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Läkare riskerade
livstid för dödshjälp

Svante Baehrendtz lämnar sin
post som divisionschef för onkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Personliga skäl relaterade till
det bråk som ägde rum kring
Radiumhemmet i höstas, ligger bakom Svante Baehrendtz
beslut att lämna sin post som
divisionschef för onkologi och
hematologi vid Karolinska
Universitetssjukhuset. Per
Ljungman, verksamhetschef
för den hematologiska kliniken, träder in som tillförordnad divisionschef.
– Att jag själv skulle behöva
gå, var en risk som jag kalkylerade med när jag beslutade att
avsätta Ulrik Ringborg, säger
Svante Baehrendtz.
– Jag nådde i alla fall halvvägs i den förnyelseprocess
jag ansåg vara nödvändig. Nu
får Per fortsätta rekryteringsarbetet för att tillsätta en ny
chef för Radiumhemmet, till-

lägger han.
I höstas,
när Ulrik
Ringborgs
tvååriga
förordnande som
chef för
den sammanslagna
onkologiska kliniken
närmade
Svante Baehrendtz
sig sitt slut,
protesterade stora delar av personalen.
Ett chefsbyte skulle försvåra
klinikens problem, menade de
och ville därför att Ulrik Ringborg skulle få fortsätta i ytterligare två år, till 67 års ålder,
se LT nr 50/2005.
Men sjukshusdirektör Cecilia Schelin Seidegård hade liksom Svante Baehrendtz uppfattningen att det behövdes
nya krafter.
– Det är tråkigt att det skulle behöva gå så här, säger hon

Johan Garsten KUS/Huddinge

Divisionschef på KS byter jobb
och syftar på Svante Baehrendtz avgång. Men nu får vi
se det som en möjlighet för
oss alla att gå vidare. Viktigast
av allt är ju hur patienternas
intressen bäst kan tillgodoses
på längre sikt.
I mars hoppas Cecilia Schelin Seidegård kunna presentera en ny verksamhetschef för
den onkologiska kliniken, där
Margareta Randén nu är tillförordnad chef. Därefter ska
den nya divisionschefen utses.
Svante Baehrendtz stannar
kvar som en av tre chefsläkare
på Karolinska och kommer
bland annat att arbeta med
patientsäkerhetsfrågor.
– Svante har uträttat mycket bra saker för att förbättra
cancervården och han har
fortfarande mitt hundraprocentiga förtroende, säger Cecilia Schelin Seidegård.
Amelie Cardell
amelie.cardell@lakartidningen.se

Ökat samarbete mellan svenska
och amerikanska forskare
Amerikanska National Institutes of Health, NIH, öppnar
överraskande upp dörren för
både ökat samarbete och mer
pengar till svensk forskning.
– Oväntat positiva besked,
sammanfattar Harriet Wallberg-Henrikssson, rektor för
Karolinska institutet, KI, sitt
nyss avslutade möte med chefen för NIH, Elias Zerhouni.
– Amerikanarna visar nu
tydligt att de vill arbeta globalt och motverka att forskning sker isolerat i varje land.
Det är en omsvängning jämfört med hur det blev en tid efter terrorattentatet i New
York 2001, tillägger hon.
Redan för ett drygt år sedan
kom det svenska utbildningsdepartement överens med
NIH om att stärka samarbetet. Men sedan dess har det
inte hänt särskilt mycket.

Förnyad kontakt från KIs sida
ledde till en inbjudan från
NIH att träffas under andra
veckan i januari. Harriet Wallberg-Henriksson hade med
sig en agenda med fyra huvudpunkter. Och fick gehör för
alla fyra.
– USA har samma problem
som oss att överbrygga gapet
mellan klinisk och basal
forskning. NIH satsar pengar
på hur forskningen snabbare
kan omsättas i praktiken. I det
arbetet kan vi bidra med våra
unika patientregister.
– Vi enades också om att vidareutveckla det samarbete vi
redan har i forskningen kring
försvar mot biologisk krigföring. Det handlar om infektion-, smittskydd- och vaccinforskning där Sverige ligger i
topp internationellt. Om det
så bara blir en liten ökning
från NIHs jättebudget så be-
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tyder det mycket för oss.
– NIH vill etablera ett ordentligt samarbete med KIs
genusmedicinska center, som
faktiskt var det första i världen.
NIH-chefen accepterade
också en inbjudan att komma
till Sverige under året för att
fortsätta diskussionerna mer i
detalj.
Elias Zerhouni började redan när han tillträdde sin post
2002, att öppna för samarbete
med forskare i andra delar av
världen. På tre år har han fördubblat anslagen till forskning utanför landets gränser
till närmare 300 miljoner US
Dollar.
– Sverige har fått en del hittills, men nu verkar det kunna
bli ännu bättre, säger Harriet
Wallberg-Henriksson.
Amelie Cardell

En fransk läkare har riskerat livstids fängelse för dödshjälp. Nyligen beslutade dock åklagaren
att lägga ner åtalet. För drygt två
år sedan skrev en totalförlamad
ung man ett öppet brev till Presidenten och vädjade om
dödshjälp. Hans mamma genomförde därefter ett misslyckat försök. Eftersom patienten
hade försänkts i koma, stängde
läkarteamet av andningsapparaturen, men gav också mannen
en dödlig dos av kaliumklorid.
Teamets chef, narkosläkaren
Frédéric Chaussoy, anklagades
därför för förgiftning. Ett stort
antal läkare protesterade, eftersom det är en inofficiell sanning
att patienter ofta får hjälp med
att dö, även om aktiv dödshjälp
är förbjuden.
Åklagaren motiverar avskrivningen med att både mamman
och läkaren hade utsatts för
hård press bland annat på
grund av mediebevakningen av
den unge mannen.

Anna TrenningHimmelsbach

SMI erbjuder hjälp
till Turkiet
Fågelinfluensan H5N1 har på
sistone skördat minst tre dödsfall i östra Turkiet. Berörda myndigheter i Sverige följer händelseutvecklingen och Smittskyddsinstitutet har erbjudit
WHO att skicka fyra av sina experter till området. EUs smittskyddsmyndighet ECDC har redan personal på plats.
– Samtidigt bedömer vi att läget inte har förändrats alls, säger Ragnar Norrby, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.
Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet
har heller inga nya direktiv till
läkarna.
– Det handlar fortfarande om
en fågelburen smitta och det
finns inga indikationer på att viruset har smittat från människa
till människa, säger han.
Smittskyddsinstitutet och Karolinska institutet har nyligen
tillsammans med universitetet i
Hanoi undersökt hälsotillståndet hos 45 000 människor på
den vietnamesiska landsbygden. En av slutsatserna är att
många, både milda och allvarliga fall av fågelinfluensan, troligtvis förblir oupptäckta.
– Men det är för tidigt att göra
några meningsfulla tolkningar
av det materialet, anser Ragnar
Norrby.

Amelie Cardell
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