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debatt och brev

Det har nu gått nästan
ett kvartssekel sedan
den ödesdigra juli-
natten 1984 då en po-

lispatrull, efter tips, hittade
ett antal svarta sopsäckar i ett
buskage vid Talludden nära
Karlbergs slott i Stockholm.
Säckarna visade sig innehålla
kroppsdelar från en kvinna
som så småningom kunde
identifieras som en prostitue-
rad, Catrine da Costa. Ingen
kunde då ana att detta skulle
bli upptakten till en omfat-
tande häxjakt och så små-
ningom utveckla sig till ett av
1900-talets största justitie-
mord.

Polisens spaningar inriktade
sig tidigt, och i stort sett en-
bart, på en underläkare vid
rättsmedicinska institutionen
i Solna, och knappt ett halvår
senare hämtades han av uni-
formerade poliser från sin ar-
betsplats. Misstankar från åk-
lagare Anders Helin och spa-
ningsledare Inge Reneborg
riktades också mot honom rö-
rande omständigheterna
kring hans förra hustrus själv-
mord ett par år tidigare. Nå-
gra egentliga bevis fanns dock
inte, och efter fem dygn
släpptes han fri. Detta borde
ha varit slutet på den sorgliga
historien men blev i själva
verket upptakten till en mar-

dröm för rättsläkaren vars
slut man ännu inte kan skön-
ja. Ryktesspridningen hade
kommit igång, underblåst av
pressen, i kombination med
strategiska läckor från poli-
sen, och hans identitet blev
snart känd.

Ungefär samtidigt, i decem-
ber 1984, initierades på annat
håll en incestutredning efter
att personalen på ett daghem i
Stockholm framfört misstan-
kar om att en 2-årig flicka
hade utsatts för sexuella över-
grepp. Undersökningen gav
emellertid inga hållpunkter
för detta, vilket inte heller
fortsatta utredningar på
Karolinska sjukhuset gjorde. 

Ytterligare en psykologut-
redning initierades av mo-
dern under sommaren 1985,
men inte heller denna bekräf-
tade misstankarna. Under ti-
den tjänstgjorde fadern som
AT-läkare i Alingsås och hölls
ovetande om hustruns före-
havanden. Han kom senare
att på lösa grunder kopplas
samman med rättsmedicina-
ren i utredningen av mordet
på Catrine da Costa. Även han
åtalades för mordet.

Det kan här vara på sin plats
att påminna om att just vid
denna tid initierades två om-
fattande samhällsdebatter i
medierna. Den ena var incest-
debatten, vars huvudtes var
att det förelåg ett skräm-
mande högt mörkertal och att
samhället inte uppmärksam-
mat detta tillräckligt. Den an-
dra debatten, som fördes mest
internt hos polisen, var före-
komsten av en möjlig serie-
mördare som i första hand

skulle ha tagit livet av ett
okänt antal prostituerade. 

Det var mot bakgrund av
dessa diskussioner som hets-
jakten startade och så små-
ningom nådde en sådan styr-
ka att rättsväsendet havere-
rade under anstormningen.

Det finns här inte utrymme för
att redogöra för alla följande
turer – intresserade bör läsa
Per Lindebergs bok »Döden är
en man«. Så småningom in-
leddes emellertid den första
rättegången mot de två lä-
karna i tingsrätten i januari
1988. I mars meddelade tings-
rätten att det fanns »… överty-
gande bevisning om brott …«
och föranstaltade om rätts-
psykiatrisk undersökning av
dem båda. Hovrätten ogiltig-
förklarade emellertid rätte-
gången och försatte läkarna på
fri fot samt återförvisade pro-
cessen till den lägre instansen. 

I den andra rättegången fri-
ades de båda kollegorna från
samtliga anklagelser men
drabbades av en formulering i
domskälen där lagman Carl-
Anton Spak skrev att det var
klarlagt att de gemensamt
skändat och styckat Catrine
da Costas kropp. Då detta
brott var preskriberat kunde
det dock inte medföra några
rättsliga påföljder. Läkarna
var sålunda friade men samti-
digt fällda genom domskälen.
De fråntogs därigenom möj-
lighet att överklaga – domskäl
kan inte överklagas lika lite
som en friande dom kan över-
klagas av de friade. Ett juri-
diskt moment 22.

Formuleringen ledde till en
Kafkalik mardröm där lä-
karna var formellt friade men
likväl skyldiga i allmänhetens
ögon. Stämningen underblås-
tes framför allt av debattören
Hanna Olsson, som drev te-
sen att läkarna hade friats
därför att de tillhörde den
manliga överklassen medan

Catrine da Costa definitions-
mässigt som prostituerad
kvinna tillhörde de förtryckta
på samhällets botten. Mordet
blev nu en köns- och klassfrå-
ga snarare än en juridisk fråga
om rättvisa.

