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T illvaratagandet av vävnad från
avlidna för transplantation är i
USA en miljardindustri. Man
räknar med att över en miljon

vävnadstransplantationer sker årligen.
De vävnader som är aktuella är bl a hud,
ben, senor med benfästen, muskler med
benfästen och fascia. Man förädlar pre-
paraten efter individuella önskemål från
berörda kirurger och utvecklar även
hybridprodukter, där human vävnad ut-
gör en av komponenterna. Sådana pro-
dukter kan patenteras, liksom metoder
som utvecklats för rengöring/sterilise-
ring av donerad vävnad. 

Verksamheten kring hornhinnor intar
en särställning med en egen organisa-
tion som omfattar drygt 90 ögonbanker,
samtliga icke-vinstdrivande och sam-
ordnade i Eye Bank Association of
America. Övriga vävnader omhändertas
både i vinstdrivande och i icke-vinstdri-
vande organisationer. De flesta är ackre-
diterade medlemmar i American Asso-
ciation of Tissue Banks, men inte alla.
Ryggkirurgi, idrottskirurgi, plastikki-
rurgi, oralkirurgi och brännskadevård är
exempel på områden inom kirurgin där
transplantaten används [1].

Donatorn och dennes närstående före-
faller vara de enda som inte drar ekono-
misk nytta av vävnadsverksamheten, där
mycket stora belopp omsätts varje år. De
ekonomiska fördelarna kan locka mind-
re nogräknade personer att engagera sig
i vävnadsindustrin. Så tycks vara fallet
med Michael Mastromarino, en f d tand-

läkare (oralkirurg), som grundade före-
taget Biomedical Tissue Services (BMT)
i Fort Lee, New Jersey. På företaget arbe-
tade man med att tillvarata vävnad från
avlidna människor och sälja preparaten
till företag, som utvecklade vävnaden vi-
dare till produkter av olika slag och som
sedan i sin tur sålde dessa till sjukhus för
användning som transplantat. 

Michael Mastromarino har tillsammans
med tre medarbetare och i samarbete
med några begravningsentreprenörer
tillskansat sig vävnad från avlidna utan
giltigt samtycke och med felaktiga/ogil-
tiga dödsattester, oftast så att vävnads-
donatorn framstått som yngre än i verk-
ligheten. Även dödsorsaken ändrades,
liksom uppgifter om vården då dödsfal-
let inträffade. Förhållandena kring till-

varatagandet av vävnad beskrevs inte
korrekt. Man arbetade diskret, utan in-
syn från ordinarie personal, och gömde
undan använt material, ibland inuti de
avlidnas kroppar. Kroppens konfigura-
tion återställdes hjälpligt med plaströr
då de stora rörbenen avlägsnats. Tillva-
ratagen vävnad såldes vidare till fem oli-
ka företag, som i sin tur vidareutveckla-
de och distribuerade preparaten till
sjukhus.

Food and Drug Administration (FDA)
gjorde en oannonserad inspektion på
BMT i oktober 2005, upptäckte grava
missförhållanden och ålade företaget att
omedelbart upphöra med sin vävnads-
verksamhet i ett brev den 31 januari
2006 [2]. Samtidigt inleddes en omfat-
tande kartläggning av verksamheten.
Utredningen ledde under hösten 2006
till att åtal väcktes mot Michael Mastro-
marino, hans tre medarbetare och sju
begravningsentreprenörer. Man har
också försökt identifiera de över 1 000
avlidna som man tror har berörts; några
kända namn har offentliggjorts. Anhöri-
ga har varit upprörda över vad som
framkommit, och även patienter som
tagit emot transplantat från BMT har
oroats, eftersom kontrollen av vävnaden
varit bristfällig, t ex med avseende på
risken för virussmitta.

FDA har handlagt andra liknande

Vävnad på villovägar 
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I Sverige finns alla möjligheter att organisera ett tillvara-
tagande av mänsklig vävnad för transplantation och an-
nat medicinskt ändamål för våra inhemska behov. Ut-
ländska aktörer har visat ett intresse för att etablera sig i
Sverige. En bättre lösning vore att äntligen prioritera
vävnadsverksamheten, satsa på några nyckelorganisatio-
ner och ge dem resurser för uppgiften.

Fo
to

:
S

ca
np

ix

Fiffel i vävnadsbranschen. En åklagare visar upp en röntgenbild av ett bäcken, som visar hur
de stora rörbenen ersatts av plaströr. Det inträffande understryker vikten av noggrann orga-
nisation och kontroll av vävnadsverksamheten, anser Kristina Söderlind Rutberg.



ärenden, där hanteringen av human
vävnad för transplantation uppvisat all-
varliga brister.

Det inträffade understryker vikten av
noggrann organisation och kontroll av
vävnadsverksamheten. I Sverige finns
alla möjligheter att organisera ett tillva-
ratagande av mänsklig vävnad för trans-
plantation och annat medicinskt ända-
mål för att täcka de inhemska behoven,
som är betydligt mycket mindre (även i
proportion till folkmängden) än de be-
hov man anser sig ha i USA. Det målet
kan nås, möjligen med undantag för
hjärtklaffar (homograft) från barndona-
torer. Det finns all anledning att beakta
de goda möjligheter som finns till kon-
troll av smittrisk etc, liksom till ett upp-
rätthållande av hög kvalitet på tillvara-
tagen vävnad.

