
Därför kan flickan inte ha fått en överdos av thiopental: 
Tillgängliga uppgifter vs vetenskapliga fakta

”Eftersom [läkaren] var den som ansvarade för 
vården av [flickan] under hennes sista timmar, 
är det mest sannolikt att det var [läkaren] som 
gav [flickan] de dödliga medicinerna. Därför är 
[läkaren] på sannolika skäl misstänkt för dråp". 
 Solna tingsrätt 2009-03-06 [1]

En mörk novemberkväll ser poliskonstapel 
Klang en man som ser ut att gå och leta efter 
något i skenet från en lyktstolpe.

Klang: Go’kväll, letar herrn efter något?
Mannen: Ja, jag har tappat min dörrnyckel.
Klang: Har herrn tappat den här då?
Mannen: Nej, där borta (pekar in i mörkret)
Klang: Men, varför letar herrn då här?
Mannen: Jo, det är så mörkt där borta!

Sammanfattning

”Vid rättskemisk undersökning har påvisats dels tiopental (narkosmedel) i en koncentration av 2 000 
mikrogram per gram lårblod, dels tiopental i en koncentration av 3 mikrogram per ml urin. Den 
sålunda påvisade koncentrationen av tiopental i lårblodet är kraftigt förhöjt och representerar en nivå 
omkring 1 000 gånger mer än vad man ser vid ordinär användning av preparatet och ligger långt över 
de nivåer som kan kan se vid dödliga förgiftningar med preparatet”. [29] I syfte att ge perspektiv på 
den uppseendeväckande höga koncentrationen av thiopental i blodprovet från flickan har jag 
inledningsvis redovisat ett antal analyser som utförts post-mortem i samband med avrättningar, 
mord och självmord. Två fall av förgiftning i samband med användning av thiopental för 
anestesiinduktion tas också upp.

Därefter redovisas resultaten från sökningar i den vetenskapliga litteraturen beträffande 
thiopentals fysiologiska och farmakologiska egenskaper. Om det skulle vara som rättsläkaren 
anger i obduktionsutlåtandet, och som hävdas från åklagarhåll, att flickan avlidit till följd av ”… 
överdosering av annan person” måste det, med hänsyn till den höga halten thiopental i blod-
provet ha rört sig om ett mycket snabbt förlopp. De flesta undersökningar som gjorts 
beträffande thiopental avser normal terapeutisk användning varför uppgifter från dem får 
användas med urskiljning. Även rapporter från avrättningar, mord och självmord måste 
användas försiktigt eftersom kunskapen om förhållandena i de fallen ofta är starkt begränsad. 
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För att underlätta förståelsen för ett resonemang byggt på antagandet om ett mycket snabbt 
transient förlopp ges därför en översiktlig redovisning av blodcirkulationen och faktorer som 
bedömts relevanta för förståelsen av hur intravenöst injicerad thiopental distribueras i kroppen, 
bryts ner och slutligen utsöndras.

Avslutningsvis relateras och kommenteras så de medicinska och farmakologiska fakta som för 
närvarande är kända i ärendet och resultaten från tre dynamiska modeller mot de uppgifter 
som framkommit vid genomgången av den vetenskapliga litteraturen. Sammanfattningsvis 
motsäger enligt min mening tillgänglig kunskap att en man genom en injektion innan 
cirkulation och andning upphört skulle kunnat åstadomma den påvisade koncentrationen i 
blodet och på så vis orsakat dödsfallet. Flera omständigheter pekar på att man borde kritiskt 
pröva även andra förklaringar.

Bakgrund

Två uttalanden som gjordes på ett tidigt stadium i det här ärendet har lett till att sökandet efter 
en förklaring till det inträffade har kommit att få en olycklig och skev inriktning. Det första är 
rättsläkarens slutsats att ”…ur rättsmedicinskt perspektiv betraktas dock således dödsfallet som onaturligt till 
följd av överdosering av annan person men att det inte från utifrån den rättsmedicinska undersökningen eller 
tillgängliga handlingar kan avgöras i vilket syfte eller av vem den mycket höga dosen av tiopental getts”. [1] 
och det andra är den ursprungliga åklagarens sensationsskapande uttalande i pressen att 
”Flickan fick i sig en vedertagen cocktail som används vid aktiv dödshjälp”. [2]. 

Som stöd för bägge dessa uttalanden har man tagit den av RMV’s laboratorium i Linköping  
påvisade halten thiopental på 2 000 mikrogram/gram i flickans lårblod. Fokus har därefter, till 
synes ensidigt, hamnat på frågan om vem som ”överdoserat” flickan och allmänheten har nog 
bibringats uppfattningen att någon, grovt uttryckt, ”mördat flickan genom att pumpa henne 
full med thiopental”. Tyvärr syns litet om ens någon uppmärksamhet ha riktats på vad den 
påvisade halten på 2 000 mikrogram/gram thiopental i blodet egentligen säger.

En uppgift som i stort sett hamnat helt i skymundan är den samtidigt påvisade halten på 3 
mikrogram/ml thiopental i flickans urinprov. Och en fråga som överhuvudtaget inte uppmärk-
sammats förrän möjligen i september 2009, alltså först nio månader efter de ursprungliga 
analyserna, är den eventuella förekomsten eller avsaknaden i blodet av någon eller några av 
nedbrytningsprodukterna av thiopental eller något av de andra läkemedel som flickan fått kort 
innan den livsuppehållande behandlingen avbröts, framförallt fenobarbital (Fenemal).

När det gäller de påvisade höga halterna av morfin i såväl blod som urin tycks man nu, efter 
Socialstyrelsens utredning, vara tillfreds med den förklaring som ges av Watterson el al. [3]. 
Jag kommer därför fortsättningsvis bara att behandla frågor relaterade till thiopental.
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Perspektiv på 2 000 mikrogram/ml

En koncentration på 2 000 mikrogram/ml 1 i blodet är med alla mått mätt extremt hög. I 

rättsläkarens utlåtande karaktäriseras den som ”… 1000 gånger mer än vad man ser vid ordinär 

användning av preparatet”. Ett uttalande som starkt kritiserats. 2 De vetenskapliga arbeten som 

behandlar effekterna av höga koncentrationer av thiopental är i stort sett begränsade antingen 
till dess användning i samband med avrättningar i USA eller självmord, eller mer ovanligt, 

mord.3 Samma sak gäller frågor kring post-mortem analys av thiopental. Det finns ett antal fall 

rapporterade där thiopental använts i samband med mord eller självmord. [4,53,55,56] Vid 
mina litteratursökningar har jag dock inte kunnat hitta ett enda vetenskapligt arbete där man, 
post-mortem, påvisat thiopentalhalter i blodet ens i närheten av den som är aktuell i det här 
fallet. Vare sig när det gällt avrättningar, mord eller självmord. De högsta värden jag funnit är 
392 mikrogram/ml vilket hänför sig till ett självmord [55] och 370 mikrogram/ml som 
uppmätts efter en avrättning. [8] 2 000 mikrogram/ml är absolut unikt!

Thiopentals roll vid avrättningar har varit föremål för rättslig prövning i flera amerikanska 
delstater. Frågan har då gällt huruvida den mängd thiopental som injiceras som första steg är 
tillräcklig för att säkerställa medvetslöshet under resten av förloppet. Ytterst gäller frågan 
emellertid vilka koncentrationer som kan anses föreligga under själva avrättningen och 
huruvida det går att utifrån post-mortem analyser uttala sig om detta. Problemställningen är 
alltså inte helt olik den som gäller i det aktuella fallet.

Vid användning i samband med självmord och mord har man antigen använt thiopental i sådan 
mängd att det varit dödande i sig självt eller i kombination med andra åtgärder t.ex. hängning 
eller drunkning. [53] Constantino et al uppger att koncentration på minst 8 mikrogram/ml 

krävs för att orsaka koma och att minsta dödlig dos är 1 gram.4

Som första steg vid avrättning injiceras en engångsdos på mellan 2 000 och 5 000 mg 
thiopental. En i många delstater använd dos är 3 000 mg vilket för en vuxen man på 80 kg 
motsvarar 37,5 mg thiopental/kg. Injektionen görs intravenöst i armen med en hastighet av 1 
ml/sek (= 25 mg/sek). Det tar sedan cirka 25-30 sekunder från det injektionen startat innan 
lösningen når hjärnan och då omedelbart skapar medvetslöshet. På grund av koncentrations-
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1 För enkelhets skull kommer jag fortsättningsvis att ansätta att 2 000 mikrogram/gram (≈ 2 000 mikrogram/ml)

2 Uppgiften  är faktiskt både rätt och fel! I samband med den överdosering av thiopental som rapporterats av 
Norman et al [24] visade kontrollmätningar på fem små barn koncentrationer 24 timmar eller mer efter 
injektionen på 2 mikrogram/ml, eller mindre. Så faktorn 1 000 stämmer. Men jämförelsen är fel. Där handlade 
det om barn som fortfarande levde i fallet med flickan avled hon ju kort efter injektionen. Det gör skillnad!

3 Thiopental används i höga koncentrationet terapeutiskt vid vissa typer av skallskador för att skydda hjärnan. Det 
rör sig då om långa behandlingstider varför jag helt utelämnat denna användning.

4 Det framgår inte av artikeln men uppgiften avser sannolikt vuxna personer



skillnaden mellan hjärnvävnaden och blodet kommer thiopental att diffundera från blodet till 
hjärnan tills halten thiopental i blodet och hjärnan utjämnats. Högsta koncentration som 

uppnås i hjärnan är i det här fallet cirka 110 mikrogram/ml 5 och gränsen för medvetslöshet 

anses ligga vid cirka 60 mikrogram/ml (95% sannolikhet).

