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På morgonen den 2 mars i år anhölls en läkare!vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna 
misstänkt för att ha dödat en av sina patienter, en knappt tre månader gammal för tidigt född 
flicka. Hon häktades misstänkt för mord men släpptes efter ett par dagar. Idag 6 månader 
senare har något beslut i frågan om åtal ännu inte fattats. Detta är vad som har hänt hittills:

Historik.

1. Flickan föddes den 3 juni 2008 i vecka 24+1. Hon vägde 850 gram och var allvarligt tagen 
vid framfödandet [1]. Hon vårdades sedan på neonatalavdelningen. En ultraljudsundersökning 
av hjärnan som gjordes två timmar efter födseln visade inga tecken på hjärnblödning. [2]

2. Under natten mellan den 4 och den 5 juni skulle flickan i sin artärinfart få natriumklorid i 
isoton lösning (9 mg/ml). Istället gavs hon, till följd av förväxling av förpackningarna, 
koncentrerad natriumklorid [1]. Sjukhuset gjorde Lex Maria-anmälan avseende den 
sjuksköterska som blandat infusionen [9]. Vid sjukhuset upprättades också en s.k. 
”händelsanalys” avseende läkemedelsförväxlingen som ankom till Socialstyrelsen 2008-10-20 
[10]. Det har hävdats att natriumkloridförväxlingen var orsaken till den hjärnblödning som 
flickan drabbades av men denna fråga har synbarligen aldrig utretts.

3. Uttalanden på den blogg på Internet som flickans mamma publicerat visar att hon 
uppfattade sjuksköterskan och den kvinnliga överläkare som undersökt henne kort före 
nedkomsten som de som orsakat problemen. Redan i juni skrev hon:
"Allt detta tråkiga har tyvärr sin STORA grund i en läkarmiss som begicks i samband med att mina värkar 
startade.!Och denna ansvariga läkare kommer att granskas och utredas då jag och [flickans pappa] kommer att 
göra en lexmaria anmälan på henne. Jag vill att hon ska få lida för att hon inte gjorde de som skulle göras, och 
tack vare hennes stora misstag kämpar vår älskade dotter varje dag för sitt liv. Vilket hon hade sluppit om 
läkaren gjort rätt från början.!Även den ansvariga sjuksköterskan som gav [flickan] fel medicindos har en 
lexmaria anmälan på sig, men den har hon dock valt att göra mot sig själv. Hon tar på sig sitt misstag, och 
utredningen är i full gång!" [3]

4. Sjuksköterskan och den kvinnliga överläkaren anmäldes av mamman till HSAN den 17 juli. 
Anklagelsen mot sjuksköterskan avsåg "…kraftig överdosering av natrium" och mot överläkaren "…
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dåligt och nonchalant bemötande" samt klagomål över att en viss undersökning inte utförts vilket 
mamman menade bidragit till flickans mycket för tidiga födsel .[5]

5. Flickan blev i september gradvis sämre med andningsuppehåll, kramper och hjärtrytm-
rubbningar och läggs 2008-09-12 i respirator. Hon fortsätter emellertid att bli sämre med 
frekventa kramper och svårigheter att syresätta sig. Beslut fattas därför om att göra 
enmagnetröntgen av hjärnan. [4]

6. Den 18 september skrev flickans mamma bl.a. så här på sin blogg inför en då förestående 
magnetröntgen av flickan:!
"Läste i dagens City, att en liten pojke på 6 månder har fått premanenta hjärnskador på grund av att en läkare 
och personal här på astrid lindgrens inte varit uppmärksamma på honom. Läkaren varnas...!Man undrar, e de 
någon av [flickans] läkare?????!Ni förstår säkert vår osäkerhet och rädsla med tanke på det som hänt innan och 
så.....Ja e livrädd att de ska göra ännu mer fel på henne, men då jä---- ska de få med [flickans] mamma att 
göra, då e de inga silkesvantar här inte". [14] En kontroll med HSAN har givit vid handen att det fall 
hon nämner med all sannolikhet gäller en helt annan avdelning och annan personal.

7.  Dagen därpå 2009-09-19 genomfördes magnetröntgen av hjärnan. Den visade på så 
omfattande skador att fortsatt livsuppehållande behandling bedömdes utsiktslös. Beslut om att 
koppla bort respiratorn och dränaget till hjärnvätskan fattades därför den 20 september [4].

8.  "…man beslutar att koppla ur flickan ur respiratorn 2008-09-20, stänga av dränaget till hjärnvätskan och 
ger enligt bifogade journalhandlingar morfindropp kl 16.45 och där flickan enligt bifogade handlingar sedan 
stilla avlider kl 22.02". [4] Föräldrarnas målsägandebiträde har bekräftat att föräldrarna gav 
läkarna sitt godkännande att stänga av respiratorn. [32]

9. Den 6 oktober gjorde föräldrarna en polisanmälan mot ”personal på Karolinska Sjukhuset” 
för ”vållande till annans död” [6]. Ett vittne anges i anmälan. Ärende 0201-K297051-08. 
Huruvida någon eller några personer namnges i anmälan har inte gått att få fram eftersom 
anmälan sekretessbelagts av såväl polisen som åklagaren. Enligt förundersöknings-ledaren hos 
polisen var anmälan emellertid, så vitt han mindes, ”allmän” och några personer namngavs 
inte. [24] Föräldrarna syns alltså vid den här tidpunkten inte ha haft några misstankar riktade 
mot den barnläkare som senare blivit misstänkt för att ha orsakat flickans död.

