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1 Förord 
Tidigt hösten 1966 steg jag för första gången in på Karolinska Institutets campus i 
Solna för att påbörja mina läkarstudier. Efter det första året som främst ägnades åt 
anatomi och histologi (cellbiologi och vävnadslära) fick jag erbjudande att börja som 
extra ordinarie amanuens i histologi (obetalt). Detta innebar att jag parallellt med 
studierna fick börja demonstrera mikroskopiska preparat för nya studenter samt att 
starta upp ett forskningsprojekt. I mitt fall kom detta senare att bli att med hjälp av 
elektronmikroskopi studera celler och vävnader i detalj. Hela min yrkesverksamma 
tid fram till 65 års ålder kom efter denna början att tillbringas på Karolinska Institutet 
(KI). Efter drygt tio år var de grundläggande studierna avklarade och jag kunde titu-
lera mig medicine doktor, legitimerad läkare och docent. Jag fungerade sedan under 
ett antal år som universitetslektor innan denna tjänst omvandlades till en professur i 
cell- och molekylärbiologi vid institutionen med samma namn. Totalt kom jag att 
vara verksam på KI från 1966 fram till 2012, totalt 46 år. 
 
Jag ska inte här närmare redogöra för mitt arbete som på många sätt varit stimule-
rande och givande. Samtidigt går det dock inte att undanhålla att miljön på en forsk-
ningsinstitution som KI är mycket konkurrensinriktad och utmärks av en påtagligt 
hierarkisk struktur. För att ta dig fram i kampen om anslag och tjänster är det därför 
av största vikt för yngre personer att ha uppbackning från starka företrädare. 
 
Mitt intresse för de frågor som tas upp i denna antologi väcktes 2003 när jag i tid-
skriften Science läst en recension av en bok med titeln Science in the Private Interest av 
den amerikanske forskaren Sheldon Krimsky. Denne har under en lång följd av år 
forskat om kontakterna mellan universitet och näringsliv och har skrivit ett stort an-
tal artiklar i högt ansedda tidskrifter om detta ämne liksom ett flertal böcker. Efter att 
ha läst boken kunde jag konstatera att många av de exempel Krimsky tog upp från 
amerikanska universitet och kritiserade tycktes ha motsvarigheter på KI och detta 
gav mig anledning att börja titta närmare på saken. Detta kom under åren framöver 
att leda till flera olika projekt där jag granskat olika händelser och skeenden på KI. 
 
Kapitel 2 - Forskning till salu 
Mina första fördjupningar i KI:s affärer resulterade i att jag i mars 2004 publicerade 
två artiklar på DN Debatt där den kommersialiseringsvåg synades som iscensatts 
under ledning av den dåvarande rektorn Hans Wigzell, tillika den socialdemokra-
tiska regeringens vetenskaplige rådgivare (se kapitel 2). Senare kom även en uppföl-
jande debattartikel i samma ämne i Expressen. Dessa skriverier uppskattades för-
visso inte inom KI:s ledning där jag blev något av en persona non grata. Situationen 
blev inte bättre när jag fortsatte mitt grävande i KI:s olika affärer och inom ytterligare 
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drygt ett år ville man helt enkelt bli av med mig. Efter förhandlingar resulterade 
detta i att jag under de sex sista åren före pension var tjänstledig (med begränsad 
lön). 
 
Vad jag gjorde i detta läge var att sälja min trerumslägenhet på Östermalm och köpa 
en ö i Östergötlands skärgård (10 hektar land och 30 hektar vattenområde) där jag 
bosatte mig. Därutöver införskaffades även en mindre övernattningslägenhet på 
Kungsholmen i Stockholm. På detta sätt kunde jag nu få utlopp för mitt båt- och 
skärgårdsintresse som hade grundlagts under barndomens sommarlov på västkus-
ten. Ganska omgående började jag utforska Östgötaskärgården och detta resulterade 
i att jag 2014 gav ut en bok med titeln Strandhugg i Östergötlands Skärgård – En Resa i 
Tid och Rum. Ytterligare två skärgårdsböcker är under utarbetande. 
 
Från Östgötaskärgården fortsatte jag även mitt arbete med att granska KI. Som ett 
resultat av detta gav jag 2010 ut boken Forskning till Salu – En Granskning av Karo-
linska Institutets Dolda Agenda. Här fokuseras på den inriktning mot affärsverksamhet 
som under ledning av Hans Wigzell (rektor 1995-2003) svept fram över KI. I kapitel 2 
av denna antologi återges fyra kapitel ur boken tillsammans med debattartiklarna i 
DN och Expressen från 2004. Den övergripande frågeställningen här är vilken roll 
universiteten skall ha i samhället och det som i USA brukar kallas kampen mellan 
science in the public interest och science in the private interest. Den konflikt som finns här 
beskrivs talande av advokaten, miljöaktivisten, politikern och den tidigare presi-
dentkandidaten Ralph Nader i förordet till den bok av Sheldon Krimsky som om-
nämnts ovan: ”Academic science with its custom of open exchange, its gift relationships, its 
willingness to provide expert testimony that speaks truth to power, its serendipitous curiosity 
and its nonproprietary legacy to the next generation of student-scientists, differs significantly 
from corporate science, which is ridden with trade secrets, profit-determined selection of re-
search, and awesome political power to get its way, whether by domination or servility to its 
payers.”  
 
Lite senare I texten fortsätter han på följande sätt: “That we live in a society with far 
more problems than it deserves and far more solutions than it applies is not unrelated to the 
erosions and conflicts of interest described and analyzed by Krimsky in this searching and 
honest book”. Mot slutet av sitt förord gör Nader sedan denna konklusion: ”A sus-
tained movement of faculty and students is needed to defend and expand the independence of 
the university, its academic freedoms, and its civic values from the growing corporate state”. 
Man frågar sig var denna typ av insikt finns hos svenska politiker?  
 
Även om dessa uttalanden refererar till amerikanska förhållanden är det intressant 
att notera vad Sheldon Krimsky svarade när jag delgav honom ett exempel på den 
typ av avtal som KI hade ingått med ett stort läkemedelsbolag: ”Thank you so much for 
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your E-mail correspondence. It disabuses me of the idea that the Americans are way out in 
front on the commercial ties between industry and universities” (se kapitel 2). 
 

Kapitel 3 - Fallet Thomas Lundeberg 
En kort tid efter det att jag publicerat de första artiklarna på DN Debatt blev jag upp-
ringd av maken till en kvinnlig doktorand på KI. Han berättade om en oredlighetsut-
redning (misstänkt forskningsfusk) som startats mot en professor Thomas Lundeberg 
på fysiologiinstitutionen och en av hans tidigare doktorander. Jag kände inte till 
Lundeberg och inte heller den utredning som hade initierats två år tidigare och som 
KI:s rektor Harriet Wallberg vid denna tid (mars 2004) överlämnade till Expertgrup-
pen i oredlighetsfrågor vid Vetenskapsrådet (VR). Genom de utsagor jag fick vid te-
lefonsamtalet kunde jag dock förstå att det var ett mycket infekterat och säreget 
ärende det rörde sig om. För att bättre sätta mig in i saken begärde jag fram alla 
handlingar från KI och VR och det var inte lite. 
 