Vid rättsmedicinsk obduktion utförd efter sex olika avrättningar har man funnit halter ”kort” 
efter det döden inträtt (cirka 20 minuter) på mellan 42 och 12 mikrogram/ml och efter en 
något längre tid (30 minuter till några timmar) på mellan 12 och 1,5 mikrogram/ml. [7] I 45 av 
de 49 fall som redovisades av Koniaris et al [8] låg halten thiopental under 40 mikrogram/ml 
och i fyra av fallen mellan 80 och 370 mikrogram/ml. Medianvärdet låg på 15,5 mikrogram/ml.      
Efter avrättningen av Michael Ross låg halten thiopental 20 minuter efter att han avlidit på 
26,9 mikrogram/ml och 7 timmar senare på 9,4 mikrogram/ml. [9] Edward Harper som 
avrättades i Kentucky 1999 hade i första steget fått en injektion av 2 000 mg thiopental. Vid 
obduktionen uppmätte man 6,5 mikrogram/ml i blodet i hjärtat och 3 mikrogram/ml i perifert 
tagna prov. [50]

I Japan har ett antal fall av mord och självmord med hjälp av thiopental inträffat. I ett dubbel-
mord injicerades 1 750 mg thiopental i en 26-årig man och 1 500 mg i hans 54-åriga mor. Vid 
den efterföljande rättskemiska undersökningen påvisades 6,9 respektive 4,4 mikrogram/ml 
thiopental i blodet. I ett annat fall begick en 25-årig kvinna självmord genom att injicera 1 500 
mg thiopental. Vid obduktionen påvisades 6,3 mikrogram thiopental i hjärtblodet. [4, sid  310]

Constantino et al [53] refererar tre fall av självmord med injektion av thiopental som enda 
dödsorsak där blodkoncentrationen uppmätts till mellan 141 och 392 mikrogram/ml. [54-55] I 
ett annat refererat fall uppmätte man efter injektion av 3 gram thiopental en maximal 
koncentration i blodet på 50 mikrogram/ml som efter 4 timmar sjunkit till 10 mikrogram/ml.

Ett i sammanhanget mycket intressant fall av överdosering av thiopental inträffade nyligen vid 
Universitetssjukhuset i Lund i samband med intubering av en för tidigt född pojke (vecka 33) 

10 timmar efter födseln. [24] På grund av ett spädningsfel 6 kom pojken att få en 10 gånger för 

hög dos thiopental (30 mg/kg istället för 3 mg/kg). Pojken förblev medvetslös under 24 tim-
mar men återhämtade sig och rapporteras inte ha tagit någon skada av det inträffade. Analyser 
av thiopental i blodet som utfördes 20 minuter, 6, 24 och 68 timmar efter injektionen visade 

20, 14, 10 respektive 8 mikrogram/ml.7 Jämförande analyser gjordes i fem fall (två spädbarn 
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5 Beskrivningen av förloppet i huvudsak hämtat från datorsimuleringar redovisade i artikeln ”The pharmaco-
kinetics and pharmacodynamics of thiopental as used in lethal injection” [7]

6 Avsikten var att använda en lösning med bara 2,5 mg/ml thiopental istället för standardlösningen med 25 mg/ml. 
Spädningen från 25 mg/ml till 2,5 mg/ml syns emellertid inte ha blivit utförd

7 I artikeln ges halterna i mikromol/liter. För att underlätta jämförelsen har de räknats om till mikrogram/ml med 
molvikten 244.338 g/mol [25]



och tre neonataler) med korrekt dosering för att klarlägga orsaken till problemen med pojken. 
I samtliga fall låg halterna vid motsvarande tidpunkter under 2 mikrogram/ml.

Constantino et al [53] refererar till en undersökning av Brodie [70] där man funnit att den 
högsta koncentration som uppmätts vid normal användning av thiopental för anestesi uppgick 
till mellan 30 och 50 mikrogram/ml. Docent Nilsson anger i sitt yttrande att lägsta sömn-
givande koncentration ligger på 15 - 20 mikrogram/ml och att koncentrationer på upp till 140 
mikrogram/ml kan komma till användning vid behandling av terapiresistenta kramper för att 
minska hjärnskador till följd av syrebrist. [5, sid 15] Thiopental har vidare ansetts vara ett bra 
alternativ för behandling av kramper som visat sig resistenta mot behandling med t.ex. 
fenobarbital. [71]

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan måste man ställa sig frågan: 
Är det överhuvudtaget möjligt att att genom en injektion av thiopental skapa en så hög 
koncentration i ett levande spädbarn att man 24 dygn post-mortem kan uppmäta en 
halt på 2 000 mikrogram/ml i perifert venblod?

Men först några ord om tidsaspekten och vad som händer med thiopental efter en injektion.

”Where does thiopental go”? 8

Flickan hade varit bortkopplad från respiratorn i litet över 5 timmar när hon dog och hade 
under den tiden fått morfindropp. Under den tiden hade man noterat att hon vid upprepade 
tillfällen visat ”…oregelbunden egenandning, växlande saturation och pulsfrekvens”. [5, sid 6] En normal 
dos för induktion vid narkos uppges för spädbarn vara 3 - 7 mg/kg [6]. Har hon fått en 
väsentligt mycket större dos än normalt måste tiden från injektion till dess hon avled därför ha 
varit mycket kort. Det gör det intressant att titta närmare på vad som händer redan den första 
minuten efter en injektion. 

Alltsedan upptäckten av thiopentals narkosegenskaper 1934 har studier gjorts både på 
försöksdjur och människor för att klarlägga funktionsmekanismerna. Idag finns det såväl 
fysiologiskt grundade modeller [13,21,22] som modeller som bygger på farmakokinetiska 
mätningar vilka detaljerat beskriver vad som händer. [23, 54] Stanski [37] har beskrivit för- och 
nackdelar med de bägge typerna av modell.  

I en människa med fungerande andning och cirkulation omfördelas thiopental mycket snabbt 
från blodet till olika organ och vävnader vilket bl.a. är orsaken till att det klassas som ett 
narkospreparat med ultrakort verkan. Medvetslöshet inträder hos vuxna redan 30 - 45 
sekunder efter en engångsinjektion och den varar normalt 5 - 10 minuter [28]. Redan 1 minut 
efter injektionen har thiopental hunnit fördela sig i kroppen så att bara cirka 20% av den totalt 
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8 Rubriken är hämtad från titeln på den klassiska artikeln av Mark och Brand från 1964 [39]



injicerade mängden längre finns kvar i blodet. Litet drygt 60% finns istället i hjärnan och 
kraftigt blodgenomströmmade organ som hjärtat, lungorna, levern och njurarna. Cirka 15 % 
finns i muskulaturen och annan vävnad med låg fetthalt medan knappt 5% finns i fettvävnad. 
En liten mängd har dessutom redan metaboliserats i levern [22]. (Frågan om nedbrytning och 
utsöndring kommer att behandlas separat nedan.)

Nedanstående diagram är hämtat från en fysiologiskt grundad modell och visar hur thiopental 
distribueras i kroppen efter en injektion 9. 

Förutom för induktion vid narkos används thiopental också vid behandling av skallskador och 
krampanfall. I det senare fallet används betydligt högre doser än vid induktion och doseringen 
görs kontinuerligt över längre tid, t.o.m. dagar. När det gäller användningen för att behandla 
kramptillstånd har jag inte kunna finna några egentliga doseringsrekommendationer men 
däremot en rekommendation att använda thiopental i de fall det är angeläget att snabbt stoppa 
ett krampanfall. [58] Uppgifter från Bonati et al [59] antyder möjligen att det handlar om 
samma eller något större mängd än vad som används vid induktion. Syftet syns vara att snabbt 
åstadkomma medvetslöshet.

Vid avrättning stämmer det förlopp som diagrammet ovan visar åtminstone under åtskilliga 
minuter i inledningen av förloppet. I det aktuella fallet har diagrammet troligen bara relevans 
under den första minuten. För den intresserade finns en modern beskrivning av hela förloppet 
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9 Baserat på data från undersökningar av Price H.L. et al [21].



bl.a. i artikeln av Wada et al [23]. En utomordentlig översikt har publicerats av Russo och 
Bresolle [43] (235 ref). Som framgått av avsnittet ”Perspektiv på 2 000 mikrogram/ml” ovan 
har man i det aktuella fallet påvisat en koncentration som är så extremt hög att det måste antas 
att injektionen varit mer eller mindre momentant dödande särskilt med hänsyn till flickans 
bräckliga status. Det är därför nödvändigt att studera injektionsförloppet och den under detta 
pågående distributionen i kroppen. Jag ska återkomma till detta men först ett par ord om 
nedbrytning och utsöndring eftersom man även påvisat thiopental i flickans urin.

Chong et al [10] har gjort en studie som belyser koncentrationsskillnaderna mellan arteriellt 
och venöst blod kort efter en engångsinjektion på 5 mg/kg och gjort mätningar med mycket 
täta tidsintervall  (0 - 45 sek, 1 - 30 min och 1 - 6 tim). Undersökningen gjordes på sex friska 
män mellan 44 och 74 år och proverna är tagna i radialis artären respektive subclavian venen. 
Diagrammet nedan visar förloppet under de första 6 minuterna. 

Maxkoncentration i artären uppnåddes redan efter 10 ± 2 sekunder och i venen efter 99 ± 43 
sekunder. Medvetslöshet (ingen ögonfransreflex) uppnåddes efter 27 ± 10 sekunder. Resultaten 
pekar på en mycket snabb omfördelning när thiopental passerat hjärtat men också på att 
hjärnan direkt efter en intravenös injektion i armen kommer att nås av en koncentration som 
är betydligt högre än den som litet senare uppstår perifert i vensystemet, t.ex. i benen.
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Metabolism

Thiopental bryts ner i levern och utsöndras via njurarna i urinen. I litteraturen anges att bara 
cirka 0.3% av den totalt tillförda mängden utsöndras i oförändrat skick. [31] Nedbrytning och 
eliminering av thiopental ur kroppen är en process som tar åtskilliga timmar, enligt Burch och 
Stanski [22] ända upp till 2 1/2 dygn och den beskrivs enligt Bishoff et al [51] bäst med 
Michaelis-Mentens hastighetsekvation.