Under de år som dramat på-
gick och även därefter har
läkarkåren, med några få
undantag, både kollektivt och
individuellt valt att ducka, i
den mån man inte i stället del-
tagit i hetsjakten. Läkarför-
bundets dåvarande VD Bo
Hjern lyckades initialt stå
emot lynchopinionen. Ett
stort antal enskilda medlem-
mar uttryckte dock en avvi-
kande mening i Läkartidning-
en, och Kvinnliga läkares för-
ening underkände Hjerns och
Läkarförbundets ställningsta-
gande med »massiv majoritet«
på sitt höstmöte 1989. På lik-
nande sätt uttryckte flera le-
damöter i styrelsen för Svensk
förening för psykosocial ob-
stetrik och gynekologi i ett öp-
pet brev på Expressens ledar-
sida krav på delegitimering.

Vi, undertecknade, kan tyvärr
inte skryta med att ha kämpat
för våra kollegor. Liksom
många andra har vi valt att tit-
ta åt ett annat håll. Bättre sent
än aldrig vill vi nu återigen
lyfta fram frågan utifrån det
faktum att läkarna faktiskt
inte bara formellt friades i
tingsrätten, utan även avför-
des helt från utredningen då
polisen efter att Per Linde-
bergs bok kom ut 1999 ånyo
gick igenom allt material i fal-
let. De båda är således funna
oskyldiga på alla punkter,
utom paradoxalt nog just i
domskälen från 1988.

Vi menar att det är absurt
att en facklig organisation,
som uteslutit två medlemmar
på så tvivelaktiga grunder,
inte engagerar sig i deras be-
rättigade försök att få rättvisa.
Våra två kollegor har fått

Läkarförbundet måste ta ställning 
för två kollegors försök att få rättvisa! 

JOHAN LAGERFELT
överläkare, Kumla
johan.lagerfelt@tele2.se

LARS BERGGREN
överläkare, Örebro

Läkarförbundet och vi som individuella
kollegor måste ta ställning för våra båda
kollegor i »styckmordsfallet« som blev
friade och nu kräver skadestånd av staten. 

Redaktör: Jan Lind 08-790 34 84
jan.lind@lakartidningen.se 
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kämpa i stort sett ensamma
mot drevet – endast någon
enstaka har försökt att bistå. I
Attunda tingsrätt pågår nu en
process där de båda kräver
staten på ett rejält skade-
stånd. Deras krav är berätti-
gade, och det med råge. Justi-

tiemordet har slagit deras liv i
spillror. Läkarförbundet och
vi, individuella kollegor, har
tittat bort. Nu är det dags att
ta ställning för våra kollegor!

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

■ Johan Lagerfelt och Lars
Berggren berör i sitt inlägg
bl a två frågeställningar:
1. Uteslöt Sveriges läkarför-

bund sina medlemmar på
tvivelaktiga grunder?

2. Ska förbundet nu engagera
sig i de utpekade personer-
nas sak?

Fråga 1. Sveriges läkarför-
bunds självklara hållning är
och har alltid varit att varje
medborgare har rätt att få sin
sak prövad av domstol på ett
korrekt sätt enligt svensk lag.
Kammarrätten i Stockholm
meddelade 1991 en dom (se-
dermera lagakraftvunnen)
varigenom de berörda läkar-
nas legitimationer återkal-
lades (dom 1991-05-31 i mål
nr 3938-39-1990). 

Därefter, den 12 juni 1991,
fattade förbundets centralsty-
relse enhälligt beslut om ute-
slutning av berörda medlem-
mar ur förbundet. I skrivelse
till centralstyrelsen hade för-
bundets dåvarande centrala
förtroenderåd föreslagit ute-
slutning. Centrala förtroende-
rådet hade dessförinnan följt
och granskat målet och kam-
marrättens dom. Förutom vis-
sa egna kontakter med rätts-
psykiatrisk, rättsmedicinsk
och barnpsykiatrisk expertis
hade förtroenderådet tagit del
av handlingar i ärendet samt
genom representanter närva-
rit vid kammarrättens för-
handlingar under april 1991. 

Kammarrättens dom om-
fattar 59 sidor och innehåller
en redovisning av den bevis-
värdering som kammarrätten
då gjort, byggd på bl a förhör
med drygt 20 vittnen och sak-
kunniga. Beslutet om uteslut-
ning ur förbundet vilade en-

ligt vår mening på vederhäftig
grund.

Fråga 2. Sveriges läkarför-
bund är givetvis medvetet om
den diskussion som alltjämt
pågår om de utpekade perso-
nernas inblandning i aktuell
händelse. Det kan också hän-
da att nya fakta har eller kan
påvisas som kan tänkas leda
till ett förändrat ställningsta-
gande från domstolarnas sida
eller ligga till grund för skade-
stånd från staten. 

Så här långt står emellertid
kammarrättens lagakraftvun-
na dom om återkallelse av le-
gitimationerna fast. Förnyad
prövning av legitimationsfrå-
gan kan begäras endast av de
utpekade själva. Enligt vad
förbundet erfar har de varken
ansökt om eller erhållit ny le-
gitimation. Därmed saknas
även behörighet för medlem-
skap i förbundet. 