Genomgången av detta material och vidare efterforskningar ledde 2009 fram till pub-
liceringen av boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp – Granskning av en Utredning vid 
Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet och 2014 en fortsättning med titeln Uppdate-
ring av en Rättsskandal – Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet i Blickfånget (se kapitel 
3). Det hela visade sig vara en högst besynnerlig historia präglad av anmälningar inte 
bara till KI utan dessutom till en rad andra instanser inkluderande Polisen, Säker-
hetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Regeringen. Detta drevs i första hand av 
Kerstin Uvnäs Moberg, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) 
och tidigare samarbets- och affärspartner till Lundeberg. Tillsammans med sitt om-
bud Kurt Björkholm strödde hon skrivelser och anmälningar till ovan omnämnda 
instanser riktade inte bara mot Lundeberg utan också mot en mängd andra forskare 
(inklusive en egen doktorand) och företag. 
 
Det man slogs av vid granskningen av detta ärende var den bristande objektivitet 
och saklighet (myndighetskrav enligt regeringsformen) som präglade handläggning-
en både på KI och VR. Inte minst allvarligt var de brister i diarieföring, protokollfö-
ring och arkivering som kunde påvisas. Bland annat förekom sådant som att hand-
lingar som i den fällande domen mot Lundeberg och hans doktorand lades fram som 
centrala bevis för deras skuld aldrig visades upp för dem för bemötande och inte hel-
ler arkiverades. Det var därför omöjligt att i efterhand fullt ut skärskåda dessa vitt-
nesbörd, som trots detta kunde starkt ifrågasättas. Av många skäl finns därför anled-
ning att hävda att rättssäkerheten hade satts ur spel. 
 
Ytterligare argument för denna slutsats ges av det faktum att Lundeberg inte lyckats 
få en rättslig prövning av sitt fall. Samtliga instanser som det i Sverige går att vända 
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sig till i frågor som dessa avslog hans begäran (Länsrätten i Stockholm, Kammarrät-
ten i Stockholm och Högsta Förvaltningsdomstolen). Och detta trots starka intyg om 
rätten till en sådan prövning bland annat enligt Europakonventionen om mänskliga 
fri- och rättigheter (införlivad i svensk lag 1995) från två framstående experter på 
området, en före detta JO och före detta domare i Regeringsrätten (senare Högsta 
Förvaltningsdomstolen) samt en professor i konstitutionell rätt och senare domare i 
Högsta Förvaltningsdomstolen. Som sista möjlighet vände sig Lundeberg till EU-
domstolen men även där sade man nej till att ta upp hans fall. 
 
En liknande brist på rättssäkerhet har nu manifesterat sig i den så kallade Macchia-
rini-skandalen (se kapitel 5) där tre av de visselblåsare som tog upp ärendet i slutän-
dan dömdes av KI:s rektor, en för oredlighet i forskning och två för att vara klander-
värda. I Länsrätten i Stockholm, Kammarrätten i Stockholm och Högsta Förvalt-
ningsdomstolen har de nekats en rättslig prövning av sina fall. 
 
Kapitel 4 - Sagan om Bactiguard 
Ett mer specifikt projekt med anknytning till den problematik som tas upp i boken 
Forskning till Salu avhandlas i kapitel 4. Den som står i fokus för intresset här är åter 
fysiologiprofessorn Thomas Lundeberg. I slutet av 1970-talet hade denne via en ge-
mensam bekant fått kontakt med Billy Södervall, tekniker vid energi- och miljöbola-
get Nibe i Markaryd. Den senare hade tidigare arbetat tillsammans med en assistent 
till fysikern och Nobelpristagaren Gustaf Dalén och lärt sig tekniken att belägga ytor 
med ett tunt lager silver (ursprungligen använd för att förse linserna i fyrar med en 
ljusreflekterande yta).  
 
Tillsammans påbörjade Lundeberg och Södervall försök att täcka ytan av urinkatet-
rar med ett ytterst tunt lager silver i syfte att minska risken för urinvägsinfektioner 
(UVI) vid långvarig kateterisering, ett stort medicinskt problem. Södervall bidrog 
därvid med sina kunskaper om ytbeläggningsmetoden medan Lundeberg ansvarade 
för de bakteriologiska och medicinska delarna. När det blev dags att pröva tekniken 
på människa ställde den senare själv först upp som försöksperson. Senare etablerade 
han kontakt med kollegor på Urologiska kliniken vid Karolinska Sjukhuset (KS) och 
tillsammans utförde man ett antal studier där den skyddande effekten av en silverbe-
läggning av katetrarna mot UVI utvärderades. Ett medicintekniskt bolag i USA som 
tidigt blev involverade i projektet var CR Bard Inc. 
 
När arbetet började närma sig tidpunkten för att söka patent och lansera metoden 
kommersiellt råkade en svensk affärsman vid namn Gunnar Walstam lite grann av 
en slump att komma in i bilden. Till saken hör att den senare även kom att ha väl 
uppbyggda kontakter med Hans Wigzell, bland annat via HealthCap, ett riskkapital-
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bolag som i slutet av 1990-talet förfogade över mer än 8 miljarder kronor för att inve-
stera i bolag inom områdena farmakologi, bioteknik samt medicinsk teknik. De 
pengar man arbetade med kom bland annat från Fjärde och Sjätte AP-fonden, en del 
av det svenska pensionssystemet. En annan mötespunkt för Walstam och Wigzell var 
Teknikhöjden AB, ett bolag ägt av Stiftelsen Vetenskapsstaden med uppgift att stödja 
bildning och utveckling av startup-bolag bland annat inom bioteknikbranschen.   
 
I och med att Lundeberg och Södervall saknade kunskaper om de affärsmässiga bi-
tarna blev det Walstam som där tog kommandot. Till sin hjälp tog han den ameri-
kanska affärskvinnan Astrid Deeth. Dessa två kom att utarbeta en affärsplan som i 
juni 1989 stadfästes genom undertecknandet av ett avtal som gick under namnet the 
Meco trust. De fyra som ingick i trusten var Lundeberg, Södervall, Walstam och De-
eth och i avtalet specificerades vilka uppgifter var och en skulle ha. Centrum i verk-
samheten utgjordes av ett bolag registrerat på ön Jersey i engelska kanalen som kom 
att äga de patent med mera som skapades. I Holland hade man vidare ett brevlåde-
bolag med uppgift att licensiera den patenterade tekniken till CR Bard Inc i USA. 
Detta gjordes dock inte direkt utan via ett bolag i London som ägdes av Walstam och 
Deeth. Ett liknande bolag sattes även upp i San Francisco och skötte av Deeth som 
bodde där. Ytterligare ett bolag sattes upp i Stockholm och det var där Lundeberg 
och Södervall förmodades driva det vidare utvecklingsarbetet av ytbeläggningstek-
niken. I avtalet slås vidare fast att Meco-trustens aktiviteter skulle administreras av 
the Guardian Trust & Securities Company Lyd på de Brittiska Jungfruöarna i den 
Västindiska arkipelagen. 
 
Trots att Lundeberg och Södervall blev konfunderade över detta komplexa upplägg, 
som dock förklarades vara det normala av Walstam och Deeth, undertecknade de 
avtalet. Problem började dock nästan omgående att dyka upp, bland annat genom att 
de två uppfinnarna inte fick sina ägarandelar i bolaget på Jersey. Kort sagt var det 
Walstam och Deeth som tog full kontroll över patenteringen och licensieringen av 
tekniken till CR Bard Inc. Detta gjordes på ett sätt som Lundeberg protesterade mot 
medan Södervall fortsatte att medarbeta med sin kunskap om beredningen av de 
reaktionslösningar som tekniken vilade på. På relativt kort tid kom denna att hos det 
amerikanska företaget att utvecklas till en miljardindustri och generera mycket stora 
intäkter till de bolag som  kontrollerades av Walstam och Deeth (baserat på antalet 
producerade urinkatetrar). Av dessa förtjänster fick Lundeberg enligt egen utsago 
ingenting alls medan Södervall betalades på provisionsbas för att blanda ihop de re-
agens som skickades till fabriken i USA.  
 