10. Den 9 oktober begärde polisen rättsmedicinsk obduktion [7]. Obduktionen utfördes den 
den 14 oktober [7] alltså 24 dagar efter dödsfallet. Ett preliminärt obduktionsbesked tycks ha 
lämnats i stort sett samma dag (kopia till Socialstyrelsen 2008-10-15) [8]. ”Dödsorsak och dödssätt 

är fortfarande oklara, men de sammantagna fynden talar för att flickan avlidit till följd av sviterna av 
hjärnblödningen” [15].
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11. Den 21 oktober fattar Socialstyrelsen beslut i Lex Maria-ärendet som enbart avser 
sjuksköterskan [11]. I beslutet konstaterar man att hon "… inte följt gällande föreskrift när hon gav 

patienten fel läkemedel". Eftersom föräldrarna anmält sköterskan till HSAN tar Socialstyrelsen 
inte ställning i ansvarsfrågan. Kopia på beslutet skickades till Polismyndigheten, 
Läkemedelsverket, HSAN och leverantören av natriumkloridpreparaten Fresenius Kabi [11].

12. Den 30 oktober lämnade polisen ärendet till åklagare vid Västerorts åklagarkammare för 
beslut [12]. Samma dag har man tydligen fått ett preliminärt obduktionsbesked vilket innebar 
att man då identifierade sjuksköterskan som misstänkt. Detta framgår av det direktiv som 
åklagaren skickade till polisen den 3 november. Här noterar hon att anmälan mot 
sjuksköterskan gjorts till HSAN och att ”…polisens beslut styr HSAN”. [42]

13. Den 6 november beslöt åklagaren att lägga ner förundersökningen med motiveringen att 
"…det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats". Det framgår 
inte av beslutet vem eller vilka personer som avses. Att det i vart fall avsett sjuksköterskan 
verkar helt klart eftersom ärendet de facto uppehållit behandlingen av föräldrarnas anmälan 
mot henne till HSAN (punkt 4 ovan). Trots att skälet för åklagarens beslut anges vara att ”Det 
finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen” läggs ärendet inte ner hos polisen. 
Orsaken är sannolikt att man väntade på det slutliga utlåtandet från rättsläkaren.

14. Först den 17 december lämnar Rättsmedicinalverket i Linköping svar till rättsläkaren i 
Stockholm på det blodprov från flickan som man mottog redan den 15 oktober [13] 
(analyserna tog alltså drygt 2 månader).

Sedan händer synbarligen ingenting förrän:

15. Den 4 februari 2009 då rättsläkaren lämnar slutligt rapport rörande den rättsmedicinska 
undersökningen av flickan. I rapportens två avslutande avsnitt [16, sid 12 ] konstaterar hon att: 
” betydelsen av det felaktigt givna natriumdroppet för hjärnblödningens uppkomst ej kan bedömas med hjälp av 

rättsmedicinska metoder utan för närmare bedömning hänvisas till HSAN”.
och 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 thiopental getts".

Tidigare i rapporten har hon konstaterat att de påvisade koncentrationerna av thiopental och 
morfin låg långt över respektive inom de nivåer ”…som man kan se vid dödliga förgiftningar med 

preparaten” [16, sid 10]. 

sid. 3

© Ingvar Ericson  2009-09-10



16. Samma dag informerar åklagaren polisen om att förundersökningen i ärendet 0201-
K297051-08 ska återupptas. Uppgiften registreras hos polisen påföljande dags eftermiddag. 
[17] Jag har begärt kopia på detta beslut från åklagarmyndigheten men fått följande något 
förvånande svar: ”Jag har varit på semester samt varit borta en del från kontoret och har därför inte haft 

möjlighet tidigare att svara på detta. Jag har tittat i diariet i vårt ärende AM 169337-08 Jag har inte kunnat 
återfinna de två beslut ang. återupptagande av fu resp. tilläggsanmälan som du efterfrågar.” [29]

17. Samtidigt med att beslutet om återupptagande av förundersökningen fattas den 5 februari 
kl 16:00 registreras kl 16:15 en "Tilläggsanmälan” till ärende 0201-K297051-08 med chefen 
för barngruppen vid Västerorts polismästardistrikt som både ”Anmälningsupptagare” och 
”Uppgiftslämnare” och en annan tjänsteman som ”Handläggare (RAR)” [17]. 
(Kommentar: Tilläggsanmälan görs tydligen när det i en pågående utredning framkommit uppgifter 
som pekar på att ett ytterligare brott begåtts av samma förövare i sammanhanget eller att en ny 
misstänkt identifierats i sammanhanget.)

18. På förmiddagen dagen efter, fredagen den 6 februari, beslutar åklagaren om polisledd 
förundersökning. Samma polisinspektör som tidigare utrett ärendet utses nu på nytt till 
förundersökningsledare [17].