Sveriges läkarförbund vill
med starkt medlemsfokus
ägna sin kraft åt medlemmar-
nas fackliga, ekonomiska, ut-
bildningsmässiga och veten-
skapliga intressen samt åt
hälso- och sjukvårdens ända-
målsenliga utveckling. För-
bundet kan inte ägna sig åt
någon privat rättskipning vid
sidan av domstolarna. Inte
heller bör förbundet inleda
något eget förfarande för be-
dömning av sanningshalten
av måhända oförenliga upp-
gifter eller oklara förhållan-
den i berört ärende. 

Eva Nilsson Bågenholm
ordförande 

Rolf Kristensson
tf VD, Sveriges läkarförbund

replik:

Ingen privat rättskipning

■ Min kommentar (LT 43/
2007, sidan 3216) till Uppsa-
las katastrofala kejsarsnitt
(LT 39/2007, sidorna 2810-2)
har genererat flera synpunk-
ter, däribland från kollegan
Petter Wästfelt, som poängte-
rar vikten av att motverka
»human error« (LT 49–50/
2007, sidan 3801). Först vill
jag precisera – dålig intuba-
tionsteknik var inte huvudor-
saken till att det höll på att gå
illa, men kanske ett bidrag.

Socialstyrelsen (Lex Maria)
har kritiserat och anmält, och
HSAN har varnat för bris-
tande efterlevnad av PM.

Jag håller med Petter Westfelt
om att det är mycket viktigt
att det finns säkerhetsstruk-
tur och -utbildning för att
minska mänskliga fel; det går
aldrig att slå sig till ro och tro
att »det är färdigt«. Men jäm-
förelsen med flyget haltar
eftersom vi inte har dess
straffrihet (om man anmäler
sina egna fel), och den enskil-
de piloten hängs inte ut (an-
nars risk för att betraktas som
en dålig yrkesman). Flygets
tillbud och olyckor minskade
därigenom dramatiskt. Kan vi
inte komma ifrån straff,
hämnd och utpekande så kan
sjukvården aldrig nå lika långt
som flyget i detta hänseende.

Reglerna säger att anvisning-
ar (PM) skall utfärdas inom
var verksamhet. Men det rå-
der allmän oklarhet om rätts-
läget för dem. Därför tolkas
de i allmänhet hårt, det vill
säga som »lag«. Enkla förfråg-
ningar hos Socialstyrelsen
och vårt fackförbund har visat
att man generellt sett inte kan
se dem som »lagar«. Men ofta
uppfattas de ändå så, och ing-
en vill få kritik, trots att sunda
förnuftet säger att PM kan ha
olika vikt och dessutom strida
mot varandra.

Hur ser det ut i dag? Akut-
PM är ofta kategoriskt hållna,
och om verkligheten inte pas-
sar in saknas anvisningar om
hur man ska komma vidare
(dagtid kan ju PM hanteras

praktiskt). Detta, och om oli-
ka PM strider mot varandra,
vore ganska enkelt att lösa om
bakjour (verksamhetschefens
ställföreträdare) kan bestäm-
ma om avsteg. Men det har
kommit flera vittnesmål om
att bakjourer, särskilt på stora
sjukhus, engageras alldeles
för litet och lämnar (förhopp-
ningsvis omedvetet) primär-
och mellanjour – medicinskt
osjälvständiga kolleger under
bakjouren – utan hjälp. 

Akut-PM har ibland ordvänd-
ningar/krav som kan vara
svårtolkade och därför ibland/
ofta omöjliga att följa, t ex »...
inom en timme ska ...«. När
börjar nu den »timmen«?
Dessutom kan verksamhetens
eller klinikens PM ha regler
som berör andra, t ex röntgen,
utan att man samordnat.

Den aktuella incidenten il-
lustrerar väl att en PM är en
lag som »osjälvständiga« pri-
märjourer tvingas/utbildas
till att följa. Detta fenomen
måste tas på allvar, eftersom
det kan skada patienter.

Varför inte resonera som vid
ATLS (advanced trauma life
support), som sätter farligaste
risken högst – luftväg och
andning. I exemplet från Upp-
sala fanns kanske inte ens nå-
got skrivet om luftväg och
andning. Jämför också med
hur samhället styrs med hier-
arkiska regler med fallande
grad av tvång – lag, förord-
ning, föreskrift och – till slut
inget tvång alls – råd. 

Anvisningar (PM) måste
rangordnas och självklart
samordnas med andra verk-
samheter. Socialstyrelsen
måste klara ut rättsläget och
hjälpa fram regler för en gra-
dering, och arbetsgivarna
måste kräva aktiva bakjourer. 

Det är inte endast patienter
som vi måste ta hänsyn till
utan också arbetsmiljö och
utbildning.

Johan Fischer
leg läkare, Nyhamnsläge

johan.fischer@olfactorius.se

Vad innebär en promemoria?