Efter att under mer än tio års tid ha inkasserat licensavgifter från CR Bard Inc i stor-
leksordningen 100 miljoner kronor per år började Walstam och Deeth att avveckla 
verksamheten genom att sälja patenten till silverbeläggningstekniken och det företag 
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man hade i Stockholm. Detta gav en inkomst av nära en miljard kronor. Köpare var 
Christian Kinch, en affärsman med en bakgrund bland annat från import av generika 
(läkemedel som förlorat sitt patentskydd), och Thomas von Koch, en affärsman med 
ett förflutet inom Wallenbergsfärens bolag Investor och vid denna tid senior partner i 
riskkapitalbolaget EQT. Dessa kom att bli majoritetsägare i bolaget som nu fick nam-
net Bactiguard. En annan storägare som dök upp när Walstam och Deeth drog sig 
tillbaks var den amerikanska hedgefonden Noonday. 
 
Hela denna historia beskrivs närmare i boken Sagan om Bactiguard – Tvivelaktiga Affä-
rer med Stöd från Regering och Stat som gavs ut 2013. Inledningen och sammanfatt-
ningen i boken återges i kapitel 6 tillsammans med två artiklar. Vad det hela handlar 
om kan kort sammanfattas som att två uppfinnare blir blåsta av två affärsmän som 
lägger beslag på deras patent som ger upphov till affärer i miljardklassen via ett 
amerikanskt medicintekniskt företag. De mycket stora licensavgifter som patenten 
ger kanaliseras via ett komplext nätverk av bolag i skatteparadis som knappast kan 
ha haft något annat syfte än att undvika skatt.  
 
Till saken här dock att EU och USA samt internationella organ som OECD och G8-
gruppen successivt lyckats få allt bättre insyn lågskatteenklaver som Jersey och Brit-
tiska Jungfruöarna. När Skatteverket i Sverige fått information om Gunnar Walstams 
affärer gjordes en utredning rörande patenförsäljningen 2005 som gett en intäkt om 
nära en halv miljard kronor (att delas med Astrid Deeth). Detta ledde 2011 till ett 
omprövningsbeslut där Walstam för taxeringsåret 2006 påfördes en inkomst om 215 
miljoner kronor för passiv näringsverksamhet.  Däremot gjordes aldrig någon 
granskning rörande den slutliga försäljningen av det Stockholmsbolag som under de 
nya ägarna kom att få namnet Bactiguard. Denna affär gjordes upp 2007 och gav en 
intäkt om 420 miljoner kronor (att delas mellan Walstam och Deeth). När Walstam 
deklarerade för detta år blev den taxerade årsinkomsten dock inte mer 93.700 kronor.  
 
Efter omprövningsbeslutet för 2006 överklagade Gunnar Walstam detta utan fram-
gång först till Förvaltningsdomstolen i Stockholm, därefter till Kammarrätten i 
Stockholm och slutligen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Inte minst på grund av 
upprepade ansökningar om anstånd från Walstam och hans advokater kom proces-
sen att ta lång tid i anspråk och var inte slutligt avgjord förrän i juni 2016. Under 
denna tid hade han möjlighet att omplacera och gömma undan sina tillgångar. 
Mycket riktigt har Kronofogden inte heller lyckats hitta dessa. Så sent som i novem-
ber 2019 konstaterade man sålunda i en utredningsrapport att Gunnar Walstam ”sak-
nar tillgångar”. Letandet skall enligt uppgift dock fortsätta. I januari 2020 var hans 
registrerade skatteskuld 208 miljoner kronor. Några avbetalningar på skulden har 
såvitt jag känner till aldrig gjorts. 
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Kapitel 5 - Fallet Paolo Macchiarini 
Mer aktuella och kanske ändå större skandaler som drabbat Karolinska Institutet rör 
de satsningar på regenerativ medicin som gjorts genom rekryteringen först av den 
italienska kirurgen Paolo Macchiarini och några år senare den amerikanske hjärt- och 
cellforskaren Kenneth Chien (se kapitel 5 och 6).  
 
Det hela började 2009 då Macchiarini föreläste vid en konferens i Göteborg där KI:s 
rektor Harriet Wallberg fungerade som ordförande. Efter detta startades en rekryte-
ringsprocess som trots varningar från Italien, Tyskland och Spanien slutade med att 
han i slutet av 2010 anställdes som gästprofessor vid KI och samtidigt överläkare vid 
Öron-, Näs- och Halskliniken (ÖNH) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Hud-
dinge (KS). Vad som hade planerats och snart sattes igång var att Macchiarini star-
tade upp en verksamhet med transplantation av konstgjorda luftstrupar (plaströr 
täckta med benmärgsceller från patienten själv). Under 2011 och 2012 gjordes sådana 
ingrepp på tre från utlandet kommande patienter (med mångmiljonintäkter för 
Stockholm Care, ett bolag ägt av Stockholms Läns Landsting) trots att några djurför-
sök inte tidigare hade utförts och trots att tillstånd saknades både från Läkemedels-
verket och Etikprövningsnämnden. De tre patienterna var i tur och ordning: (1) en 
ung eritreansk man som studerade på Island; en ung amerikansk man; och (3) en ung 
turkisk kvinna. Det första ingreppet gjordes på ÖNH-kliniken i Huddinge (Macchia-
rinis egen klinik) men övriga tre ingrepp (patient 3 omopererades efter en tid då 
hennes implantat kollapsat) på Thoraxkliniken i Solna för att vid behov ha tillgång 
till hjärtlungmaskin. 
 
Den första operationen utfördes i juni 2011 och basunerades omgående ut av KI. 
Bland annat DN skrev inom mindre än en månad entusiastiskt om saken (när man 
självklart inte hade en aning om vilken utgången skulle bli) i rubriker som ”Han är 
först i världen att få en odlad luftstrupe” och ”Reservdelsmänniskan allt närmare”. Detta 
kan inte kallas annat än oseriös journalistik. Likartad uppmärksamhet erhölls även 
på andra håll i världen.  
 
Som även en ung läkarstuderande borde ha förstått, för att inte tala om de KI-
professorer och överläkare som lät det hela ske, så blev resultatet för de transplante-
rade patienterna katastrofalt. Detta gällde såväl de som opererats i Sverige och i 
andra länder där Macchiarini var verksam parallellt med sin anställning i Stockholm 
(främst i Ryssland). Totalt sju patienter som fått den typ av plastluftstrupe som in-
troducerades i Stockholm är kända. Av dessa är alla utom en döda idag efter kortare 
eller längre tid med svåra plågor. Den som klarade sig (en ung rysk man) gjorde det 
tack vare att man efter ett halvår lyckades ta bort transplantatet och återställa and-
ningen med hjälp av en trakeostomi.  
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Att allt inte stod rätt till upptäcktes efter en tid av fyra kollegor till Macchiarini på 
KS, tre thoraxkirurger - Matthias Corbascio, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Si-
monson -  samt en kardiolog och intensivvårdsläkare - Thomas Fux (de som kom att 
kallas ”visselblåsarna”). I sitt arbete fick de vara med och ta hand om de komplikat-
ioner som patient nr 1 och 3 drabbades av. Patient nr 2 återvände hem till USA kort 
efter ingreppet men dog där inom några få månader efter att ha drabbats av infekt-
ioner i operationsområdet, uppkomsten av en fistel (förbindelsegång) mellan luft- 
och matstrupen och slutligen en massiv blödning.  
 