19. Tisdagen den 17 februari skriver mamman bl.a.: ”Kan inte sluta tänka på att i morgon ska vi vara 

där. Vill jag verkligen veta vad de säger? Vill man de?” [21] Enligt polisens förundersökningsledare 
hölls förhör med föräldrarna i anledning av de nya uppgifter som framkommit i 
utredningsarbetet. Han uppger också att polisen inte har delgivit föräldrarna innehållet i 
rättsläkarens utlåtande. [24] Det är möjligt  att det är detta förhör som mamman syftar på i sin 
blogg. Vid förhöret belades föräldrarna med yppandeförbud [24] vilket kan vara upphovet till 
att mamman senare beslutade att lösenordsskydda sin blogg (jfr punkten 35 nedan).

20. Torsdagen den 18 februari skriver mamman på bloggen bl.a.: ”De finns så mycket som jag vill 
säga, skriva men ja kan inte får inte. Det är för mycket som händer runt om just nu, men inget kan ja skriva 
om eller berätta inte än. Önskar allt vore klart nu och vi hade kunnat lägga de….” [21] Orsaken är 
antagligen yppandeförbudet (jfr punkt 19 ovan).

21. Fredagen den 27 februari kl 14:25 upprättas en ny brottsanmälan hos polisen med 
ärendenummer 0201-K62317-09. Uppgifterna om Målsägande, Annan och Uppgiftslämnare 
har maskerats så det är oklart vem anmälaren är. Som Bakgrund till anmälan har man noterat: 
"I samband med annan utredning framkommer uppgifter som föranleder aktuell anmälan" vilket antyder att 
det sannolikt är polisen själva som upprättat anmälan. Som Brott anges ”Mord genom att 
beröva annan livet.”[20] och som Misstänkt anges nu för första gången barnläkaren. 
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22. Redan påföljande måndag den 2 mars klockan 08:08, alltså bara en lördag/söndag!efter att 
den nya anmälan gjorts beslutar åklagaren att barnläkaren är "skäligen misstänkt". Kort 
därefter greps hon av polispatrull på sin arbetsplats.

23. Samma dag besöker polisens förundersökningsledare föräldrarna för att informera dem om 
vad som nu händer. Detta för att, enligt uppgift, förbereda dem på den uppmärksamhet som 
ärendet nu kommer att få bl.a. i pressen. [24]

24.!Samma dag skriver flickans mamma på sin blogg bl.a.: ”Orkar inte skriva direkt just nu…Finns 
så mycket som man tänker och grubblar på just nu de e helt enkelt för mycket. Vet varken ut eller in, hur lång tid 
de tar, vilka svar man får osv…” [21]

25. Den 5 mars, alltså endast 4 arbets/utredningsdagar, efter att den nya anmälan gjorts där 
barnläkaren pekades ut begärs hon häktad misstänkt för mord [22]. Samma dag meddelar 
polisens förundersökningsledare Solna Tingsrätt att han dagen innan sökt Karolinska 
Sjukhuset för att få namnet på den undersköterska som arbetade!tillsammans med 
barnläkaren!på salen där flickan vårdades men inte fått något svar.

26. DN den 9 mars: ”Åklagaren avslöjar samtidigt att det var polisen som låg bakom den polisanmälan som 

ledde till att kvinnan greps och sedan anhölls misstänkt för mord. Anmälan upprättades i samband med en annan 
brottsutredning som inleddes efter att föräldrarna anmält sjukvårdspersonal vid KS till polisen sedan deras dotter 
felbehandlats”.![38] Det tycks alltså klart att polisen och inte föräldrarna står för denna anmälan. 

27. Samma dag skriver Dagens Medicin: ”Orsaken till att Solna tingsrätt häktade läkaren var att hon 
skulle kunna påverka den undersköterska som jobbade tillsammans med henne när det misstänkta brottet ska ha 
begåtts, den 20 september 2008. Under förmiddagen idag, måndag, har undersköterskan lämnat uppgifter vid 
förhör hos polisen.” [43] På tidningens fråga den 10 mars om förhöret med undersköterskan stärkt 
eller försvagat misstankarna mot barnläkaren svarade vice chefsåklagaren vid åklagarkammaren 
att ”Det har i alla fall inte försvagat dem”. [39] Något entydigt utpekande av barnläkaren gav 
förhöret uppenbarligen inte.

28. Den 10 mars säger vice chefsåklagaren i ett uttalande att: ”Misstankarna [handlar] om att man 

uppsåtigen har berövat flickan livet. Bland annat har man hittat ett preparat i betydligt högre doser än vad som framgår av 

journalen. Och ett preparat finns inte ens journalfört. Det skulle alltså kunna handla om aktiv dödshjälp.” Hon vill inte 
spekulera i om barnläkaren medvetet har försökt undanhålla uppgifter om behandlingen. 
Istället anför hon att ”Man kan välja att inte föra in uppgifterna eftersom man är upptagen med 

vårdarbetet, man kan glömma, vara slarvig eller medvetet välja att inte föra in dem”. [39]
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29. I en ny intervjuv i Dagens Medicin med vice chefsåklagaren den 12 mars uppger hon att: 
”Enligt min uppfattning har läkaren inte kunnat förklara varför preparatet [thiopental, min anm.] finns hos 
flickan”. [40]

30. Samma dag uppgav åklagaren i ett pressmeddelande att något beslut om åtal inte skulle 
komma att fattas den 13 mars som tidigare uppgivits utan först ”…under de närmaste veckorna”. 
Vidare uppgavs att ”… ärendet är högprioriterat och kommer att bedrivas så snabbt som möjligt”.[44]

31. Torsdagen den 26 mars beslutar polisens förundersökningsledare om nedläggning av 
förundersökningen i ärende 0201-K297051-08 [17] med motiveringen ”…ärendet avslutat, ny 

anmälan med nytt brott och ny misstanke uppkommit (K62317-09)” [19].