Normalt finns 20 - 25% av den thiopental som finns i blodet i fri form i vattenfasen medan 
resterande 75 - 80% är bundet till plasmaalbumin. Det är den fria andelen som står för den 
farmakologiska effekten [31]. I en artikel kommenterar Stanski [37] uppgiften från Morgan et 

al [20, 54] att den bundna andelen minskar med ökande koncentration (≥ 100 mikrogram/ml) 

på grund av mättnad av bindningsställena vilket vid snabb injektion kan leda till oväntat höga 
koncentrationer i blodet men menar att fenomenet bör undersökas ytterligare.

Obunden thiopental i blodet bryts ner i levern genom oxidation till thiopentalalkohol och 
thiopentalkarboxylsyra och genom desulfurering till pentobarbital. De två första saknar 
anestesieffekt medan pentobarbital har en viss men långsammare effekt. Normalt dominerar i 
första hand thiopentalalkohol (5-ethyl-5-(1'-methyl-3'-carboxypropyl)-2-thiobarbituric acid) och 
thiopentalkarboxylsyra (5-ethyl-5-(1'-methyl-3'-hydroxybutyl)-2-thiobarbituric acid) och i mycket liten 
mängd pentobarbital. [32]

Brodie et al [31] uppger att thiopentalkarboxylsyra10 kan detekteras i blodet redan kort efter att 

en injektion av thiopental påbörjats men att koncentrationen sällan överstiger 5 mikrogram/ml 
även vid stora thiopentaldoser. Watson et al [33] noterar att man i tidigare undersökningar 
funnit att nedbrytning av thiopental genom desulfurering till pentobarbital bara sker i mindre 
omfattning. Pentobarbital genomgår för övrigt en oxidativ nedbrytning på samma sätt som 
thiopental till motsvarande alkohol och karboxylsyra. 

Burch och Stanski [22] har i en intressant undersökning studerat betydelsen av metabolism 
relativt omfördelning från blodet som orsak till den snabbt avtagande narkotiska effekten av en 
engångsinjektion av thiopental. För ändamålet har man mätt halten thiopental i blodet i täta 
tidsintervall med början redan 30 sekunder efter injektionstidpunkten och sedan ända fram till 
24 timmar senare.  Man har då kunnat visa att 1 minut efter injektionen står metabolism för 
14% av den totala minskningen av thiopental i det centrala cirkulationssystemet (blod, hjärna, 
hjärta, lever och njurar). Resterande minskning är hänförlig till omfördelning i första hand till 
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10 Eftersom undersökningarna av Brodie et al [31] är från 1953 är det möjligt att man med hänsyn till då 
tillgänglig analysteknik inte kunnat särskilja thiopentalalkohol och thiopentalkarboxylsyra. De undersökningar 
som gjorts av Bory et al [32] är från 1986 och här har man använt vätskefaskromatografi i kombination med 
masspektroskopi vilket medgett tydlig identifiering av substanserna (Min reflektion!)



muskulatur och i ett andra steg till fettvävnad. Författarna har också påpekat att metabolism får 
en proportionellt större betydelse i samband med upprepade eller mycket stora doser. 

Costantino et al [53] anger nedbrytningshastigheten till cirka 10%/timme. Burch och Stanski 
[22] har konstaterat att redan 1 minut efter en engångsinjektion kan thiopentalmetaboliter 
påvisas i blodet. Och Brodie et al [12] uppger att thiopentalkarboxylsyra kan detekteras i blodet 
redan kort efter en injektion av thiopental. Saidman et al [13] menade att metabolism var en 
viktig förklaring till thiopentals snabba och kortvariga effekt. Andra [22, 23] har i senare 
studier reviderat den uppfattningen och påpekat att metabolism, även om den inträffar redan 
kort efter en injektion, spelar en liten roll som förklaring till thiopentals ultrakorta fysiologiska 
effekt. Den ska istället ska tillskrivas omfördelning till först muskulatur och sedan fettvävnad. 

Metaboliter i blod och urin

Bory et al [32] har i mänsklig plasma påvisat höga halter av thiopentalalkohol och något lägre 
halter av thiopentalkarboxylsyra. Man fann också att båda dessa metaboliter utsöndras via 
njurarna i jämförbara mängder till urinen. Däremot fann man bara små mängder opåverkad 
thiopental i urinen. Brodie et al [31] uppger också att man kunnat konstatera att mindre än 
0,3% av den vid en engångsinjektion totalt tillförda mängden thiopental utsöndras oförändrad 
via urinen.

I artikeln ”Postmortem concentrations of thiopental in tissues: a sudden death case” från 1993 
redovisar Yasuda et al [34] resultaten från den rättsmedicinska obduktion som gjordes på en 
43-årig japansk kvinna som avlidit bara 5 minuter efter att hon getts en induktionsdos på 250 
mg thiopental inför en endoskopisk undersökning. Man undersökte då förekomsten av 
thiopental i 12 olika organ, vävnader och kroppsvätskor, bl.a. urin. Thiopental påvisades i 
samtliga prov utom i urinen där man inte kunde detektera någon förekomst alls. Samtliga 
analyser utförde med modern teknik – GC/MS (gaskromatografi och masspektrometri) och 
TLC (tunnskiktskromatografi).

Reed och Monforte [55] beskriver i en obduktionsrapport ett självmord utfört av en 25-årig 
man med enbart thiopental. Man fann 285 mikrogram thiopental/ml i blodet och höga värden 
i såväl hjärnan som levern och njurarna. Däremot kunde man inte påvisa någon thiopental i 
urinen. Vid ett annat självmord med thiopental fann Yip [56] 393 mikrogram thiopental/ml i 
blodet och hög halt i levern. Tyvärr gjordes i detta fall ingen analys av urinen.

Braddock och Price [36] har tidigare gjort en undersökning där man med hjälp av isotopmärkt 

thiopental (14C och 35S) studerat utsöndringen av thiopental till urinen under de första 30 

minuterna efter injektion av en engångsdos thiopental. Undersökningen har utförts på sex 
olika hundar av blandras (mongrel bitches). I samtliga fall har thiopental kunnat påvisas först 
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åtskilliga minuter (>> 5 minuter) efter injektionen och då dessutom bara i mycket små 
kvantiteter (< 0.02% av den totalt injicerade mängden).

Metaboliterna kan liknas vid fingeravtryck. Finns de indikerar de att ursprungssubstansen 
funnits där – in vivo. Det är därför anmärkningsvärt att förekomst eller avsaknad av dem inte 

ens är omnämnt i det ursprungliga protokollet från den rättskemiska undersökningen. 11

Omfördelning, diffusion och betydelsen av pH post-mortem

I samtliga fackartiklar som rör post-mortem analys av thiopental framhålls betydelsen av att 
prov tas helst minuter och i vart fall inom en timme efter dödsfallet eftersom det sker en 
omfördelning av thiopental från blod till omgivande vävnader även post-mortem. [10-13, 75]  
Vidare understryks vikten av att man tar prov på flera ställen, och då gärna även från hjärtat, 
för att det överhuvudtaget ska vara möjligt att uttala sig om vilka halter som kan ha förelegat 
vid dödsögonblicket. [11,14,15,75]  

Frågan om post-mortem analyser av thiopental i blod är svår eftersom så många okontroller-
bara faktorer spelar in och den är dessutom ofullständigt undersökt bl.a. på grund av 
svårigheten att få samhörande koncentrationsvärden ante-mortem, peri-mortem och post-
mortem. Detta bekräftas även av följande uttalanden från RMV’s egna experter: (Uttalandena 
har tydligen bifogats underlaget till tingsrätten inför beslut om häktning av läkaren. [16])
”Det går inte att utifrån en koncentration i blodet räkna tillbaka till en given dos, det vill säga att göra någon 
bedömning av mängd eller styrka på tillförd tiopentallösning”.

”Generellt gäller att enbart utifrån koncentrationsbestämning i blod och urin i prover tagna efter döden går det 
inte att uttala sig med säkerhet om vilken dos som är given eller när den är given”.

Samma uppfattning har framförts av flera toxikologer och rättsmedicinare. Man har också 
varnat för riskerna med att dra för långt gående slutsatser från post-mortem analyser. 
[12,17-20,75] ”We would like to point out that, because no exact cut-off limits for fatal levels can be 
defined, common sense, a thorough review of all medico-legal findings, and circumstances cannot be 
replaced by a blood drug concentration”.[17]
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11 Uppgifter om förekomst eller avsaknad av thiopentalmetaboliter i blod- och urinproven från flickan saknas helt 
i RMV’s analysrapport. I syfte att få klarhet på denna punkt har jag begärt utlämning från RMV/Avdelningen för 
rättsgenetik och rättskemi eventuella dokument som visar om man i blod- eller urinprovet påvisat någon eller 
några av dem. I sitt svar har RMV uppgett att ”På avdelningen finns två dokument som kan komma ifråga”. Det ena 
dokumentet är den sedan tidigare offentliggjorda analysrapporten från 2008-12-17 (som ju inte innehåller några 
uppgifter om thiopentalmetaboliter). För det andra dokumentet gör man bedömningen att det innehåller: 
”…uppgifter som hänför sig till förundersökning i brottmål och Rättsmedicinalverket anser att ett röjande av dessa uppgifter 
kan antas motverka syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder eller skada den framtida verksamheten. Uppgifterna 
omfattas därför av sekretess enligt 18 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. På grund av detta föreligger hinder mot att 
dessa uppgifter lämnas ut”. [41] Varför dessa uppgifter inte redovisats i den ursprungliga analysrapporten från 
2008-12-17 utan dyker upp först nu, nio månader senare, är oklart. Jag kan inte se att de angivna skälen är rimliga 
och har därför överklagat beslutet till Kammarrätten i Stockholm 2009-10-23. [42].  (Se även Appendix 1).