Patient nr 1 återvände efter en tid till Island men återkom senare till KS när man på 
sjukhuset i Reykjavik inte klarade av att ta hand om hans besvär. Patient nr 3, den 
unga turkiska kvinnan, vårdades under drygt tre års tid kontinuerligt på thoraxin-
tensiven vid KS efter att ha transplanterats. Detta är därför de två patienter om vilka 
mest fakta finns (se artikel av Fux med flera i tidskriften Journal of Thoracic and Cardi-
ovascular Surgery - https://www.jtcvs.org/article/S0022-5223(19)32371-2/pdf).  
 
Vad som omgående drabbade patienterna var svårbehandlade svamp- och bakterie-
infektioner i anastomosområdet mellan luftstrupen och implantatet (plaströret) samt 
slemanhopningar nedanför det senare. Att så skulle ske borde man ha insett. Slem-
hinnan i luftstrupen innehåller slemproducerande celler och det slem som tapetserar 
ut dess yta fångar upp mikroorganismer och annat som vi hela tiden andas in. Öv-
riga celler har på sin yta cilier (flimmerhår) som genom en koordinerad rörelse gör 
att slemmet kontinuerligt transporteras upp mot svalget för att sedan sväljas ner. Väl 
nere i magen kommer medföljande mikroorganismer att avdödas med hjälp av den 
sura magsaften och de enzymer som magslemhinnan utsöndrar. På detta sätt skyd-
das luftvägarna normalt från infektioner och ansamling av sot och andra partiklar 
som vi inandas. 
 
Om man opererar bort en bit av luftstrupen och sätter in ett plaströr kommer denna 
skyddsmekanism att slås ut och slem med uppfångade svampsporer, bakterier med 
mera kommer att ansamlas vid den nedre förbindelsen mellan röret och patientens 
luftstrupe. Detta leder i sin tur till svårbehandlade infektioner. En ytterligare kom-
plikation som alla tre KS-patienterna drabbades av var att det i detta område efter en 
tid bildades fistlar mellan luftstrupen och matstrupen vilket ledde till att mat och 
dryck som svaldes ner delvis kunde gå över till luftstrupen. För de två patienter som 
vårdades på KS gjorde detta det nödvändigt att stänga av och delvis avlägsna mat-
strupen. Därefter fick de försörjas via en så kallad PEG, en kateter som anläggs ge-
nom huden och leder flytande föda direkt in i magsäcken.  
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Infektionerna gjorde det också omöjligt för plaströret att växa ihop med patientens 
egen luftstrupe. För att förhindra att röret skulle lossna och orsaka akut kvävning 
blev man därför tvungen att upprepade gånger sätta in så kallade stents, finmaskiga 
rör av metall eller plast, som överbryggade anastomoserna mellan luftstrupen och 
implantatet och därmed höll det senare på plats.   
 
Ett annat stort problem som slemansamlingen vid den nedre delen av det inopere-
rade plaströret ledde till var att andningen kraftigt försvåras. Detta drabbade särskilt 
hårt den unga turkiska kvinna som under drygt tre år vårdades på thoraxintensiven. 
För att hon inte skulle kvävas var det ungefär var fjärde timme dygnet runt nödvän-
digt att gå ned med ett bronkoskop och rensa luftvägarna från slem. I slutändan re-
mitterades hon till en klinik i USA där man i maj 2016 gjorde en kombinerad trans-
plantation av luftstrupe och vänster lunga (höger lunga hade man på KS tvingats 
avlägsna redan 2012). Nio månader senare avled hon på grund av en massiv blöd-
ning från luftvägarna. Hon hade då efter den första inoperationen av ett plaströr 
kontinuerligt vistats mer än fyra och ett halvt år på intensivvårdsavdelning.  
 
De på KS som fick ta hand om de komplikationer som patient nr 1 och 3 drabbades 
av var Thoraxkliniken i Solna och inte ÖNH-kliniken i Huddinge där Macchiarini var 
överläkare och den som hade det yttersta ansvaret för de transplantationer som 
gjorts. Enligt uppgift skall han ha varit svår att nå (vistades mestadels utomlands, 
bland annat i Ryssland) och ointresserad av att hjälpa till i vården av sina patienter.  
 
De plågor som patienterna drabbades av och som man på Thoraxkliniken fick för-
söka behandla gjorde tillsammans med Macchiarinis bristande engagemang för sina 
patienter att verksamhetschefen där, Ulf Lockowandt, förbjöd den senare att utföra 
fler ingrepp. Detta ledde vidare till att han 2013 avsattes från sin tjänst på ÖNH-
kliniken. Detta ogillades dock starkt av KI som 2014 förlängde hans förordnande som 
gästprofessor. I sitt för övrigt översvallande rekommendationsbrev till Rekryterings-
utskottet inför förlängningen skriver hans närmaste chefer, prefekten Li Felländer 
Tsai och enhetschefen Lars Olaf Cardell, sålunda följande: ”Det förefaller dock som om 
den kliniska kirurgtekniska utvecklingen på svensk mark kommer att få stå tillbaks till dess 
Karolinska Universitetssjukhuset kan avdela mer resurser och att focus istället kommer att 
ligga på preklinisk utveckling och operationsförberedande insatser inför ingrepp utanför Sve-
rige”. 
 
Mindre än ett halvår efter den första transplantationen i juni 2011 publicerades en 
artikel i tidskriften Lancet där ingreppet beskrev som en stor framgång. Till saken hör 
att manuskriptet först skickats till New England Journal of Medicine, den högst rankade 
medicinska tidskriften i världen. Där avböjde man dock publicering, bland annat 
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med hänvisning till otillräcklig kunskap om det mer långsiktiga resultatet. Senare 
kom flera andra artiklar i tryck där transplantationerna i Stockholm berördes.  
 
I början av 2014 började de fyra ovan omnämnda visselblåsarna att granska i vilken 
mån det som stod i de artiklar där Macchiarini var huvudansvarig författare stämde 
överens med vad som kunde utläsas ur patienternas journaler. Parallellt försökte de 
även varna KI för de patientrisker som transplantationerna av en konstgjord luft-
strupe innebar men möttes i huvudsak bara av ignorans och förnekelse. Detta kom 
även senare att visa sig vara KI:s sätt att försöka förtiga skandalen. 
 
Efter noggranna undersökningar lämnade visselblåsarna i juni-september in två an-
mälningar om misstänkt forskningsfusk till KI:s rektor Anders Hamsten. Den första 
gällde en artikel om transplantation av en modifierad matstrupe på råtta och den 
andra sex artiklar om transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa. Vad 
man funnit rörande dessa senare publikationer var att beskrivningarna inte stämde 
överens med vad som framgick av journalerna utan gav en förvanskad och starkt 
förskönad bild av operationsresultaten. Därefter hörde anmälarna under lång tid 
ingenting från KI medan deras arbetsgivare KS startade en process med hotelser om 
avsked med mera för vad man kallade olovligt intrång i journaler, en anklagelse som 
de senare helt friades från. 
 
Jag fick kännedom om dessa anmälningar i december 2014 och begärde omgående ut 
alla dokument i ärendet från KI:s registrator. Det dröjde då inte länge innan jag för-
stod att detta var något KI och dess ledning ville sopa under mattan, sannolikt därför 
att alltför mycket pengar och prestige stod på spel. Ett talade exempel på detta var 
det beredningsdokument som rektor upprättat den 25 november 2011, fyra månader 
efter det att den första anmälan inkommit. Där står att man den 24 juni 2014 fått en 
anmälan om misstänkt oredlighet i forskning rörande en artikel om transplantation 
av matstrupe på råtta. Vidare sägs att kompletterande handlingar erhölls i augusti 
2014. Det avser den avsevärt mycket större och allvarligare anmälan rörande sex ar-
tiklar om transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa. Vad man i grun-
den gjorde var alltså att låtsas som att denna anmälan inte existerade. 
 