32. Den 2 april uppgav man från åklagarkammren att utredningsarbetet bedrivs så skyndsamt 
som möjligt. Man räknar dock med att det ”…kommer att dröja minst tre veckor till innan den är klar. 

Det står öppet om det blir åtal eller inte”. [45]

33. Den 20 april lämnade den åklagare som dittills lett ärendet på egen begäran uppdraget och 
efterträddes istället av åklagarkammarens chefsåklagaren. [47]

34. Den 24 april beslutar HSAN tilldela sjuksköterskan en varning. Anmälan mot den 
kvinnliga överläkaren föranleder ingen åtgärd. [46]

35. Flickans mamma har under lång tid haft en blogg på Internet där hon mycket detaljerat 
och mycket personligt skrivit om både sig själv och om bl.a. händelserna kring flickan. Bloggen 
som tidigare var öppen skyddades med lösenord någon gång i mars/april 2009 och antagligen 
slutade hon då också att skriva på den. Men tydligen var behovet av att skriva för stort för den 
16 maj öppnade hon en ny öppen blogg![23] där hon som första inlägg skrev: "Ny blogg...!Jaha då 
gör man ett ny start då.!Saknar att skriva blogg så de var väl dags att börja på en ny då jag inte får använda 
den gamle.....!Ja ni som känner mig vet varför.....!Återkommer med en blogguppdatering senare". 

Det ser alltså ut som om hon tillhållits att stänga den ursprungliga bloggen och tills vidare inte 
publicera mer som kan ha med ”fallet med flickan” att göra. Den nya bloggen är ”tyst” på den 
punkten. (jfr. punkten 20 ovan)

36. Den 1 juni uppger åklagaren att beslut i frågan om åtal kan bli aktuellt ”…framåt 
midsommar, kanske. Vi hoppas på det. Det är litet svårt att säga, eftersom det inte bara hänger på oss. 
Det beror också på om försvaret vill göra kompletteringar eller inte”. Vidare uppger han att ”… 

polisen just nu [genonför] ett antal förhör med personer som har kopplingar till fallet”. Enligt uppgift förhör 
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polisen även ett antal personer på nytt, personer som alltså redan hörts i ett tidigare skede av 
utedningen. [48]

37. Först bedömde åklagaren att ett åtalsbesked kunde väntas i slutet av maj. Sedan flyttades 
tidpunkten fram till midsommarveckan. Den 12 juni meddelade åklagarkammaren att ett 
åtalsbeslut dröjer ytterligare minst fem veckor. ”Vi fattar inget beslut före midsommar. Sedan är jag på 

semester i fyra veckor. Så det blir inget beslut före vecka 30” meddelade chefsåklagaren den 15 juni. [49]

38. I en skrivelse till Socialstyrelsen den 9 juli konstaterar styrelsens vetenskapliga råd att den 
uppmätta koncentrationen thiopental i flickans blod på 2 000 mikrogram/gram blod skulle 
motsvara att hon fått en injektion av minst 22 ml 25 mg/ml thiopentallösning kort innan hon 
dog. Detta skulle motsvara 20 - 60 gånger vad som normalt används för induktion vid narkos. 
[27] Den uppmätta höga morfinhalten kommenteras anmärkningsvärt nog inte i skrivelsen. 

39. I ett uttalande den 30 juni uppger chefsåklagaren att ”…ett åtalsbeslut kommer någon gång i 

augusti”. Han anser att det finns särskilda omständigheter som gör att den utdragna 
utredningen kan försvaras bland annat att uppgifterna från Karolinska Universitetssjukhuset 
inte var kompletta från början. [50]

40. Den 12 augusti meddelar chefen för Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm att 
styrelsens utredning av ärendet beräknas vara klar för beslut i mitten av september. [52]

41.Den 13 augusti uppger chefsåklagaren att ”…ett beslut om eventuellt åtal kan komma i slutet av 

augusti”. [60]

42. Den 31 augusti meddelar chefsåklagaren i en intervjuv med Läkartidningen att: ”…det 
kommer inget beslut denna vecka och inte nästa vecka heller. Utan att veta helt säkert … Det är nog sannolikt så 
att vi måste avvakta Socialstyrelsens rapport innan vi kan fatta något beslut. Men vi har koll på det här, det är 
bara ett par småsaker som ska till!” [53]
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Den misstänkta barnläkaren har nekat till att ha gett flickan thiopental och hävdar att hon bara 

givit morfin i normala doser. [54] Ingen annan har tydligen anmält sig som ansvarig för att ha 

gjort det. Inte heller tycks någon ha sagt sig ha sett just barnläkaren göra det för då hade man 
ju inte behövt hålla på i månader för att utreda ärendet. Journalerna styrker tydligen 
barnläkarens påstående att hon inte gett flickan thiopental i så motto att det inte finns någon 
notering om det. (Kommentar: Till dess motsatsen bevisats måste det accepteras att hon noterat det 

hon gjort men inte det hon inte gjort). Så, ärendet tycks stå och falla med det rättsmedicinska 
konstaterandet 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 thiopental getts". Ett 
konstaterande som i sin tur bygger på analysresultaten från RMV. 