En ytterligare osäkerhetsfaktor i det aktuella fallet är att proverna tagits så lång tid efter att 
flickan avled (24 dagar). Samtliga i litteraturen rapporterade värden hänför sig till prover som 
tagits timmar eller högst någon eller några dagar (mord och självmord) efter att personen 
ifråga avlidit.

pH i blodet ligger normalt på 7,4. Thiopental är kemiskt sett en svag syra [39] med ett pKa på 
7.6 (det pH vid vilket 50% av substansen är joniserad [38]) och den är starkt lipofil (fettlöslig). 
Även en liten ändring av pH i blodet kan därför väsentligt påverka den andel som är joniserad. 
Vid ett pH på 7,4 finns enligt Henderson-Hasselbachs ekvation 61% av thiopentalen i icke-
joniserad form. Sjunker pH (vilket det gör post-mortem) t.ex. till 7,1 ökar den andelen till 
76%. Eftersom den icke-joniserade formen, i motsats till den joniserade, är lipofil kommer en 
sänkning av pH att öka överföringen av thiopental från blodet och vattenfaser till fetthaltiga 
vävnader och organ. En sänkning av pH medför därför inte bara att vävnader blir mer 
mottagliga för thiopental utan den leder också till en minskning av den andel i plasman som är 
bundet till protein och därmed till motsvarande ökning av den fria aktiva andelen [38]. Detta 
underlättar diffusion genom cellmembran och gynnar difussion till fettrik vävnad. 

Cook et al [75] anger att substanser som har en hög fördelningsfaktor mellan blod centralt och 
perifert erfarenhetsmässigt uppvisar postmortal omfördelning. För thiopental uppger Dalpe et 
al [14] ett genomsnittsvärde på 1,5 och för fenobarbital, som mest troligt inte uppvisar någon 
tendens till postmortal omfördelning [12], på 1,1. Som jämförelse kan nämnas att morfin har 
ett C/P-värde (centralt/perifert) på 2,2.

I en kommentar till den ofta citerade och omdebatterade artikeln ”Inadequate anaesthesia in 
lethal injection for execution” av Koniaris et al i ansedda The Lancet [8] skriver Weisman et al 
[40] att fördelningen av thiopental under pågående avrättning kan antas skilja sig väsentligt 
från förhållandena hos en patient med andningsstöd och en fungerande syresättning. Syrebrist 
(hypoxia) och sjunkande pH i blodet (acidosis) kommer att leda till att andelen thiopental i 
icke-joniserad form kommer att öka med åtföljande ökning av upptaget i muskulatur och 
fettvävnad. Det finns alltså, i det avseendet, klara likheter mellan vad som händer vid en 
avrättning och, som i det aktuella fallet, efter att beslut fattats om att avbryta en livsuppe-
hållande behandling. 

Heath et al [73] menar att studier beträffande post-portem diffusion kan vara en rimlig 
förklaring till att låga koncentrationer av thiopental i blodet noteras då prover tagits åtskilliga 
timmer eller t.o.m dagar post-mortalt. Groner [72] påpekar i sina kommentarer till Koniaris 
artikel att en avrättning är en kliniskt sett unik händelse. Eftersom personen avlider inom ett 
par minuter efter injektionen kommer något ”steady-state”-tillstånd aldrig att hinna etableras. 
Det gör det extra vanskligt att dra slutsatser från blodprover tagna post-mortem på grund av 
den diffusion som sker från blodet till omgivande organ och vävnader. Gorner påpekar 
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emellertid också att det finns uppgifter, bl.a. från mord och självmord med thiopental, som 
visar på högre halter i organ än i blod vilket alltså skulle kunna tala för möjligheten av en post-

mortal ökning av halten i blodet.12 

Zimmers et al [74] tillbakavisar  i en kommentar kritiken från Heath, Gorner och Weisman 
och redovisar dels uppdaterad information beträffande tidpunkterna för obduktionerna och 
dels uppgifter från bl.a. Dalpe [14] som man anser pekar på post-mortal diffusion till blodet 
och inte från. Det skulle i så fall stödja Koniaris teori att halten thiopental varit för låg under 
själva avrättningen för att säkerställa medvetslöshet.

 I artikeln ”Post-mortem toxicology: what the dead can and cannot tell us” skriver Leikin och 
Watson [12] angående postmortal omfördelning: ”These dynamics are dependent upon the chemical 
characteristics of the drug and primarily due to passive concentration-gradient driven diffusion of the drug as the 
tissue integrity is lost, fluid shifts, pH, apparent volume of distribution, and the condition of the body. The 
stomach, liver, bladder, and lungs have all been evaluated as sources of drug for redistribution postmortem”. 

Ferner [18] har också påpekat att fördelningen av en substans i kroppen kan ändras post-
mortem som ett resultat av att cellmembran förlorar sin integritet vilket får till följd att de inte 
längre kan upprätthålla koncentrationsgradienter på samma sätt som tidigare. I det aktuella 
fallet förelåg en koncentrations-gradient mellan blod och urin på hela 2 000 : 3 vilket i vart fall 
måste anses utesluta diffusion från urinblåsan. 

Tyvärr har jag inte kunnat finna några vetenskapliga arbeten där man studerat diffusion av 
thiopental mellan blod och omgivande organ och vävnad efter så lång tid som 24 dagar post-
mortem. Antagligen har ett långt framskridet sönderfall av kroppen då dramatiskt ändrat 
förhållandena jämfört med vad som är fallet vid rapporterade rättskemiska undersökningar och 
därmed komplicerat en redan tidigare svårbedömd situation ytterligare. 

Sammanfattningsvis tycks någon entydig koncensus inte finnas i expertkretsar när det gäller  
huruvida halten thiopental i blodet kan antas öka eller minska i fall där cirkulationen upphört 
innan något ”steady-state” hunnit etableras. En klar majoritet syns emellertid anse att en 
minskning är det mest troliga.

Om sprutor och nålar

Vid normal användning av thiopental för induktion på små barn handlar det om injektion av 10 
- 25 mg thiopental d.v.s. 0,4 - 1 ml lösning. För ändamålet använder man då en mycket liten 

spruta (1 -3 ml) och en motsvarande fin nål, 22 eller 24 gauge (≈0,7 mm ytterdiameter). I det 

här fallet skulle det behöva röra sig om väsentligt mycket större mängder och det skulle därför 
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12 Se t.ex. Yasuda [34], Reed [55) och Yip [56]



också behövas motsvarande större sprutor. För att inte skada blodkärl och riskera injektion i 

muskulatur med åtföljande intensiv smärta (thiopental är starkt alkaliskt, pH ≈11) och 

vävnadsskada skulle man behöva använda samma fina nål. Frågan är då: hur fort kan man 
injicera thiopental med en 10 eller 20 ml spruta och en sådan nål? För att undersöka det har 
civ. ing Lars Kjellander för min räkning gjort en serie strömningstekniska beräkningar och 
också genomfört tester med olika sprutor och nålar. [52] Försöken är gjorda med 10 ml spruta 
BD Plastik respektive 20 ml Omniflex Luer Lock Solo och med nålar BD Microlance 3 
27G3/4 (0.2 mm innerdiameter) respektive BD Microlance 3 22G2 (0.4 mm innerdiameter). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den finaste nålen är praktiskt oanvändbar i kombi-
nation med 20 ml-sprutan. Den kraft som erfordras blir helt enkelt för stor. Med den något 
grövre nålen, BD Microlance 3 22G2, kan man ”med hårt tryck” tömma en 10 ml spruta på 20 
sekunder och en 20 ml spruta på 45 sekunder. Det förutsätter dock att man har en spruta med 
Luer lock annars riskerar nålen att ”skjutas loss”. Med ett enligt en sköterska mer ”normalt” 
tryck skulle det istället ta knappt 1 respektive litet drygt 2 1/2 minuter.

Kan man istället ansluta sprutan till en redan befintlig kanyl, t.ex. 24 GA med en inner-
diameter på 0.35 - 0.4 mm, kan man ”med hårt tryck” tömma en 10 ml spruta på 15 sekunder 
och en 20 ml spruta på 30 sekunder. Med ”normalt” tryck skulle det istället ta 45 sekunder 
respektive 2 minuter. Med en kanyl med största använda dimension i sammanhanget (22G) kan 
man uppnå ett flöde på cirka 30 ml/minut. [45]

Enligt uppgifter i Läkartidningen [57] har läkaren uppgett att hon berett thiopentallösning ”…

genom att utgå från 500 mg tiopental och späda med 20 ml natriumklorid till 25 mg/ml i två sprutor á 10 ml”. 
Enligt docent Nilsson [5, sid 9] är detta att se som en rimlig förberedelse ”…för den händelse 

patienten i det avslutande förloppet skulle reagera med ofrivilliga rörelser eller ett andningsmönster som för 
föräldrarna skulle vara obehagligt att se”. Det är tydligen praxis att dra den spädda lösningen i en 
stor spruta för att därefter dra upp i spruta av lämplig storlek för den aktuella patienten. [45]

Varför har man inte tagit mer än ett blodprov?

En väsentlig bit som saknas i det här puzzlet är en kompletterande analys av åtminstone ett 
blodprov taget på annat ställe, t.ex. hjärtblod. Varför saknas den biten? Den frågan ska 
naturligtvis RMV svara på men det ändå kan finnas skäl att titta på hur det här började.

Den 6 oktober 2008, 16 dagar efter att flickan avlidit gjorde föräldrarna en anmälan [44] hos  
polismyndigheten i Uppsala mot icke namngiven personal vid Karolinska sjukhuset avseende 
”vållande till annans död”. I denna anmälan finns ingenting som antyder att man misstänkte att 
något oegentligt skett under flickans sista timmarna sedan man avbrutit den livsuppehållande 
behandlingen. Anmälan fokuserar istället på frågan om de hjärnskador som flickan drabbats av
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och den därmed sammanhängande förlusten av hjärnsubstans som man uppfattat skett veckan 
innan hon dog. Man begär därför att en obduktion ska genomföras snarast, helst före den till 
den 10 oktober planerade begravningen. 

