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En läkarstuderande vid Karolin-
ska institutet, KI, har visat sig
vara nyligen straffad för mord. 

Mannen, som är i 30-årsål-
dern, dömdes enligt Dagens
Nyheter för mord (hatbrott)
och andra brott till elva års
fängelse i början av 2000-ta-
let och frigavs i våras. I höstas
började han på läkarutbild-
ningen. Hans bakgrund var
inte känd för KI vid antag-
ningen som även bestod av
intervjuer och lämplighets-
prövning. Förra veckan blev
studentens bakgrund allmänt
känd och en debatt startade.
Bör en morddömd kunna
komma in på läkarutbildning-
en, få anställning som läkare
och läkarlegitimation?
I våras fick den statliga pati-
entsäkerhetsutredningen i

uppdrag att utreda om det ska
bli obligatoriskt för läkare att
visa utdrag ur brottsregistret
när man söker jobb, något
som Läkarförbundet skulle
välkomna, se LT nr 3 och
17/2007. 

Läkarförbundets ordfö-
rande Eva Nilsson Bågenholm
anser att förtroendet för sjuk-
vården väger tyngre än den
personliga integriteten i det
fallet. Utredningen ska vara
klar sista december 2008.

Kan Karolinska Universi-
tetssjukhuset förhindra att en
morddömd student gör sin
kliniska praktik där? 

Stefan Engqvist, en av sjuk-
husets chefläkare:

– Jag har varit lärare  i tio år
och frågan har aldrig dykt
upp. Vi har inget regelverk för
det här, som jag känner till.

Men har man straffats för nå-
got så har man ju sonat sitt
brott, så rättsläget är knepigt.

Agneta Jöhnk, sjukhusets
HR-chef:

– Ingen aning. Jag har aldrig
fått frågan. Vi har inte diskute-
rat det och vi har ingen policy
för det. Det är KI som placerar
studenterna, säger hon.

Däremot kan sjukhuset
säga nej till att anställa en lä-
kare med hänvisning till att
personen är dömd för mord,
menar Agneta Jöhnk. Om en
uppgift om kriminalitet skul-
le komma fram vid rekryte-
ring så kan det vägas in till-
sammans med andra faktorer
och referenser, menar hon.
Idag finns inga rutiner för att
kontrollera sådant. Däremot
kontrollerar sjukhuset om lä-
karen har anmärkningar hos

Socialstyrelsen, men då om-
fattas bara legitimerade lä-
kare.

Johanna Pallin, ordförande i
Medicine studerandes För-
bund, berättar att den aktuel-
le studenten inte är medlem i
MSF. Vid en eventuell ansö-
kan skulle det bli en individu-
ell prövning via Läkarförbun-
dets etik- och ansvarsråd en-
ligt Läkarförbundet stadgars
regler för medlemskap och
uteslutning. Frågan är om
stadgarna över huvud taget
ger svar på den aktuella pro-
blemställningen.

– Vi måste diskutera det
eftersom vi aldrig har ställts
inför frågan tidigare, säger
förbundsordförande Eva Nils-
son Bågenholm.
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