Hypoteser och analyser

Rättsläkaren anser att det finns bara en möjlig förklaring till de höga värdena av thiopental och 
morfin nämligen ”…överdosering av annan person ”. Utifrån det material som jag hittills fått fram 
har jag bedömt det nödvändigt att granska även två andra hypoteser. Ingen av de tre 
hypoteserna är invändningsfri men jag går nedan igenom dem i den ordning jag själv känner 
för dem och redovisar mina synpunkter på dem.

1. Blodprovet är inte representativt alternativt inte riktigt. 

Provet har påverkats kemiskt under de 20 dagar som gick från det flickan avled till dess 
prov togs och eventuellt även mellan provtagningstillfället och analystidpunkten.
 
2. Någon har injicerat en stor mängd thiopental kort innan flickan avled. 

Åtminstone inledningsvis, syns detta ha varit åklagarens hypotes baserad på rättsläkarens 
slutsats att ”… den mycket höga dosen av thiopental” skulle vara en ”… följd av överdosering av 
annan person” 

3. Blodprovet har förväxlats med prov från någon annan. 

Denna hypotes har nyligen framförts av barnläkarens advokat i en tidningsintervjuv. 

Jag har under arbetes gång studerat ytterligare några hypoteser men förkastat dem antingen på 
grund av att de på väsentliga punkter sammanfallit med någon av de ovanstående hypoteserna 
eller för att jag funnit dem allt för långsökta eller osannolika. Jag begränsar mig därför till att 
kommentera de ovanstående tre hypoteserna.
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Hypotes 1  – Blodprovet är inte representativt alternativt inte riktigt.

Frågan om blodprovet är representativt eller inte syns hittills inte ha kommenterats av vare sig 
rättsläkaren eller RMV vilket måste anses som anmärkningsvärt eftersom det har avgörande 
betydelse för vilka slutsatser som kan dras av analysresultaten. Som påpekats ovan togs 
blodprovet 20 dagar efter att flickan avlidit och analysresultatet är daterat 17 december 2008, 
dvs två månader efter att RMV fått provet och nästan tre månader efter provtagningstillfället. 
Var och hur kroppen förvarats fram till dess provet togs respektive hur provet förvarats fram 
tills dess det analyserats är oklart. Det finns anledning att anta att flickan har fått thiopental 
flera gånger i samband med ingrepp på sjukhuset under de dryga tre månaderna innan den 
livsuppehållande behandlingen avbröts och hon avled. Senast i samband med magnetröntgen 
dagen innan hon avled.

Provet är litet, bara 3 ml, och såvitt framkommit togs bara detta enda prov. Inget dubbelprov 
och inga prover från andra organ eller kroppsdelar finns omnämnda. Detta kan möjligen 
förklaras med att man nog inte förväntade sig de resultat man senare fick men det måste ändå 
kritiseras. Att det bara finns ett enda prov är synnerligen olyckligt eftersom det omöjliggör 
dubbelkontroll och jämförelser mellan olika provställen. Därmed blir det i praktiken inte 
möjligt att garantera att provet är representativt och inte heller att analysen är riktig. 
Betydelsen av att mer’än ett prov tas har bl.a. påpekats av Cook et al [64]. Följande uttalanden 
från Socialstyrelsens vetenskapliga råd, överläkare Krister Nilsson, kan tydas som att även han 
ser tveksamheter i detta avseende [35]: 

”Det handlar dels om att de [= RMV - min anm.] säger att de bara tagit 3 ml blod, vilket är en väldigt liten 
mängd, dels om att jag vill veta i detalj hur provet har tagits.” 

”Om den rättsmedicinska analysen är korrekt och om provet är korrekt [anm. min markering] så finns så vitt 
jag kan förstå ingen annan förklaring än att det tillförts en stor mängd Pentothal. Det handlar om mycket höga 
värden, säger Krister Nilsson, överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och 
vetenskapligt råd i barnintensivvård. [35] OM - ja! 

Någon möjlighet att nu styrka att provet är representativt med hjälp av prov tagna från andra 
organ eller kroppsdelar finns antagligen inte. Och någon fysikalisk analys av provet syns inte 
ha utförts. Den lilla mängd blod som togs är vid det här laget antagligen förbrukad eller 
påverkad på ett sätt som gör att den inte längre kan användas för ytterligare klarlägganden.
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Följande något nedkortade resonemang har framförts i Dagens Medicin av en erfaren 
narkosläkare: ”Varje erfaren narkosmänniska har med egna ögon sett, att Pento [dvs thipoental - min anm.] 
faller ut som kristaller i sur miljö……  Efter att respirator och ev inotroper stängts av, följde en lång terminalfas 
med säkert avtagande perifer cirkulation och tilltagande perifer acidos; alltså en pH-gradient centrum/periferi, 
utfällning av Pento-kristaller perifert…… Pento kommer alltså att "matas" ut i periferin så länge cirkulationen 
alls går, och ligga kvar där i kristallfas.” [33] Om thiopental har fällts ut i kristallin form i blodet 
innan provet togs kan detta ha medfört att man funnit mycket höga halter beroende på var och 
hur utfällningen skett. I ytterligare inlägg på Dagens Medicin [56] påpekas risken för utfällning 
i kristallin form liksom betydelsen av att man tar dubbelprov. 