Polisen hämtade kroppen direkt efter begravningen. [60] När den rättsmedicinska under-
sökningen inletts den 15 oktober 2008 förväntade sig RMV förmodligen inte att man skulle att 
finna något anmärkningsvärt vid den rättskemiska undersökningen. Det preliminära 
obduktionsutlåtandet angav sviterna av den hjärnblödning, som inträffat kort efter eller i 
samband med den läkemedelsförväxling som inträffade redan någon dag efter födseln, som den 
troliga dödsorsaken. ”Dödsorsak och dödssätt är fortfarande oklara, men de sammantagna fynden 
talar för att flickan avlidit till följd av sviterna av hjärnblödningen”. [77] Den rättskemiska 
undersökning som begärts av polisen avsåg ”läkemedel och narkotika” och sågs i det läget 
antagligen mer som en rutinåtgärd.  

Att kompletterande blodprov inte togs redan från början kan därför möjligen förstås men 
måste anses strida mot god praxis för den här typen av undersökningar [12,15,18,19]. Att det 
sedan tog två månader innan laboratoriet i Linköping analyserat proverna och meddelade 
analysresultaten fick allvarliga och komplicerande konsekvenser. Denna tidsutdräkt har med 
största sannolikhet lett till att det, när de extrema analysresultaten väl blev kända, inte längre 
var möjligt att ta några kompletterande prover. Askan efter flickan urnsattes den 21 november 
2008. [61] Någon möjlighet att styrka att provet är representativt med hjälp av prov tagna från 
andra organ eller kroppsdelar finns inte längre eftersom enligt uppgift från RMV inga organ- 
eller vävnadsprover har sparats. [5, sid 14]

Distribution i blodsystemet 13

Med hänsyn till den extremt höga koncentration som påvisats i blodprovet finns det, som 
tidigare påpekats, anledning att anta att om flickan har fått en injektion med en stor mängd 
thiopental rör det sig om ett mycket snabbt händelseförlopp. Två frågor måste då klaras ut: 
Hur snabbt kan blod med så hög koncentration thiopental att det stoppar cirkulation och 
andning ha nått hjärnan och: Hur kan den höga koncentrationen i blodprovet från benen 

förklaras. Det blir då nödvändigt att först titta litet på hur blodcirkulationen fungerar 14.

Låt oss börja med att titta på vad som händer med thiopental i kroppen från det det injiceras 
till dess det når hjärnan och den farmakologiska effekten uppstår.  Om en injektionen görs 
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13 Figur 2 visar hur det artärblod som lämnar hjärtat via aorta distribueras vidare i kroppen. Cirka 4 - 5 % av 
blodflödet i aorta försörjer hjärtat självt. Bilden är baserad på en artikel av Lantz et al. [65]

14 På Internet finns bra bilder som visar artärsystemet [62], respektive vensystemet [63]



intravenöst i ena armen tar det, på en vuxen man, upp till 15 sekunder för thiopental att 
transporteras från injektionsstället till hjärtats högra atrium beroende på var injektionen görs.15 

Här kommer det thiopentalhaltiga blodet från armen att blandas med venöst blod från andra 
delar av kroppen och pumpas vidare till lungorna för syresättning och sedan tillbaka via vänster 
atrium till hjärtats kraftfulla vänstra ventrikel. Därifrån pumpas det vidare ut i artärsystemet 
för distribution till kroppens olika organ och vävnader, inklusive hjärnan. Syrefattigt blod 
återvänder sedan från organ och muskulatur till hjärtats högra atrium genom vensystemet.

Görs injektionen i armen tar det normalt cirka 20 sekunder 16 från det att thiopental nått 

hjärtats högra atrium till dess det når hjärnan på en person i liggande ställning. (Görs injektionen 

istället i benet torde det på en vuxen person ta något längre tid på grund av den stora blodvolymen i vensystemet 

medan skillnaden på ett spädbarn, på grund av kroppsproportionerna, antagligen är liten. - min kommentar) 
Initialt är koncentrationen i hjärnvävnaden noll. Under cirka 2 1/2 minut sker nu en diffusion 
av thiopental från blodet till hjärnvävnaden tills koncentrationsutjämning uppnåtts. Därefter 
vänder transporten från hjärnvävnaden tillbaka till blodet i takt med att halten thiopental i 
blodet minskar som en följd av omfördelning till i första hand muskulatur och senare fett-
vävnad och nedbrytning. 

Det tar alltså 30 - 35 sekunder från det thiopental injiceras till dess det når hjärnan och den 
farmakologiska effekten inträder. Enligt Westrin et al [6] gäller ungefär samma tid även för 
nyfödda och spädbarn upp till 6 månader.

Det är viktigt att observera att under den tid injektionen görs kommer det blod som lämnar 
hjärtats högra atrium att ha en påtagligt lägre halt thiopental än det som lämnar injektions-
stället eftersom det har skett en blandning med blod från andra delar av kroppen som inte 
innehåller thiopental alls alternativt i lägre koncentration. Successivt sker en utjämning men 
det torde ta ett par minuter efter att injektionen avslutats innan en något så när jämn 
fördelning uppnåtts i hela blodsystemet. Som framgått av avsnittet ”Where does pentothal 
go?” ovan kommer koncentrationen i olika delar av kroppen att förändras både innan och efter 
att en utjämning skett i hela blodvolymen. Det här är ett i högsta grad dynamiskt förlopp där 
förhållandena snabbt ändras över tiden och det har stor betydelse när man tittar på frågan om 
koncentrationen i olika delar av blodsystemet.

Det blod som finn i venerna i låret har kommit från hjärtats vänstra ventrikel via den del av 
artärsystemet som försörjer muskulaturen i benen och är på väg tillbaka därifrån via 
vensystemet till hjärtats högra atrium. Blod med samma, eller t.o.m. något högre, halt 
thiopental gick samtidigt via en annan del av artärsystemet till hjärnan. Följaktligen har 
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15 Se Figur 1 för en bild på blodflödet genom hjärtat

16 Tidsuppgifterna hämtade från Dershwitz et al [7]



hjärnan nåtts av blod med i stort sett samma, eller högre, koncentration thiopental som det 
blod som finns i lårvenerna. 

Om en koncentration på 2 000 mikrogram/ml ska kunna uppnås i venerna i låret måste samma 
koncentration skapas i artärsystemet ”momentant” genom en snabb injektion av en stor mängd 
thiopental. Den kan inte ”byggas upp” successivt eftersom en lägre, men dödlig nivå, i så fall 
kommer att uppstå redan innan 2 000 mikrogram/ml uppnåtts i benen. Samma uppfattning 
uttrycks av docent Nilsson som skriver ”Det är mycket troligt att även en långsam injektion av [20 ml] 

eller en större mängd skulle ha lett till momentant andningsstillestånd och hjärtstillestånd”. [5, sid 13] 
Konsekvensen av detta blir att man, om injektionen görs i armen, måste injicera så mycket 
thiopental att det blod som pumpas ut från hjärtats vänstra ventrikel håller en halt på minst 
2 000 mikrogram/ml ända tills de vener som provet togs från är fyllda med blod med 2 000 
mikrogram/ml. Detta är en principiellt mycket viktig aspekt! Jag ska återkomma till frågan 
om detta är möjligt men först några ord om blodflödet till levern och njurarna som ju ska sköta 
nedbrytningen och utsöndringen till urinen.

Till skillnad från kroppens övriga organ försörjs levern till cirka 75% med venblod från 
tarmarna, magen, bukspottkörteln och mjälten. Resterande 25% kommer från artärsystemet. 
Njurarna får däremot sitt blod direkt från artärsystemet. Både levern och njurarna är kraftigt 
blodgenomströmmade organ och levern arbetar snabbt vilket har betydelse när man studerar 
nedbrytningen av thiopental och utsöndringen av nedbrytningsprodukterna. En viktig 
parameter i sammanhanget blir därför den tid som står till förfogande från injektions-
ögonblicket fram tills dess cirkulationen upphör.

Det aktuella fallet - punkt för punkt

Av redovisningen i avsnittet ”Where does pentothal go?” ovan framgår klart att någon 
”cirkulation” av blod med så hög halt som 2 000 mikrogram/ml kan inte ha ägt rum. Redan en 
minut efter injektionen skulle genom omfördelning till organ och vävnader i så fall bara 20% 
av den tillförda mängden finnas i blodet och en halt på 2 000 mikrogram/ml i benen förutsätta 
en fullständigt orimlig stor injicerad mängd. Jag anser därför att OM flickan har, som det 
påstås, getts en kraftig överdos thiopental så handlar det om ett mycket snabbt transient 
förlopp. En konsekvens av det är också att resonemang som bygger på antaganden om ett 
”steady-state”-förhållanden med distribution av 2 000 mikrogram/ml i flickans hela 
blodsystem, som kan antas cara cirka 240 - 250 ml [26], blir missvisande.

Professor Dahlqvist har i sitt yttrande angett att han anser att ”Det faktum att man alls hittar 

Thiopental i urin styrker att läkemedlet getts medan barnet levde och hade en cirkulation till njurarna”. [30 ] 
Jag delar inte den uppfattningen och ska återkomma till frågan om att thiopental över huvud
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taget påvisats i urinen längre fram. Njurarna förses med blod från artärsystemet (aorta) dvs 
blod med samma halt thiopental som det som går till hjärnan och till benen. Professor 
Dahlqvist uppger vidare i sitt yttrande att ”Orepresentativt höga blodkoncentrationer av ett ämne kan 
ibland uppmätas om ämnet injicerats i samma blodkärl där provet sedan tas ut, kanske till och med genom 
samma infusions- och provtagningsaggregat. I föreliggande fall finns inga hållpunkter for detta då hudytan i 

ljumskar och lår enligt obduktionsrapporten är oskadad”.17 Om en injektion ska ha skett någon annan 

stans än i benet måste alltså det blod som förts till benen, liksom till njurarna och hjärnan, 
hållit en koncentration på minst 2 000 mikrogram/ml vilket inte är rimligt.