Den som fick uppdraget som extern granskare var professor emeritus Bengt Gerdin 
från Uppsala. Bland det första han fick göra var att uppmana KI att delge Paolo Mac-
chiarini och dennes prefekt Li Felländer-Tsai den kompletta anmälan rörande luft-
strupeingreppen (vilket alltså ännu inte hade gjorts efter närmare ett halvår) samt att 
samla in all dokumentation i de två ärendena (vilket också det borde ha gjorts omgå-
ende och inte efter ett halvår). 
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Efter en ingående granskning kom Gerdin fram till att samtliga sju granskade artiklar 
var behäftade med forskningsfusk. När rektor Anders Hamsten i augusti 2015 fattar 
sina beslut kommer han trots detta fram till att ingen oredlighet föreligger men där-
emot viss oaktsamhet. Som grund för denna närmast totala avvikelse hänvisar 
Hamsten till kompletterande material som Macchiarini lämnat in som svar på 
Gerdins utlåtande (aldrig visat för den senare). 
 
Några månader senare skrev Gerdin ett långt brev till Hamsten där han starkt ifråga-
satte dennes agerande. Han poängterar där bland annat att det faktum att han som 
extern granskare aldrig fick se allt material tyder på att man inte ville ha en opartisk 
process och att handlandet i princip gjorde det meningslöst att ha en sådan. Efter att 
ha tagit del av det kompletterande material Macchiarini kommit in med konstaterar 
han vidare att detta inte ändrat hans uppfattning i skuldfrågan. Den sista meningen i 
brevet säger kort men tydligt hur korrumperat ärendet skötts: ”Det har således förele-
gat oredlighet vid skrivande av uppsatserna, vilket jag visar genom att lyfta fram några obe-
stridliga fakta som stöd för detta; fakta som är så oomkullkastliga att jag inte kan förstå hur 
det är möjligt att manövrera sig runt dem med trovärdigheten i behåll”.  
 
Efter att ha friat Macchiarini trodde kanske KI:s ledning att man lyckats dölja och 
komma undan ett besvärligt ärende. Så skulle dock visa sig inte vara fallet. Jag hade 
redan i början av januari 2015 tipsat redaktionen för Dokument Inifrån på SVT om 
ärendet och sedan fortsatt att mata dem med information om detsamma. Den som 
kom att leda arbetet där var reportern och producenten Bosse Lindquist. Senare 
framkom det att även Yvonne Åstrand och Uppdrag Granskning grävde i fallet. De 
var också de första som i maj 2015 sände ett program om detta, ”Stärnkirurg till varje 
pris”. Än större blev dock uppmärksamheten när Dokument Inifrån i januari 2016 
presenterade en serie om tre program under titeln ”Experimenten”.  
 
Ungefär samtidigt publicerades en artikel i den amerikanska tidskriften Vanity Fair 
som redovisade hur Paolo Macchiarini hade förfört Benita Alexander, producent vid 
TV-bolaget NBC och ansvarig för en hyllningsdokumentär om den italienske kirur-
gen. Detta är en helt osannolik historia som skoningslöst avslöjar den senares inställ-
ning till sanningen. Mot slutet av historien har han övertygat henne att de ska gifta 
sig (trots att han fortfarande tycks ha varit gift i Italien), att bröllopet ska stå i påvens 
sommarresidens och med denne som vigselförrättare, att den långa gästlistan ska 
inkludera celebriteter som Vladimir Putin, Barack och Michelle Obama, Bill och Hil-
lary Clinton, Nicolas Sarkozy med flera. Att allt var lögn uppdagades en dag i maj 
2015, cirka två månader före det planerade bröllopet, när en vän mejlade Alexander 
och meddelade att påven enligt Vatikanens hemsida vid den aktuella tiden skulle 
vara på officiellt besök i Sydamerika. Nu gick botten ur flaskan och den blivande 
bruden förstod att hon hade blivit totalt förd bakom ljuset. Hon fick då sätta sig och 
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skriva till inbjudna gäster från 17 länder runt om i världen att bröllopet var inställt 
(https://www.vanityfair.com/news/2016/01/celebrity-surgeon-nbc-news-
producer-scam). 
 
Efter SVT-dokumentärerna och denna avslöjande artikel förstod man även inom KI:s 
ledning att det inte längre gick att hålla Macchiarini om ryggen och låtsas som om 
allt var bra. Förnekelseprocessen hade nu nått ett slut och effekterna kom att bli 
långt-gående. Den 13 februari 2016 publicerades en artikel på DN Debatt av rektor 
Anders Hamsten med titeln ”Jag ställer min plats som rektor för KI till förfogande”. Han 
säger sig där ”inte ha sett varningstecknen” och ”själv gjort en närmast total felbedömning 
av Paolo Macchiarini” och medger att ”KI borde ha skilts från honom långt tidigare” samt 
att det ”sannolikt var helt fel att ens anställa honom 2010”. Han erkänner även att beslu-
tet att frikänna Macchiarini i oredlighetsärendet var felaktigt och att ”utredningen 
måste tas upp igen”. Detta kontrasterade totalt mot den inställning han visat fem må-
nader tidigare efter det att jag i Dagens Medicin publicerat en debattartikel med ti-
teln ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal” (se nedan). Svaret från 
Hamsten och Melvin Samsom, sjukhusdirektör vid KS, var att ”Macchiarini inte har 
gjort sig skyldig till oredlighet i forskning” och att ”denna slutsats vilar på saklig grund”.  
 
Detta var bara början på den uppsägningsvåg som skulle följa. Redan fem dagar ti-
digare (8 februari) hade det via TT rapporterats att Urban Lendahl i egenskap av en 
av de huvudansvariga för rekryteringen av Macchiarini avgått som sekreterare i No-
belförsamlingen och Nobelkommittén för fysiologi eller medicin. Nio dagar efter rek-
tors DN-artikel och avgång (22 februari) begär dekanen för forskning Hans-Gustaf 
Ljunggren och rektorsrådet Jan Carlstedt-Duke att få lämna sina uppdrag med hän-
visning till Macchiarini-ärendet. Ytterligare ett drygt halvår senare kom turen till den 
tidigare KI-rektorn Harriet Wallberg, den som trots varningar från utländska lärosä-
ten hade anställt Macchiarini. Hon var vid denna tid universitetskansler och chef för 
Universitetskanslersämbetet och avsattes av Regeringen från denna post. Ungefär 
samtidigt lämnade den tidigare utbildningsministern Lars Leijonborg posten som 
ordförande i KI:s styrelse. Inte lika omfattande förändringar kom att ske på Karo-
linska Universitetssjukhuset men Ulf Lockowandt, verksamhetschef på Thoraxklini-
ken i Solna (där tre av de totalt fyra luftstrupetransplantationerna hade utförts), och 
Bo Tideholm, verksamhetschef på ÖNH-kliniken i Huddinge (där Macchiarini var 
överläkare) fick lämna sina uppdrag.  
 
Den som nu fick rycka in som vikarierande rektor var den tidigare vicerektorn Karin 
Dahlman-Wright. Hon återstartade oredlighetsutredningen och vidarebefordrade de 
två anmälningarna från 2014 till Expertgruppen för oredlighetsfrågor vid Centrala 
Etikprövningsnämnden (CEPN). Mot detta kan invändas att det redan fanns en ut-
redning gjord av Bengt Gerdin som i princip fastställt de oegentligheter som lagts 
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fram i anmälningarna. Som anmälarna menade borde man därför ha kunnat ta ett 
nytt beslut utan att starta om processen från början. Detta skulle också göra att man 
snabbare kunde dra tillbaks artiklarna i fråga och därmed minska risken för att lik-
nande ingrepp skulle utföras på andra håll i världen. 
 