Socialstyrelsens vetenskapliga råd menar i sin rapport att den påvisade koncentrationen av 
thiopental skulle förutsätta en injektion av 20 - 22 ml lösning 25 mg/ml [27] vilket motsvarar 
20 - 60 gånger den mängd thiopental som används till spädbarn för induktion vid narkos. 
Uppgiften är inte okontroversiell vilket följande uttalanden av RMV’s egna experter som 
tydligen bifogades häktningspromemorian: [58]

”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 thiopentallösning.”

”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 som också varnat för 
riskerna med att dra förlångtgående slutsatser från post mortem analyser ”. [57, 65-70] 

”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” [66]

Frågan om post mortem analyser av thiopental i blod är uppenbarligen kontroversiell. 
Dessutom är den dåligt undersökt, speciellt vad gäller spädbarn. Ett antal sökningar på såväl 
den medicinska databasen PubMed som Internet har inte identifierat någon studie som gäller 
analys av thiopental i blod där provet tagits så långt efter dödstidpunkten som det här är fråga 
om (20 dagar) vare sig på vuxna eller spädbarn. Frågan har emellertid varit på tapeten länge i 
USA i diskussioner rörande användningen av thiopental i samband med avrättningar. Det finns 
därför på Internet en hel del material från bl.a. förhör med narkosläkare och rättsmedicinska 
experter inför domstolsavgöranden i olika delstater. Frågan har då framförallt gällt i vilken 
utsträckning analyser av halten thiopental i blodprover tagna efter det att döden inträtt kan 
anses relevanta för att bedöma vilka halter som förlegat under själva avrättningsförloppet. 
Utdrag ur några av de utlåtanden som publicerats i det sammanhanget finns i en separat bilaga 
i .pdf-format: ”Death by lethal injection”. [57]
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Det tycks råda rätt stor enighet om att thiopental fortsätter att omfördelas i kroppen även efter 
att döden inträtt och blodcirkulationen upphört. Det är därför intressant att jämföra de halter 
thiopental som påvisats vid sådana undersökninger med den av RMV konstaterade halten på 
2!000 mikrogram/gram i flickans lårblod. Vid avrättning injiceras mellan 2 000 och 5 000 mg 
thiopental i ett första steg. För en vuxen person med en blodvolym på 5 000 ml motsvarar det 
400 - 1 000 mikrogram/ml blod. 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. [36] I 45 av de 49 fall som redovisades av Koniaris et al [37] 
låg halten thiopental under 40 mikrogram/ml och i fyra av fallen mellan 80 och 360 
mikrogram/ml. Medianvärdet låg på 15,5 mikrogram/ml.

I kommentarer till Koniaris artikel har tre forskare samtliga påpekat den snabba omfördelning 
av thiopental som sker även efter att cirkulationen upphört. Groner skriver t.ex.: ”The elapsed 
time is critical because thiopental – a lipid-soluble and ultra-short-acting anaesthetic agent – redistributes into fat 
and muscle, even after death. In addition, a lethal injection is a unique clinical event, in that death occurs within 
a few minutes of injection of a large bolus of this drug, therefore a steady-state is not present. Under these 
circumstances, post-mortem serum concentrations are not reliable if a substantial amount of time has elapsed, 
because the high concentration of drug in the blood rapidly diffuses across a concentration gradient into the 
surrounding tissues after death.” [59] Det värde som RMV uppgett på 2 000 mikrogram/mg är alltså 
nästan 5 gånger så högt som den högsta koncentrationen i de av Koinaris redovisade fallen och 
mer än 100 gånger högre än medianvärdet. Detta i ett prov taget 20 dagar efter att flickan 
avlidit. Om det ska stämma hade flickan antagligen behövt få en orimligt mycket större än de 
cirka 500 mg som anges i rapporten från Socialstyrelsens vetenskapliga råd. [27]  

Den uppgivna mängden thiopental är alltså varken mer eller mindre än ”extrem” och borde 
därför redan i sig själv ha gett upphov till ifrågasättande och i vart fall kommenterats 
(Kommentar: se t.ex. ref [66] som f.ö. är en svensk undersökning). Fel vid provtagning liksom 
analysfel, räknefel, sortfel och spädningsfel förekommer –!tyvärr! Koncentrationen 2 000 
mikrogram/ml = 2 mg/ml. Om man gör tankeexperimentet att den koncentrationen är 2!000 
mikrogram/liter (= 2 mg/liter) istället för för 2!000 mikrogram/ml får man ett värde i samma 
storleksordning som efter avrättningarna i USA. Flickan har antagligen getts thiopental när 
hon lades i respirator den 12 september och också i samband med magnetröntgen den 18 
september. (Kommentar: Detta borde framgå av journalerna). Med hänsyn hennes allmäntillstånd 
är det väl inte orimligt att anta att cirkulationen varit dålig och att thiopental därför inte 
distribuerats eller eliminerats i normal utsträckning utan finns kvar kanske till och med ojämnt 
fördelat i blodsystemet. En koncentration på 2 mg/liter i ett perifert taget prov förefaller då i 
vart fall inte orimlig. 
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Sedan återstår också frågan om den anmärkningsvärt höga halten morfin. Den skulle kanske 
kunna förklaras av att man inte stängt av morfindroppet förrän ett tag efter att flickan avlidit 
och cirkulationen upphört såsom beskrivits av en sköterska i en kommentar i Dagens Medicin 
[34]. Om så varit fallet borde gå att klarlägga vid förhör med anhöriga och personal eller av 
noteringar i journalerna.