För att belysa konsekvenserna av ovan redovisade vetenskapliga fakta för det aktuella fallet har 
jag nedan i avsnitten a) - c) analyserat tre proncipiellt olika händelseförlopp som skulle kunna 
förklara den påvisade koncentrationen av thiopental om man antar att den är resultatet av en 
injektion. Därefter går jag igenom frågorna om thiopental i urinen, förekomsten/avsaknaden 
av metaboliter och andra preparat, post-mortal omfördelning och slutligen frågan om injektion 
med spruta eller via kateter. 

Jag är övertygad om att ansatserna i de tre händelseförloppen är principiellt riktiga. Däremot 
kan självfallet de värden som jag har valt på olika parametrar diskuteras. Jag tror dock att även 
med andra värden kommer de slutsatser som kan dras i respektive fall väsentligen att stå sig.

a) Injektion gjord i armen eller handen

Flickan hade varit utan andningsstöd i drygt 5 timmar när thiopental skulle ha injicerats. 
Eftersom såväl morfin som thiopental har en negativ påverkan på blodcirkulationen och hon 
under tiden efter att respiratorn kopplats bort vid upprepade tillfällen visat ”…oregelbunden 

egenandning växlande saturation och pulsfrekvens”. [5, sid 6] förefaller det rimligt att anta en 

minskning av blodcirkulationen 18 från ett normalvärde på cirka 600 ml/min [27] – med låt oss 

säga åtminstone 20% – till 480 ml/min och en något längre tid innan thiopental når hjärnan. 

Enligt Lantz et al [65] uppgår blodflödet i armen till 6.2 % av den totalt cirkulerande 
mängden. Med en blodcirkulation på 480 ml/min krävs då för att uppnå en koncentration i 

venerna i låren på 2 000 mikrogram/ml att man injicerar 16 mg thiopental/sek 19 motsvarande 

0,64 ml/sek. Det vore visserligen i paritet med vad som används vid avrättning (1 - 2 ml/sek) 
[7] men det är nästan 20 - 40 gånger snabbare än vad som eftersträvas vid induktion på späd-
barn (1 - 2 ml/minut) [45] och framför allt är det mer än hela blodflödet i armen (0,5 ml/sek). 
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17 Enligt uppgift i docent Hellström-Westas expertyttrande [47] har flickan haft en perifer venkateter i höger fot. 
Huruvida den fanns kvar och har kunnat utnyttjas är inte helt klart men mycket tyder på att så inte var fallet.

18 Här avses det som i facklitteraturen benämns ”cardiac output”

19 Aorta: 8 ml/s á 2 mg/ml --> 16 mg/s



Dessutom skulle det kräva ”hårt tryck” med en 20 ml-spruta [52] även om man utnyttjade en 
befintlig kanyl istället för nål. Redan av dessa skäl måste metoden betraktas som orealistisk.

Antar vi att den tid det tar för thiopental att nå hjärnan är proportionell mot cirkulations-
hastigheten skulle detta ske efter 35 - 40 sekunder. 20 Tiden för att nå lårvenerna är antagligen 
något längre med hänsyn till kroppsproportionerna. Det betyder att hjärnan skulle komma att 
nås av blod med en koncentration på 2 000 mikrogram/ml i varje fall sekunder innan det nått 
lårvenerna. Det finns enligt min mening inget som talar för att flickan kan överleva en 
koncentration på den nivån utan resultat torde bli att cirkulation och andning upphör så gott 
som omedelbart. 

Den totala dosen skulle ha blivit mellan 550 och 650 mg och det skulle alltså ha krävts mer än 
vad som ryms i en 20 ml-spruta. Den thiopental som fanns på rummet drogs enligt uppgift upp 
i två 10 ml-sprutor. [57] Det har noterats att flickan ”…enligt bifogade handlingar sedan stilla avlider 

22.02”. [29] Så hade inte varit fallet om hon dött i samband med en snabb injektion av 500 mg 
thiopental eller mer.

Slutsatsen måste bli att det att genom en injektion i armen är omöjligt att åstadkomma 
en koncentration på 2 000 mikrogram/ml i det blod som befinner sig i lårvenerna såväl 
rent praktiskt som innan hjärnan utsatts för en så hög koncentration thiopental att 
andning och blodcirkulation redan har upphört! Den erforderliga dosen skulle också 
behöva vara ohanterligt stor.

b) Injektion gjord i benet eller foten

Detta är en radikalt annorlunda situation eftersom injektionen här görs i samma del av 
blodsystemet som det analyserade blodprovet tas från. Av docent Nilssons yttrande [5, sid 11] 
och uppgifterna från RMV [69] har blod samlats från venerna i bägge benen. Det beskrivna 
förfarandet stämmer väl överens med de rekommendationer som ges av Cook et al [75] med 
det undantaget att man där rekommenderar att blodet från respektive ben sparas och 
analyseras var för sig och att ytterligare ett större prov tas från något organ. I det aktuella fallet 
är provet således ett blandprov och kan därför inte lämna besked om huruvida injektion skett i 
det ena eller andra benet. 

Om vi antar att man fick samma mängd blod ur bägge benen innebär det att koncentrationen i 
det ben där injektionen skett måste varit den dubbla, dvs minst 4 000 mikrogram/ml. Vi kan 
utesluta möjligheten att venerna i det andra benet hunnit nås av blod med denna extremt höga 
koncentration eftersom det redan dessförinnan skulle ha nått hjärnan och andning och 
cirkulation upphört. 
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20 Utgående från uppgifterna från Westrin et al [6]



Enligt Lantz et al [65] uppgår blodflödet i benet till 6.0 % av den totalt cirkulerande blod-
mängden. Med samma totala cirkulationshastighet som ovan, 480 ml/min, kommer det att 

krävas att man injicerar 1.92 mg/sek 21 motsvarande 0.08 ml/sek (drygt 4 ml/min eller 2 - 4 

gånger vad som används vid induktion [45]). 

Om vi utgår från Dershwitz et al uppgift att det vid injektion i armen tar cirka 15 sekunder för 
thiopental att nå den högra delen av hjärtat och tar hänsyn till flickans nedsatta cirkulations-
hastighet och andra kroppsproportioner är det kanske rimligt att anta att det i det här fallet tar 
20 -25 sekunder för thiopental att nå från benet till hjärtats högra atrium. Redan under 
transporten från benen till hjärtat kommer en kraftig utspädning att ske med blod från andra 
delar av kroppen och i hjärtats högra atrium tillkommer nu blod från de övre delarna av 
kroppen. Koncentrationen ut i artärsystemet kommer därför att ha sjunkit till storleks-
ordningen 250 mikrogram/ml. Det är alltså blod med denna koncentration som kommer att nå 
hjärnan efter ytterligare cirka 30 sekunder.

Även denna koncentration är så hög att det finns anledning att anta att den mycket snabbt 
leder till att cirkulation och andning upphör. Den totalt injicerade mängden skulle ha uppgått 
till 90 - 100 mg vilket motsvarar 25 - 30 mg/kg eller 3 - 10 gånger normal induktionsdos. 
Alltså en överdosering av samma storleksordning som den som nyligen inträffade i Lund [24].

Det finns emellertid ett antal omständigheter som talar emot även detta scenario –  
framförallt förekomsten av thiopental i urinprovet. Mer om detta nedan.

c) Injektion delvis utförd post-mortem 

En annan möjlighet att uppnå en koncentration på 4 000 mikrogram/ml i ena benet vore 
naturligtvis att man använt en lägre injektionshastighet men fortsatt injektionen även efter att 
cirkulation och andning upphört. I så fall kan flickan ha fått en normal induktionsdos medan 
hon fortfarande var i livet och den höga koncentrationen helt och hållet ha byggts upp genom 
att thiopental ackumulerats i det stillastående blodet i benet då man inte i tid observerat att 
cirkulationen redan avstannat. För att skapa en koncentration på 4 000 mikrogram/ml i ett 

prov på 1,5 ml 22 krävs 6 mg thiopental, d.s.v. en kvarts milliliter standardlösning vilket det med 

normal injektionshastighet skulle ta högst 10 - 15 sekunder att injicera.

I det svar på kompletterande frågor från Socialstyrelsen som RMV skickade 2009-05-04 skriver 
man beträffande frågan om relationen mellan halterna av thiopental i lårblod och urin att: 
”Relationen mellan koncentrationerna kan också tala för att [flickan] avlidit i nära anslutning till, eller under, 
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21 Lårvenen: 0,48 ml/sek á 4 mg/ml

22 1,5 ml blod från vardera benet, 4 000 mikrogram/ml i det ben där injektionen skett --> 6 mg



administrationen av tiopental, vilket skulle kunna förklara varför halten i urinen är så låg mot den mycket höga halten i 

lårblod”. [69] (Kommentar: min understrykning).

Tyvärr är det här scenariot inte möjligt att närmare analysera utifrån de uppgifter som 
redovisats från de rättsmedicinska och rättskemiska undersökningarna.

d) Thiopental i urinen

Enligt analysrapporten från RMV säger man sig förutom morfin endast ha funnit 3 mikrogram 
thiopental/ml i urinprovet från flickan. [68] För att detta ska vara möjligt måste en rimlig 

mängd thiopentalhaltigt blod cirkulerat genom njurarna under någon tid.23 Om en över-

dosering skett genom injektion i armen skulle detta i och för sig kunnat vara fallet eftersom 
artärsystemet, som beskrivits ovan, då kommer att innehålla en mycket hög koncentration 
thiopental. Mer tveksamt är om tiden innan cirkulationen avstannat skulle ha räckt till.