Granskningen vid CEPN ledde liksom den tidigare utredningen från Bengt Gerdins 
sida till att artikeln rörande transplantation av en modifierad matstrupe i råtta fälldes 
för oredlighet. Detta slogs fast i ett utlåtande från den 6 september 2016. Den 20 de-
cember 2016 tog sedan Dahlman-Wright det slutliga beslutet i enlighet med detta 
utfall och lade skulden på fyra av de tjugotre författarna till artikeln med Paolo Mac-
chiarini i främsta rummet i egenskap av senior och huvudansvarig författare. Samti-
digt begärde KI hos tidskriften Nature Communications att man skulle dra tillbaks ar-
tikeln, vilket gjordes i mars 2017. 
 
Det större ärendet rörande sex artiklar om transplantation av en konstgjord luft-
strupe på människa kom att dra ut betydligt längre på tiden. Expertgruppen läm-
nade den 20 oktober 2017 sitt yttrande till KI och framförde där att samtliga sex an-
mälda artiklar innehåller uppgifter som utgör oredlighet i forskning. Det dröjde se-
dan till den 25 juni 2018 innan KI:s nytillträdde rektor Ole Petter Ottersen beslutade i 
enlighet med detta utlåtande och förklarade sju författare ansvariga för oredlighet i 
forskning, därav en av anmälarna, och trettio såsom klandervärda (ett nytt begrepp i 
detta sammanhang), därav två av anmälarna. KI begärde vidare hos de olika tidskrif-
terna att de fällda artiklarna skulle dras in. För den som 2011 hade publicerats i Lan-
cet och som utgjorde den mest centrala i ärendet gjordes detta den 7 juli 2018. Det 
faktum att tre av de ”visselblåsare” som avslöjat hela skandalen skuldbelades orsa-
kade starka protester från många håll. 
 
Mitt engagemang i detta ärende startade som redan nämnts i december 2014 och har 
fram till och med 2019 resulterat i nitton debattartiklar som återges i kapitel 5. Det 
som i skrivande stund är en av de kvarvarande större frågorna är om någon rättslig 
prövning av fallet kommer att ske. Efter polisanmälningar från Läkemedelsverket 
och Inspektionen för Vård och Omsorg startades 2015 en förundersökning som initi-
alt gällde brott mot läkemedelslagen respektive etikprövningslagen men senare änd-
rades till att gälla grovt vållande av annans död och grovt vållande av personskada. 
Efter mer än två års utredande beslutade kammaråklagare Jennie Nordin att lägga 
ned förundersökningen då man inte ansåg sig kunna bevisa att Macchiarini uppsåtli-
gen skulle ha orsakat patienterna skada och död. Efter det att anhöriga till en av pati-
enterna via advokat begärt överprövning och ytterligare nästan ett års granskning 
beslutade överåklagare Mikael Björk den 11 december 2018 att återuppta förunder-
sökningen gällande två fall av grovt vållande till kroppsskada (patient nr 1 och 3, 
beträffande patient 2 fanns inte tillräcklig dokumentation för att gå vidare). När detta 
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skrivs i februari 2020 har något beslut om i vilken mån åtal ska väckas ännu inte fat-
tats.  
 
Kapitel 6 - Fallet Kenneth Chien 
Kenneth Chien är också det en rekrytering inom området regenerativ medicin som 
Harriet Wallberg var ansvarig för under sin tid som KI-rektor. Det rör sig här om en 
värvning som präglas av nepotism och en pengarullning utan like, inte minst med 
hjälp av läkemedelsbolaget AstraZeneca. Chien arbetade vid den aktuella tiden vid 
Massachusetts General Hospital (MGH) och Harvard University (HU) i Boston där 
han dock gjort sig illa sedd. Enligt ett E-postmeddelande från en senior chef vid 
MGH till en svensk kollega ska han därför ha tvingats bort på grund av ”financial 
mismanagement as well as a set of bad behaviors and ethical issues”. I denna situation kom 
KI och dess sam-arbetspartner AstraZeneca, ett stort globalt läkemedelsföretag, till 
undsättning. Av vilken anledning kanske någon undrar? Till saken hör då att Chien i 
sin grupp vid MGH/HU sedan några år hade en svensk gästforskare, Emil Hansson. 
Vad som utmärker denne är hans kopplingar till högt uppsatta personer på KI. De 
det då gäller är hans tidigare handledare professor Urban Lendahl (som vi tidigare 
hört talas om i anslutning till Macchiarini-skandalen) och hans far professor Göran 
Hansson. Vid den aktuella tiden var Lendahl ordförande och senare sekreterare i 
Nobelkommittén för fysiologi eller medicin vid KI (där han efterträtt Hansson) och 
Hansson ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademien (dit han gått från pos-
ten som sekreterare för Nobelkommittén vid KI). 
 
Minst lika viktig i sammanhanget var Kenneth Chiens koppling till AstraZeneca. 
Han var 2010 med och grundade bolaget Moderna Therapeutics vars affärsidé är att 
använda modifierat budbärar-RNA som läkemedel (därav företagets namn) och en 
av detta bolags största investerare är just AstraZeneca (har satsat flera miljarder kro-
nor). Till saken hör vidare att AstraZeneca 2013 startade ett samarbete med KI där 
man vid medicininstitutionen i Huddinge skapade ett Integrated Cardio Metabolic 
Centre (ICMC) i vilket bolaget enligt avtal skulle satsa 20 miljoner USD per år. 
 
Tack vare alla dessa kopplingar blev det så att KI sträckte ut en räddande hand till 
Kenneth Chien och de som under 2012 förhandlade med honom var förutom rektor 
Harriet Wallberg och prorektor Jan Andersson just den ovan omnämnde Urban Len-
dahl. Resultatet blev att Chien från den 1 januari 2013 anställdes som professor i kar-
diovaskulär forskning vid KI med en årslön av 2 miljoner kronor. En del av denna för 
en KI-forskare osedvanligt höga lön - närmare bestämt 75.000 kronor per månad - 
bekostades av skattebetalarna i Stockholms Läns Landsting via ett uppdrag som fö-
reståndare vid Centrum för Kardiologi vid Karolinska Universitetssjukhuset som 
Wallberg förhandlat fram med sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. När jag hörde mig 
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för bland några läkare på sjukhuset var det dock ingen som hade hört talas om detta 
centrum så jag misstänkte att något inte stod rätt till och skrev till chefen för Hjärt-
kliniken och frågade vad uppdraget bestod av. Svaret var att det inte fanns några 
definierade arbetsuppgifter på sjukhuset så det hela kan närmast liknas vid en kuliss 
som skulle hjälpa KI att betala den mycket väl tilltagna lönen till Chien. När jag efter 
öppnandet av Nya Karolinska i Solna (NKS) åter skrev till sjukhuset och frågade om 
Chiens tjänst där fick jag från chefen för Tema Hjärta och Kärl följande svar: ”Kenneth 
Chien har inga arbetsuppgifter på Karolinska Universitetssjukhuset och hans arbetstid kon-
trolleras inte av oss. Vi är bundna till det anställningsavtal som föreligger, och har efter 
undersökning av arbetsrättsliga regler valt att avvakta i väntan på pensionsavgång 2018”. 
Detta betyder i klartext att skattebetalarna i SLL under sex års tid att fått betala 5,3 
miljoner kronor till Kenneth Chien för att göra ingenting. 
 