Sammantaget framstår den koncentration som RMV angivit i flickans blodprov inte bara som 
”extrem” utan svår att acceptera. Huruvida provet är representativt respektive om den 
uppgivna koncentrationen av thiopental är riktig riskerar nu att bli en fråga för olika experters 
teoretiska spekulationer. Antingen hamnar man då i ett område där tillgången på relevanta 
vetenskapliga fakta är starkt begränsad eller i en läge där möjligheterna verifiera de angivna 
analysvärdena torde vara obefintliga. Oavsett vilkendera känns detta högst otillfredsställande.

Hypotes 2 – Någon har injicerat en stor mängd thiopental.

Den här hypotesen står och faller med tre kriterier som samtliga måste vara uppfyllda:

1. det måste vara ställt bortom allt rimligt tvivel att det enda blodprov som togs på flickan 
och som analyserats på RMV är representativt och att analysen är riktig;

2. det måste kunna trovärdigt förklaras inte bara hur den extremt höga halten thiopental 
uppstått utan även hur den likaledes höga halten morfin uppkommit;

3. det måste finnas uppgifter som styrker om det är barnläkaren eller någon annan som  
injicerat den stora mängden thiopental kort innan flickan avled. Tingsrättens motivering 
till häktningsbeslutet att barnläkaren ”… var den medicinskt ansvariga läkaren vid tidpunkten för 

målsägandens död” räcker då inte.

När det gäller frågan om huruvida blodprovet är representativt eller riktigt gäller samma 
resonemang som i Hypotes 1 ovan. 

Rättsläkarens utlåtande kom den 5 februari 2009 och i det angavs dödssättet som ”…onaturligt 

till följd av överdosering av annan person”. [punkt 15 ovan]  Jag har inte kunnat finna att rapporten 
innehåller några uppgifter om fynd som stöder denna, i och för sig logiskt begripliga, hypotes. 

(För ordningens skull ska dock nämnas att jag inte haft tillgång till den del av utlåtandet som 
gäller den mikroskopiska undersökningen). På frågan om huruvida några sådana fynd gjorts 
har rättsläkaren svarat att: ” Vår uppgift är att försöka ta reda på dödsorsak och dödssätt. Om någon har för 

mycket av ett läkemedel kan det bero på att man avsiktligt tagit det själv ( i självmordssyfte), oavsiktligt 
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överdoserat det själv (dvs av misstag tagit för mycket) eller fått det i sig genom administration av annan person 
(avsiktligt eller oavsiktligt). Generellt kan man säga att mycket små barn kan ju inte själva ha administrerat att 
de fått i sig läkemedel.” [55]  Endast alternativet  ”… fått det i sig genom administration av annan person 

(avsiktligt eller oavsiktligt)” får anses ha något förklaringsvärde i det här sammanhanget.  Jag 
ifrågasätter emellertid om ett så kategoriskt uttalande om dödssättet kan göras om det inte 
framkommit fynd som konkret stöder påståendet. Som framgår av Hypotes 1 ovan anser jag att 
det kan finnas andra förklaringar som åtminstone inte kan avfärdas utan närmare analys och 
kommentar. Rättsläkarens hypotes tycks nu i olyckligt hög grad ha bestämt inriktningen på 
polisens utredningsarbete – åtminstone under våren.

I rättsläkarens utlåtande står bl.a. också att: ”den sålunda påvisade koncentrationen av tiopental i 
lårblodet är kraftigt förhöjd och representerar en nivå omkring 1 000 gånger mer än vad man ser vid ordinär 
användning av preparatet”. Vad den uppgiften avser är oklart. Att de påvisade koncentrationerna 
av thiopental och morfin låg långt över respektive inom de nivåer ”… som man kan se vid dödliga 

förgiftningar med preparaten” [16, sid 10] torde vara fullt tillräckligt för att styrka uppgiften om 
dödsorsak.

I det material som jag haft tillgång till finns inget försök till förklaring av den höga 
morfinhalten. Fokus ligger helt på halten thiopental. Jag anser att detta är en allvarlig brist 
oaktat att den mycket höga halten thiopental i sig själv anses dödande. För att invändningsfritt 
kunna styrka dödssättet anser jag att man måste kunna trovärdigt förklara både den påvisade 
thiopental- och morfinhalten. 

I USA används thiopental som en av tre komponenter vid avrättning. Praxis i de flesta stater 
där detta sker är att man då som första steg injicerar 5 g thiopental för att snabbt (10 sekunder) 
åstadkomma djup medvetslöshet. Denna mängd är cirka 14 gånger större än den mängd som 
normalt används i samband med narkos (3–5!mg/kg) för en person på 80 kg. En så stor dos 
skapar omfattande negativa bieffekter på såväl andning som cirkulation och är därför i sig själv 
dödlig.[28] En dos på 20 - 60 gånger induktionsdosen som angetts i rapporten till 
Socialstyrelsen [27], injicerad i ett spädbarn på 3 kg med kraftigt nedsatta kroppsfunktioner, 
borde därför rimligen ha medfört att flickan dött mer eller mindre omgående. Sambandet 
mellan injektionen och dödsögonblicket borde alltså vara uppenbart för någon som närvarade 
när injektionen gavs.