Om överdosering istället ha skett genom injektion i benet bortfaller möjligheten helt eftersom 
njurarna då dels kommer att nås av en betydligt lägre koncentration (cirka 240 mikrogram/ml) 
dels göra det i stort sett samtidigt med eller efter att cirkulationen upphör.

Två undersökningar har påträffats i litteraturen där man studerat förekomsten av thiopental i 
urinen kort efter en intravenös injektion [34, 36]. I det första fallet har man hos en patient som 
avled 5 minuter efter injektion av en induktionsdos av thiopental inte kunnat påvisa någon 
thiopental alls i urinen. I den andra undersökningen, som visserligen gjorts på hundar, har man 
inte kunnat påvisa thiopental i urinen förrän tidigast 5 minuter efter injektionen och då bara i 
mycket små kvantiteter. Bägge undersökningarna visar att någon utsöndring av thiopental till 
urinen inte sker omedelbart efter en injektion.

Docent Nilsson har inför sitt yttrande [5] vid två tillfällen ställt ett antal frågor till RMV 
relaterade till det påvisade värdet för thiopental i urinen och professor Dahlqvist har i sitt 
yttrande [30] också berört frågan:

”Hur bedömer ansvarig rättsmedicinare relationen mellan angiven blodkoncentration och 

urinkoncentrationen avseende pentotal [=thiopental]”? – (fråga 7 sid 10 i docent Nilssons yttrande).

”Tiopentalkoncentrationen i urin anges till 3 mikrogram per ml urin. Är det rimligt att en 
koncentrationsgradient av en lättdifussibel substans som pentotal på 2000/3 = 666 gånger högre i blod än 
urin, kan upprätthållas under tre postmortala veckor”? – (fråga 3 sid 11).

På den första frågan har ansvarig rättsmedicinare angett att bedömningen anses svår: ”Den höga 

halten i blodet relativ den låga halten i urin kan tala för att flickan varit vid liv i början när substansen 
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23 I vilken utsträckning njurar och lever fugerade är oklart. Enligt den rättsmedicinska undersökningen noterades 
”…generell spridd lindrig inflammation i lungor, hjärta och njurar” samt ”…blodstockning i inre organ” [29]. Av docent 
Hellström-Westas yttrande [47]  framgår att man vid ultraljudundersökning funnit förkalkningar i njurarna.



administrerats…” samt att ”relationerna mellan koncentrationerna kan tala för att flickan avlidit i nära 

anslutning eller under administrationen av tiopental…” – (svar på fråga 7 sid 11). [min kursivering!]

På den andra frågan har RMV svarat: ”Som ovan - och samstämmigt med det vetenskapliga rådet i klinisk 

farmakologi - anses den redovisade koncentrationsskillnaden mellan blod och urin rimlig” – (svar på fråga 3 
sid 12).

Det lilla ordet ”kan” på två ställen i svaret på den första frågan antyder osäkerhet och något 
egentligt stöd för slutsatsen anges inte (eller redovisas i vart fall inte i docent Nilssons 
yttrande). Svaret på den andra frågan undviker egentligen den fråga som ställts nämligen 
huruvida det är rimligt att den stora koncentrationsskillnaden kan upprätthållas postmortalt i 
tre veckor. Referensen till professor Dahlqvists yttrande är dessutom missvisande eftersom han 
överhuvudtaget inte uttalat sig om koncentrationsskillnaden eller dess rimlighet.

Den av RMV, med viss tvekan, uttryckta bedömningen att den angivna halten thiopental 
i urinprovet kan tolkas som att flickan varit vid liv och haft en fungerande njurgenom-
blödning när thiopental injicerats måste alltså ifrågasättas.

e) Thiopental-metaboliter i blodet

Av RMV’s diarium för det aktuella ärendet [48] framgår att man 2009-09-18 skickade något 
som benämns ”Kompl utl + ny sid 1+2 samt kopia av tilläggsprot kemi” till Polisen. Sannolikt ska 
detta uttydas som "Komplettrering av det rättsmedicinska utlåtandet + ny sida 1 och 2" och  
"kopia av tillägg till analysprotokollet från rättskemiska labbet". Jag har begärt utlämning 
även av dessa dokument vilket RMV nekat med samma motiveringen som för de först begärda 
dokumenten [49]. Jag misstänker att det rubricerade tillägget till analysprotokollet kan röra 
frågan om metaboliterna och att det är samma dokument som det jag begärt utlämnat tidigare. 

Tyvärr låter sig den här frågan inte kommenteras annat än i mer allmänna ordalag så länge 
förundersökningssekretess gäller för kompletteringen av analysprotokollet. Uppgifter från 
RMV [64] tyder dessutom på att man med de analysmetoder (kallade G1 och G2) som används 
för analys av läkemedel i blod och urin inte kan vare sig detektera eller kvantifiera någon annan 
av de aktuella metaboliterna än pentobarbital. Saknas metaboliter helt i blodet, vilket enligt 
professor Dahlqvist åtminstone pentobarbital gjorde, [30] indikerar detta med stor sannolikhet 
att någon metabolism inte hunnit äga rum alternativt att thiopental hamnat i proverna post-
mortem.

Generellt kan konstateras att en förutsättning för att metaboliter ska kunna förekomma i 
blodet är dels att levern, som står för nedbrytningen, fungerar dels att en rimlig mängd blod 
med substansen ifråga hunnit passera genom den. Som beskrivits tidigare försörjs levern med 
blod som kommer från artärsystemet via kroppens näringsupptagande organ, magen, tarmarna 
etc. För det fall injektionen gjorts i armen kommer därför blod som når levern att innehålla 

 sid. 21

© Ingvar Ericson  2009-12-11



thiopental. Men innan det passerat levern och når venerna i benen måste det på nytt passera 
hjärtat. (se Figur 1 och 2) Eller annorlunda uttryckt det förutsätter en fungerande cirkulation 
av blod med en koncentration som ligger långt under 2 000 mikrogram/ml vilket inte stämmer 
med analysen av en injektion gjord i armen eller handen ovan.

Har injektionen istället skett i benet är problemet detsamma eftersom cirkulationen även då 
upphört långt innan blod innehållande metaboliter hunnit passera hjärtat ”på andra varvet” så 
att säga och på nytt nått venerna i benen. Även om thiopentalkoncentrationen i artärsystemet 
är väsentligt lägre i detta fall än om injektionen gjorts i armen är den fortfarande så hög att den 
torde förorsaka omedelbart stopp i andning och cirkulation så fort den når hjärnan.

Om däremot en injektion skett så långsamt i benet så att distribution i hela blodsystemet 
kunnat ske innan cirkulation och andning upphörde men fortsatt därefter så att en 
koncentration på 4 000 mikrogram/ml skapats lokalt ”post-mortem” finns möjlighet att 
metaboliter kan ha hunnit bildas och också nått venerna i benen. Som tidigare påpekats går 
detta scenario, som en konsekvens av att blodprov endast togs på ett ställe och då i form av ett 
blandprov, inte att närmare analysera.

Docent Nilsson anger i sitt expertyttrande under rubriken ”Rättsmedicinalverket / Rätts-
medicinska avdelningen” att utöver de angivna halterna thiopental och morfin i blod- och 
urinproverna har: ”Inga andra sömngivande, lugnande, smärtstillande eller narkotiska preparat påvisats i 

blod eller urin”. [5, sid 10]. Med hänsyn till att docent Nilssons yttrande är avgivet innan det 
ovan nämnda tilläggsprotokollet från det rättskemiska laboratoriet dök upp är det mest troliga 
att uppgiften baseras på RMVs utlåtande från den rättsmedicinska obduktionen [29] där 
samma formulering finns snarare än på ett specifikt besked i frågan från RMV eftersom någon 
källa inte anges.  Professor Dahlqvist uppger för sin del att: ”Den rättskemiska analysen har inte 
noterat något pentobarbital i lårblodet vilken kan vara en signal till att tidsintervallet mellan tillförsel och 
Thiopental och döden var mycket kort”. [30, sid 2].  Även denna uppgift är lämnad långt innan 
tilläggsprotopkollet och syns därför grundad på att pentobarbital inte finns omnämnt i 
rapporten från den rättskemiska analysen snarare än på ett specifikt besked i frågan från RMV.

f) Andra läkemedel i blodet

Flickan har under lång tid behandlats med fenobarbital (Fenemal®) mot kramper. Det är ett 

långsamverkande barbiturat med en halveringstid i blodet på två till sju dagar. Det bryts ner i 
levern och metaboliterna utsöndras via njurarna till urinen. Rang och Dale uppger att ungefär 
25% inte bryts ner alls utan utsöndras i ursprunglig form i urinen. [76] Fenobarbital uppges 
vara förstahandsvalet vid behandling av kramper hos spädbarn [67]. Under tiden 10 - 20 
oktober gjordes sex kontroller av flickans Fenemal-koncentrationen på sjukhuset. Det befanns 
då att den var hög (21-147-216-176-159-127 mikromol/liter (i nämnd ordning) mot 
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rekommenderade 45 - 130 mikromol/liter) [47] varför doseringen avbröts drygt tre dygn innan 
hon avled. Docent Nilsson har i sitt yttrande angett att flickan under dygnet innan hon avled 
haft ”…kramper sträcktendens, "sprättbågeställning”, bradycardier, saturationsfall. Detta trots hög serum-

koncentration Fenemal”. [5, sid 5 (dag 10)] 

Med hänsyn till fenobarbitals långa halveringstid och det faktum att det sista analys-

värdet 127 mikromol/liter förmodligen avser den 20 oktober 24, dvs samma dag som 

flickan avled, måste det anses högst anmärkningsvärt att RMV inte påvisat någon 
förekomst av vare sig fenobarbital i blodprovet eller någon av dess metaboliter i 
urinprovet. Fenemal är ett av de läkemedel som analysmetoderna G1 + G2 ska både 
kunna detektera och kvantifiera. Saknas fenobarbital i blodprovet väcker det frågan om 
provernas integritet alternativt rapporteringen från RMVs rättskemiska laboratorium.

g) Postmortal omfördelning

Med hänsyn till vad som redovisats ovan är möjligt, men inte säkert, att den thiopental-
koncentration som RMV påvisade i det blodprov som togs 24 dagar efter att flickan avled kan 
ha varit ännu högre än 2 000 mikrogram/ml vid själva dödstillfället. Oavsett vilkendera är 
redan det påvisade värdet så högt att frågan om postmortal omfördelning inte kan spela någon 
avgörande roll i försöken att förklara hur den höga koncentrationen uppstått. 

h) Injektion via nål eller kateter?