När Kenneth Chien började på KI delades hans anställning upp mellan Institutionen 
för Cell- och Molekylärbiologi i Solna (där Urban Lendahl hörde hemma) och In-
stitutionen för Medicin i Huddinge. På den senare institutionen kom han att tillhöra 
ICMC, den enhet som AstraZeneca startade samma år. Inte minst via detta bolag 
men även via diverse andra statliga och privata källor kom Chien inom kort att få en 
budget av närmast ojämförbar storlek. När jag i början av 2017 försökte samman-
ställa de anslag han tilldelats från 2013 och framåt slutade summan på nästan 340 
miljoner kronor, det vill säga i snitt 85 miljoner kronor per år. Därtill kommer ytterli-
gare medel som jag inte har närmare uppgifter om. 
 
Vad som kan ha varit en viktig bidragande orsak till att KI värvade Kenneth Chien är 
sannolikt hans kontakter i Kina och då inte minst i Hongkong. Sålunda dröjde det 
bara några månader efter det att Chien tillträtt sin tjänst på KI som han tillsammans 
med Urban Lendahl reste till Hongkong för att diskutera samarbete. Detta ledde se-
nare till förhandlingar mellan Hongkongs chefsminister CY Leung (vars son tidigare 
hade börjat arbeta hos Chien på KI) och KI:s rektor Anders Hamsten (tillträdde 
denna post 1 januari 2013, det vill säga samma dag som Chiens anställning på KI 
startade) om att KI i Hongkong skulle bygga upp ett forskningscentrum inom rege-
nerativ medicin. För att få fram medel till detta utnyttjade Leung sina kontakter med 
familjen Lau, huvudägare till fastighetsbolaget Chinese Estates Holdings Ltd. Huvud-
man i familjekoncernen var Joseph Lau (vid den tiden den fjärde rikaste personen i 
Hongkong med en förmögenhet av cirka 140 miljarder kronor. Denne dömdes 2014 
av en domstol i Macau till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt 
men lyckades undgå att få avsitta detta då inget utlämningsavtal fanns mellan 
Hongkong och Macau. I och med domen blev det dock sonen Ming Wai Lau som fick 
överta posten som ordförande i Chinese Estates Holdings Ltd. Denne senare kom av 
den politiska ledningen i Hongkong med CY Leung i spetsen att få diverse uppdrag, 
bland annat som ordförande i den Commission on Youth som startades 2014.  



 23 

 
Slutresultatet av överläggningarna blev att det den 12 januari 2015 undertecknades 
ett avtal undertecknat av KI:s rektor Anders Hamsten och Ming Wai Lau enligt vilket 
den senare donerar 50 miljoner USD (cirka 500 miljoner kronor) till KI för att bygga 
upp ett ”Karolinska Institutet China-Hongkong Center” i Hongkong. När detta invigdes 
i oktober 2016 var namnet Ming Wai Lau Centre for Regenerative Medicine (MWLC) 
men senare byttes ordet Regenerative ut mot Reparative (synonym), sannolikt för att 
man inte ville blandas ihop med Paolo Macchiarinis enhet vid KI med namnet Ad-
vanced Center for Translational Regenerative Medicine. Kenneth Chien var som sagt en 
viktig person bakom tillkomsten av detta center men det är för mig inte klart vilka 
resurser han har och har haft där.   
 
Ytterligare perspektiv på den stora donationen från Ming Wai Lau kom när de så 
kallade Panama-dokumenten 2016 gjordes offentliga av International Consortium of 
Investigative Journalists (ICIJ). Genom att söka i databasen hittade jag där ett drygt 
sextiotal företag som Ming Wai Lau hade registrerade i skatteparadis som Brittiska 
Jungfruöarna och Bermuda, i ett drygt tiotal fall tillsammans med sin korruptions-
dömde far (se andra artikeln i kapitel 7). 
 
I kapitel 6 återges tre artiklar som ytterligare granskar KI:s rekrytering av Kenneth 
Chien och därtill kopplade satsningar i Hongkong och Kina. 
 
Kapitel 7 - Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet 
Vetenskapsrådet (VR) är via Ämnesrådet för Medicin och Hälsa (MH) den största 
statliga finansiären av grundläggande medicinsk forskning vid svenska universitet 
och högskolor. Under 2019 delade man ut anslag om totalt 1,1 miljarder kronor. Av 
detta gick drygt 500 miljoner kronor till KI. Av tio lärosäten som redovisades som 
bidragsmottagare kammade KI alltså hem 46% av den totala kakan. Jag kan tänka 
mig att man på många håll kan ha synpunkter på denna fördelning.  
 
I detta kapitel två artiklar som ger exempel på hur relationen mellan KI och Ve-
tenskaspsrådet kan se ut. 
 
Kapitel 8 - Tystnadskultur 
Vi har under senare år i debatten hört alltmer om den tystnadskultur som breder ut 
sig inom olika delar av samhället. Och inte minst gäller detta som jag har kunnat 
iaktta institutioner som KI. Väldigt många är rädda för att öppet tala om sådant man 
är kritisk till av rädsla för repressalier från ledningen. Som statsvetaren Lundquist 
1998 tog upp i boken ”Demokratins Väktare” ska statliga befattningshavare ha rollen 
både som demokratins tjänare och dess väktare. I den senare rollen ska de ta ansvar 
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för att verksamheten sköts i enlighet med allmänt accepterad etik och på ett sätt som 
ger medborgarna möjlighet att få insyn i och när så behövs ingripa i skeendet. Tyvärr 
har utvecklingen gått en annan väg. Liksom i det privata näringslivet, som de offent-
liga institutio-nerna alltmer försöker efterlikna, prioriteras lydnad och inrättning i 
ledet bakom chefen snarare än rättrådighet och mod att säga ifrån när något är fel. 
Om inget görs åt detta är risken stor att ansvaret för centrala funktioner i samhället 
alltmer lämnas över till ett litet fåtal makthavares godtycke.  
 
Här återges en artikel som tar upp tystnadskulturen på KI med utgångspunkt bland 
annat från Macchiarini-skandalen. 
 
Kapitel 9 - Övrigt 
Slutligen återpubliceras här en artikel från 2011 en artikel om införandet av vaccinat-
ion mot papillomvirus och de mycket stora ekonomiska intressen som därvid fanns. 
  



 25 

2 Forskning till salu - kommersialisering  
Detta var den fråga jag initialt fokuserade mitt intresse på när jag 2004 började 
granska vissa företeelser på KI närmare. Det som då slog mig var att Sverige och KI i 
vissa avseenden hade gått ännu längre än föregångaren USA i att sälja ut sig till 
kommersiella intressen. Mina iakttagelser redovisades under detta år i de debattar-
tiklar i Dagens Nyheter och Expressen som återges nedan. Som redan nämnts föll 
artiklarna inte i god jord inom KI:s ledning och resultatet blev att jag kom att vara 
tjänstledig med begränsad lön under de sista åren fram till pensionering. Under 
dessa år fortsatte min granskning och 2010 kom boken ”Forskning till Salu” ut. Fyra 
kapitel från den återpubliceras nedan. Boken i sin helhet finns också fritt tillgänglig 
på Internet under länken  
(http://www.forskning-till-salu.se/uploaded/forskning_till_salu_johan_thyberg.pdf). 
 
