
867 läkartidningen nr 17–18 2012 volym 109

naktuellt

Förra veckan frågades narkos-
läkaren ut av riksdagens kon-
stitutionsutskott, KU. Ärendet 
handlar om huruvida det var 
den förre forskningsministern 
Tobias Krantz beslut att peta 
henne ur den regionala etik-
prövningsnämnden. 

I januari i år KU-anmäldes 
dåvarande forskningsminis-
tern Tobias Krantz av Peter 
Eriksson (MP), som också är 
ordförande i KU, för minis-
terstyre. Detta sedan det 
framkommit att expeditions- 
och rättschefen på Utbild-
ningsdepartementet i februa-
ri 2010 per telefon meddelat 
narkosläkaren att hon inte 
längre skulle delta i den regio-
nala etikprövningsnämndens 
sammanträden(se LT nr 51–
52/2011 och nr 3/2012).  

Narkosläkaren förordna-

des av regeringen till ledamot 
av den regionala etikpröv-
ningsnämnden den 3 decem-
ber 2009, mer än ett halvår 
efter att förundersökningen 
mot henne inletts men innan 
beslut om åtal fattats. Några 
dagar senare upplyste nämn-
dens ordförande Utbild-
ningsdepartementet om att 
en av dem som förordnats var 
den överläkare som hade 
uppmärksammats i media så-
som misstänkt för ett allvar-
ligt brott. Det framgår av 
brevväxling mellan KU och 
Utbildningsdepartementet.

Utbildningsdepartementet
tillstår i brev till KU att expe-
ditions- och rättschefen, ef-
ter samråd med ansvarigt 
statsråd och ansvarig stats-
sekreterare, tog telefonkon-
takt med narkosläkaren med 

syftet att höra vad läkaren 
själv hade för tankar runt sitt 
deltagande i den regionala 
etikprövningsnämnden un-
der den pågående brottmåls-
processen. 

Departementet skriver: 
»Vid samtalen framhöll ex-

peditions- och rättschefen 
vikten av att upprätthålla all-
mänhetens förtroende för 
etikprövningsnämndens 
verksamhet, men betonade 
samtidigt att det inte var frå-
ga om något entledigande och 
att det inte heller hade gjorts 

något ställningstagande i den 
skuldfråga som var under 
domstolens prövning.« 

Narkosläkaren själv menar 
dock att det stod helt klart att 
det fanns ett krav på henne 
att avstå från att delta i 
nämndens sammanträden. 
Det vittnade hon återigen om 
under utfrågningen i KU den 
19 april. 

Hon fick trots begäran ald-
rig något skriftligt beslut i 
frågan men slutade gå på mö-
tena. Efter den friande do-
men hörde etikprövnings-
nämndens ordförande av sig 
och hälsade henne åter väl-
kommen, men trots det har 
hon inte gått på några möten 
sedan dess heller. 

Den här veckan frågas To-
bias Krantz ut av KU.

Sara Gunnarsdotter

Narkosläkaren frågades ut av KU

astrid lindgren-fallet

från lakartidningen.se 
En längre version av nedanstå-
ende artikel finns att läsa på vår 
webbplats.
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