Genom att man köper vävnad från ut-
landet förloras i någon mån insyn och
kontroll, liksom kunskapen om exakt
hur vävnaden har tagits till vara och un-
der vilka omständigheter. Kostnaderna
för att få tillgång till transplantat tende-
rar också att bli betydligt högre.

Utländska aktörer har visat ett intresse
för att etablera sig på den svenska mark-
naden. En bättre lösning vore att äntli-
gen prioritera vävnadsverksamheten
och göra en satsning på några nyckelor-
ganisationer i landet, framför allt de
rättsmedicinska avdelningarna och de
större bårhusen, dit resurser bör alloke-
ras för att ge »öronmärkt« personal
kompetens och vidareutbildning för att
kunna tillvarata vävnad med hög kvali-
tet under välkontrollerade förhållanden
och under värdiga former så att motta-
garna av transplantaten får de allra bäs-
ta förutsättningarna för ett gott slutre-
sultat. 

En centralisering av verksamheten
ger ett bättre resursutnyttjande, en sta-
bilare verksamhet och tryggar en hög
kvalitet i donationsprocessen. Fortlö-
pande verksamhetsutveckling blir då
möjlig liksom även forskningsarbete rö-
rande mänsklig vävnad. 

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Nyligen deltog jag som ordföran-
de i landstingets etikgrupp i ett
arbetsplatsbesök på en psykiat-
risk öppenvårdsmottagning i

Värmland. Psykiatrisk behandling och
vård innebär ofta ställningstaganden i
etiska frågor och trångmål, och vi i etik-
gruppen såg fram emot ett intressant
meningsutbyte.

Mötet kom emellertid att helt domineras
av mottagningens problem med hyrlä-
kare. Mottagningens båda överläkar-
tjänster är obesatta sedan ett par år till-
baka då den senaste ordinarie psykia-
tern avgick med ålderspension. Mottag-
ningen har således under lång tid varit
beroende av bemanningsföretag och till-
fälliga hyrläkare för att få nödvändigt lä-
kararbete utfört. Den är inte ensam i
denna situation. Åtskilliga psykiatriska
mottagningar, liksom en del allmänlä-
karmottagningar, befinner sig i liknande
läge.

Det säger sig självt att psykiatri med
sina ofta komplicerade bedömningar
och behandlingar, sitt lagarbete och sina
kontakter med ett flertal olika samar-
betsparter inte kan fungera på ett till-
fredsställande sätt när olika läkare av-
löser varandra i korta intervall. Om hyr-
läkarna besitter god kompetens och
samarbetsförmåga kan ändå arbetet
skötas hjälpligt. Flertalet omkringre-
sande psykiatrer har godtagbar kompe-
tens, men en betydande andel av dem
uppfyller av allt att döma inte rimliga
professionella kvalifikationer. Detta be-
lystes tydligt under två timmars diskus-

sion med den erfarna personalen med
annan yrkesutbildning än läkares. De
flesta bemanningsföretag begär utvär-
dering av sina läkares insatser. Mottag-
ningens chef hade flera exempel på läka-
re som hon deklarerat inte var välkomna
tillbaka men som ändå kommit åter till
mottagningen via ett annat företag.

Naturligtvis har landsting/regioner en
del i ansvaret för denna situation. Det är
av största vikt att de som arbetsgivare
erbjuder goda och stimulerande arbets-
villkor för dem som arbetar i ett så vik-
tigt område som psykiatrin. Jag tänker i
första hand inte på ekonomiska villkor
utan mer på förutsättningarna att bedri-
va en effektiv och utvecklingsinriktad
psykiatri. 

Men professionen och Läkarförbundet
borde också granska situationen med
tanke på läkaryrkets etiska regelverk
och dess anseende bland medarbetare,
samarbetsparter och patienter. När jag
hör företrädare för andra yrken inom
psykiatrin undra vart läkarnas yrkes-
moral tagit vägen och fråga om läkarnas
ekonomiska egenintresse fått prioritet
över såväl yrkesetik som professionell
utveckling blir jag, liksom mina kollegor
i etikgruppen, illa till mods. 

Jag uppmanar Läkarförbundet att ta frå-
gorna från den psykiatriska mottagning-
en på stort allvar. Det finns anledning
att granska det delvis ganska diskutabla
område som hyrläkarsystemet utgör. En
god professionell etik och hög kompe-
tens är helt nödvändig för ett arbetsom-
råde som psykiatrin. Dessa kvalifikatio-
ner är också förutsättningen för att läka-
ryrkets anseende i samhället ska beva-
ras. Det ligger i Läkarförbundets intres-
se att detta anseende inte förloras.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

Granska hyrläkarsystemet!
Flertalet omkringresande psykiatrer har godtagbar kom-
petens, men en betydande andel av dem uppfyller av allt
att döma inte rimliga professionella kvalifikationer. Det
finns anledning att granska det delvis ganskadiskutabla
område som hyrläkarsystemet utgör, skriver distriktsläka-
ren Stig Andersson, som fram till årsskiftet var ordförande
i etikgruppen i Landstinget i Värmland.
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