Av den genomgång av intravenösa infarter som finns i docent Lena Hellström-Westas 
expertyttrande till Socialstyrelsen [47] framgår det tydligt dels att man under tiden 10 - 20 
oktober använt ett flertal perifera venkatetrar dels att även erfaren personal under flickans sista 
tid haft stora svårigheter att sätta en ny perifer venkateter. Ett försök den 17 oktober att sätta 
en ny perifer venkateter liksom ett försök den 18 att sätta en central venkateter misslyckades, 
trots hjälp av ultraljud, varför man fortsatte med den befintliga katetern i vänster armveck. [46] 
Några skador på blodkärl har inte rapporterats i obduktionsutlåtandet. Tvärtom anger man där 
att: ”…inga tecken till skador av betydelse för dödsfallet har påvisats vid undersökningen”. [29] Att någon 
därför kvällen den 20 oktober snabbt skulle kunna hitta en ven för injektion av thiopental 

förefaller inte sannolikt.25
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24 Tyvärr har det p.g.a. sekretess inte gått att få bekräftat exakt vilka dagar de olika analysvärdena avser.

25 Tyvärr har det p.g.a. sekretess inte gått att få bekräftat vilka katetrar som eventuellt fanns på plats sedan den 
livsuppehållande behandlingen avbrutits. Enligt obekräftade uppgifter fanns bara en kateter, troligen i armen.



Summa summarum

Docent Nilsson skriver i sitt yttrande att: ”Således kan den enda säkra slutsatsen bli att det blod som 

analyserats innehöll en mycket hög koncentration tiopental”. [5, sid 13] Jag delar den uppfattningen! Det 
faktum att man, om man injicerar thiopental intravenöst, kommer att kunna påvisa det i ett 
prov på blodet innebär inte att man av ett blodprov som visar sig innehålla thiopental också 
automatiskt kan dra slutsatsen att det injicerats intravenöst. Det är ett klassiskt logiskt felslut.

Professor Dahlqvist sammanfattar sitt yttrande med att: ”Sammanfattningsvis anser jag i likhet med 
vetenskapliga rådet, docent Krister Nilsson att den mycket höga koncentrationen Thiopental i postmortalt lårblod 
hos den döda flickan rimligen kan förklaras av att en mycket hög dos Thiopental injicerats nära före döden”. Jag 
delar INTE den uppfattningen och jag kan inte heller finna att docent Nilsson i sitt yttrande 
gett uttryck för en sådan bedömning.

Jag menar att det, framförallt med stöd av vad jag redovisat i avsnittet ”Injektion gjord i armen 
eller handen” ovan, är uteslutet att den påvisade halten på 2 000 mikrogram/ml i blodprovet 
från flickans lår kan ha uppkommit genom en intravenös injektion i armen eller handen.

Jag menar att det, framförallt med stöd av vad jag redovisat i avsnittet ”Injektion gjord i benet 
eller foten” ovan, är högst osannolikt att den påvisade halten på 2 000 mikrogram/ml i 
blodprovet från flickans lår kan ha uppkommit genom en intravenös injektion i benet. 

Jag menar att det är högst osannolikt att någon människa med kunskap om thiopental ens 
skulle komma på idén att injicera de mängder det här rör sig om kort innan flickan antagligen 
skulle avlidit av naturliga orsaker även om syftet skulle vara att avsluta flickans liv.

Jag menar att det faktum att thiopental påvisats i urinprovet gör det högst osannolikt att 
någon injicerat thiopental i flickan post-mortem eftersom det i så fall skulle förutsätta injektion 
i såväl benet som urinblåsan.

Jag menar att det, utifrån tillgängliga analysresultat, inte går att ta ställning till frågan om den 
påvisade halten på 2 000 mikrogram/ml i blodprovet från flickans lår kan ha uppkommit 
genom att en terapeutiskt avsedd injektion fortsatt en kort tid efter att cirkulationen upphört. 
Om så skulle vara fallet aktualiserar det tillämpning av den sk ”double effect”- doktrinen. [35]

Jag finner det faktum att man påvisat thiopental i urinprovet förbryllande och inte i linje med 
vare sig ett händelseförlopp som skulle kunna förklara den höga halten i blodprovet eller med 
rapporterade iakttagelser från andra dödsfall orsakade av thiopental. Frågan måste ställas om 
thiopentalhalterna i blodprovet och urinprovet är fysiologiskt ”samhörande värden”.

Jag finner det faktum att någon förekomst av fenobarbital (Fenemal) inte rapporterats från 
den rättskemiska analysen starkt ifrågasätter blodprovets integritet med hänsyn till preparatets 
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långa halveringstid (2 - 5 dagar) och att sjukhusets kliniska farmakologilaboratorium flera 

dagar i rad och kort innan flickan avled 26 påvisat halter över terapeutiskt rekommenderad nivå.

Jag finner det faktum att pentobarbital vare sig finns redovisat eller ens omnämnt i den 
ursprungliga analysrapporten från RMVs rättskemiska laboratorium anmärkningsvärt. 
Speciellt som man besvärat sig med att med separata metoder analysera förekomst av i 
sammanhanget så osannolika substanser som kodein, cannabis, amfetaminer och Extacy-
analoger och den använda analysmetodiken enligt uppgift medger detektering av 150 olika 
substanser däribland pentobarbital [69].

Jag tycker att det faktum att det tog två månader (från den 15 oktober till den 17 december 
2008) att utföra analyserna är i sig självt anmärkningsvärt och fordrar en förklaring. Att man 
sedan den 18 september 2009, alltså nio månader senare, skickar ut ett ”tilläggsprotokoll” till 
den kemiska analysen [48] är också anmärkningsvärt och fordrar även det en förklaring, 
speciellt som några nya analyser inte kunna göras eftersom inga prover sparats.

Den här rapporten bygger helt på uppgifter hämtade ur offentliga handlingar i ärendet och på 
studier av relevant vetenskaplig litteratur och är i den bemärkelsen rent teknisk till sin karaktär. 
Jag har inte haft några som helst kontakter med berörda personer eller organisationer och jag 
företräder ingen annan än mig själv.  Jag har följaktligen ingen uppfattning om vem som kan 
ställas till ansvar för de angivna analys-värdena för thiopental på 2 000 mikrogram/ml lårblod 
respektive 3 mikrogram/ml urin.

”Alea iacta est” –  [ Julius Caesar när han trotsade senaten och gick över floden Rubicon].

Ingvar Ericson
e-post: dubitator@me.com

PS. I syfte att underlätta debatten samlade jag under våren och sommaren in och 
sammanställde i en rapport så mycket fakta kring händelseförloppet i detta märkliga ärende 
som det var möjligt att få fram med hänsyn till rådande förundersökningssekretess. För den 
som vill få en överblick över vad som hänt finns den rapporten i .pdf-format fortfarande 
tillgänglig för nedladdning. [weblänk]
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26 Möjligen avser en av analyserna som påpekats ovan koncentrationen samma dag som flickan avled [47]

mailto:dubitator@me.com
mailto:dubitator@me.com
http://jheidbrink.files.wordpress.com/2009/09/drapmisstankta-lakaren-en-studie-i-osakerhet1.pdf
http://jheidbrink.files.wordpress.com/2009/09/drapmisstankta-lakaren-en-studie-i-osakerhet1.pdf


För underlaget till bilden på hjärtat gäller 
Copyright (c) 1996 - 2005, WebMD, Inc. All rights reserved

Figur 1 Blodflödet genom hjärtat
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Figur 2 Blodflödets fördelning !                                                          För underlaget till bilden på hjärtat gäller 
                          Copyright (c) 1996 - 2005, WebMD, Inc. All rights reserved
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Appendix 1 (2009-12-07)

Ang. ”Kompl utl + ny sid 1+2 samt kopia av tilläggsprot kemi”

Som redovisat ovan skickade RMV den 18 september 2009 ett antal dokument benämnda 
”Kompl utl + ny sid 1+2 samt kopia av tilläggsprot kemi” till polisen. Jag har begärt kopior på dessa 
dokument vilket RMV nekat att lämna ut med hänvisning till 18 kap. 1§ Offentlighets- och 
sekretesslagen. Beslutat överklagades till Kammarrätten i Stockholm som i beslut den 3 

december avslagit överklagandet då man inte funnit skäl ändra på RMVs beslut 27.

RMV har i sitt beslut inte på något vis anfört någon motivering till varför man anser att 
uppgifterna i de aktuella dokumenten skulle kunna ”…motverka syftet med beslutade eller 
förutsedda åtgärder eller skada den framtida verksamheten” vilket är de skaderekvisit som anges i 
lagen. Enligt SOU 2003:74 är detta ett s.k. ”rakt skaderekvisit” vilket innebär att offentlighet 
är huvudregeln. Kammarrätten har enligt uppgift inte begärt något yttrande från RMV 
avseende vilken risk för skada man ansåg att ett utlämnande skulle kunna medföra eftersom jag 
inte specifikt klagat på just den bristen i RMVs beslut utan gjort en självständig bedömning.
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27 Kammarrättens i Stockholm dom 2009-12-03, mål nr 7407-09
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