
primärvården och de 
resurser vi har.«

Örebro-
läkare in-
spirerade 
allmän-
läkarna i 
Värmland. 
Ur Läkar-
tidningen 
nr 29–
31/2011.