På vilka grunder just barnläkaren identifierats som misstänkt är oklart för mig. Föräldrarna har 
tydligen inte haft några misstankar mot eller pekat ut barnläkaren. De förhördes före beslutet 
om häktning och åklagaren anförde, så vitt framgår av häktningspromemorian [63], inte 
vittnesmål från dem som stöd för häktningsbegäran. Inte heller den undersköterska som 
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jobbade tillsammans med barnläkaren och som förhördes kort efter häktningen syns ha lämnat 
sådana uppgifter att de binder barnläkaren. En sjuksköterska har lämnat följande beskrivning 
av situationer liknande den aktuella i ett inlägg i Dagens Medicin: ”När barn dör ligger de ofta i 
sina föräldrars famn med smärtstillande läkemedel pågående i en sprutpump. När barnet avlider stör man 
vanligen inte med omedelbara åtgärder som att stänga av infusionerna.” [34] Enligt uppgifter ska förutom 
barnläkaren och undersköterskan flera anhöriga (minst ett tiotal) ha varit närvarande under 
flickans sista timmar. [31]. Åtminstone någon borde väl då ha sett om flickan gavs en injektion 
kort innan hon dog och i så fall också kunna ange vem som gav den. Men så tycks inte vara 
fallet. Tingsrättens beslut att häkta barnläkaren på sannolika skäl misstänkt för dråp med 
motiveringen att: ”…hon var den medicinskt ansvariga läkaren vid tidpunkten för målsägandens död”. [30] 
känns därför mer än lovligt rättsosäkert. Återstår att se om de många förhör som åklagaren 
tydligen hållit under senare delen av våren och sommaren gett någon klarhet på den här 
punkten liksom om man funnit ett trovärdigt motiv för barnläkarens påstådda agerande.

Hypotes 3 – Blodprovet har förväxlats

Jag tar med den här hypotesen av två skäl. Dels är det den enda hypotes jag funnit som inte är 
beroende av analysen av blodprovet från flickan dels har hypotesen nyligen framförts av 
barnläkarens advokat i en tidningsintervjuv [51]

En vuxen man väger cirka 80 kg och har en blodvolym på cirka 5 liter. Normal induktionsdos 
för narkos för vuxna är i storleksordningen 4 - 6 mg/kg vilket skulle motsvara en engångsdos 
på 320 - 480 mg. Om vi bortser helt från eliminering, nedbrytning och omfördelning till andra 
organ skulle det motsvara en koncentration på cirka 60 - 90 mikrogram/gram blod. Vid de av 
Koniaris et al [36] undersökta blodproverna som togs timmar efter avrättningarna låg median-
värdet på 15,5 mikrogram/ml. Ett blodprov som innehöll 2 000 mikrogram/gram blod skulle 
alltså även i det fallet motsvara en mycket kraftig överdosering. Detta beskrivits utförligare 
ovan under Hypotes 1.

Den här hypotesen torde enkelt kunna vederläggas om RMV kan visa att man inte haft något 
fall för analys under den aktuella tidperioden som rört dödlig förgiftning med thiopental. 
Teoretiskt skulle en förväxling kunna vara en möjlighet även om sannolikhet troligen är låg.
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Avslutningsvis tre frågor

Fråga 1. Varför tog det drygt 2 månader för Rättsmedicinalverket i Linköping att analysera 
det blodprov som skickades till dem den 15 oktober? Vad har hänt med provet under denna 
tid?

Fråga 2. Är det rättsläkarens slutrapport från den rättsmedicinska undersökningen som får 
åklagaren att samma dag som rapporten är färdig (=daterad) besluta att förundersökningen ska 
återupptas? (Ref punkt 15 och 16 ovan)
Kommentar: Jag har begärt uppgift från åklagarmyndigheten beträffande beslutet från den 4 
februari om återupptagande av förundersökningen och om möjligt också kommentarer 
beträffande den av chefen för barngruppen vid Västerorts polismästardistrikt gjorda 
"Tilläggsanmälan" och vilken roll den spelar i sammanhanget. Jag har fått följande märkliga 
svar: ”Jag har tittat i diariet i vårt ärende AM 169337-08 Jag har inte kunnat återfinna de två beslut ang. 

återupptagande av fu resp. tilläggsanmälan som du efterfrågar. Jag kan inte på något sätt kommentera 
tilläggsanmälan, bl a då jag inte alls känner till något om den” [26]. Uppgifterna finns i polisens 
ärendehistorik [17]. Varför vet man då ingenting om det på åklagarmyndigheten? 

Fråga 3. Vilken roll spelar den ”Tilläggsanmälan” som chefen för barngruppen vid Västerorts 
polismästardistrikt tagit upp i ärende 0201-K297051-08 med sig själv som ”Uppgiftslämnare” ?
Kommentar: Den här tilläggsanmälan är litet förbryllande. Den har ett klart tidsmässigt 
samband med återupptagningen av förundersökningen liksom med rättsläkarens utlåtande. 
Enligt uppgift från polisen avsåg den emellertid inte i något avseende sjuksköterskan [18]. Den 
innehöll heller ”…ingen uppgift om någon annan namngiven person mot vilken misstankar om brott 

riktades.” [25] Och den var inte föranledd av rättsläkarens rapport från föregående dag. [25] Vad 
anmälan avsåg är därför fortfarande oklart.
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