 

 
 
Aula Medica, invigd 2013, och Gammelgården, ursprungligen byggd 1771 som ett 
torp tillhörande Karlbergs slott - två byggnader från olika epoker på Karolinska Insti-
tutets campus i Solna. 
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https://www.dn.se/arkiv/debatt/javskultur-styr-medicinska-elitforskare-professor-johan-
thyberg-vid-karolinska-institutet-pekar-ut/ 
 

DN Debatt. "Jävskultur styr medicinska 
elitforskare". Professor Johan Thyberg 
vid Karolinska institutet pekar ut kolle-
ger som har dolda bindningar till läke-
medelsindustrin. 
PUBLICERAD 2004-03-07 
  

Nyligen avgångne rektorn för Karolinska institutet Hans Wigzell, tillika vetenskaplig 
rådgivare åt regeringen, har uppdrag för en rad privata företag. Ur jävssynpunkt 
framstår det som högst anmärkningsvärt att regeringen tillåter dessa bisysslor. Lik-
nande välbetalda uppdrag för företag inom sina egna forskningsområden har profes-
sorn och prefekten Hans-Olov Adami. Bara på min egen institution har hälften av 
professorerna egna bolag som är direkt kopplade till deras forskningsfält. Risken för 
bristande objektivitet, och i värsta fall att forskningsresultat som missgynnar företa-
gen tystas ned, är uppenbar. Det skriver professorn i cell- och molekylärbiologi vid 
Karolinska institutet Johan Thyberg. 

+ + + 

Utbildningsminister Thomas Östros spred dubbla budskap när han för en tid sedan 
(DN Debatt 5/2) talade sig varm för den fria grundforskningen på universiteten sam-
tidigt som han efterlyste ett mer aktivt intresse för att utveckla kommersiella tillämp-
ningar av forskarnas upptäckter, allt i syfte att säkra den ekonomiska tillväxten och 
förbättra välfärden. 

Egentligen propagerar han för att förstärka den kommersialisering av forskningen 
som redan länge pågått runt om i världen och som i Sverige haft Hans Wigzell som 
sin främste pådrivare. Denne avgick vid nyåret som rektor för Karolinska institutet 
(KI), men är fortfarande kvar som vetenskaplig rådgivare åt regeringen. Om Östros 
nu formulerar en ny socialdemokratisk ideologi i forskningsfrågor är det sannolikt 
Wigzell som levererat de bakomliggande tankarna. 

Men långtifrån alla inom forskarsamhället delar Hans Wigzells intresse för att sjunga 
kommersialiseringens lov. Omvandlingen av universiteten från fritt kunskapssökande 
institutioner i det allmännas intresse till företagsliknande korporationer rymmer 
stora risker, både för forskarna själva, universiteten och samhället i sin helhet. 

På det biomedicinska området - som ju ytterst rör människors hälsa - kan vi redan se 
en utveckling där forskningen flyter ihop med olika sorters kommersiella överväg-
anden som patent, royalty, bolagisering av verksamheten och sökande efter riskkapi-
tal. Både universitetens, forskningens och forskarnas fokus riskerar att förflyttas, vil-
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ket leder till att grundforskning utan omedelbar kommersiell tillämpning blir mindre 
intressant än områden som erbjuder en möjlighet till snabba pengar. 

Som verksam på KI under många år har jag själv kunnat iaktta denna glidande men 
alltmer symbiotiska relation mellan forskningen och industriella och kommersiella 
intressen. 

Vid KI, liksom vid andra universitet som till stor del finansieras med allmänna medel, 
finns förvisso stränga krav på redovisning av kontakterna mellan den akademiska 
världen och industrin, men hur tillämpas de i praktiken 

När det gäller tydliga redovisningar av olika sorters bindningar har den vetenskapliga 
tidskriftsvärlden länge haft en klar policy i syfte att ge läsarna själva en möjlighet att 
bedöma eventuella samband mellan publicerade resultat och kommersiella intressen. 
Flertalet internationella tidskrifter kräver i dag att författarna deklarerar ekonomiska 
bidrag och lön/ersättningar från företag med intressen i den redovisade forskningen. 
Detsamma gäller egna aktieinnehav eller andra ägarintressen i sådana företag, likaså 
patent och patentansökningar vars värde kan påverkas av publicerandet. 

Svenska universitet och högskolor har på motsvarande sätt etiska riktlinjer för upp-
dragsforskning och mottagande av anslag från privata givare. Vetenskapsrådet - som 
fördelar statliga forskningsanslag - har en etikkommitté och har tagit fram regler för 
redovisningen av utomstående ekonomiska intressen i forskningen. Vid KI krävs 
dessutom att professorer och andra forskare varje år lämnar en skriftlig redogörelse 
för bisysslor till sin institution och att institutionscheferna (prefekterna) redovisar 
sina uppdrag utanför tjänsten till rektor. Den senare är utsedd av regeringen och rap-
porterar i sin tur till utbildningsdepartementet. 

På papperet finns sålunda goda normer, men återigen: hur fungerar de i verkligheten 

På utbildningsdepartementet fanns ingen sammanställning över aktuella bisysslor för 
KI:s rektor Hans Wigzell innan han avgick från sin post vid nyåret och man visste inte 
heller vilka inkomster han hade från dessa uppdrag. På frågan om rektors sidoupp-
drag kunde innebära risk för förtroendeskada och jäv fick jag följande nonsenssvar 
per brev: "Alla ärenden i regeringskansliet måste beredas innan beslut fattas. I be-
redningen ingår bland annat att skaffa in behövliga upplysningar. Att regeringsären-
den blir så beredda som deras beskaffenhet kräver följer av allmänna förvaltnings-
rättsliga principer. Detta gäller också alla ärenden om bisysslor." 

Av handlingarna på utbildningsdepartementet framgick dock att Wigzell i oktober 
2001 meddelat att han "kommer att ge vetenskapliga råd åt Biovitrum AB". Detta bo-
lag grundades som en avknoppning från läkemedelsföretaget Pharmacia, registrera-
des hos Patent- och registreringsverket (PRV) i början av 2001 och bildade drygt ett 
år senare ett vetenskapligt råd med Hans Wigzell som ordförande. 

Till saken hör att KI har och har haft omfattande affärskontakter med Biovitrum AB, 
främst via bolag som Karolinska Holding AB (KIHAB) och Karolinska Innovations AB 
(KIAB) där Wigzell är styrelseordförande respektive styrelseledamot. Till bilden av 
dessa korsvisa band hör också att Biovitrums styrelseordförande Tony Weitzberg 
fram till i fjol satt i KI:s styrelse, men numera ersatts av Håkan Åström, styrelseleda-
mot i Biovitrum. 
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Hans Wigzell har också varit styrelsemedlem och vetenskaplig rådgivare hos två 
större aktieägare i Biovitrum, nämligen Karolinska Investment Fund (KIF) och HBM 
Bioventures. KIF bildades 1999 av KI och försäkringsbolaget Alecta och har till upp-
gift att bidra med riskkapital i nordiska bolag inom medicin och bioteknologi. De 
största investerarna i KIF är Alecta och Sjätte AP-fonden. Startkapitalet var 500 mil-
joner kronor. Styrelsen leds av Erik Åsbrink, tillika styrelseordförande i Alecta, me-
dan Hans Wigzell är vice ordförande och dessutom ordförande i bolagets vetenskap-
liga råd, en församling bestående av nio KI-professorer. 

Bland de företag som KIF placerat pengar i finns förutom Biovitrum ett flertal företag 
som KI-forskare bildat och/eller har ägarintressen i. Hittills har det visat sig omöjligt 
att få ta del av det avtal som skrevs när KIF bildades liksom av KIF:s årsredovisning-
ar. 

Eftersom Wigzell också - enligt handlingar på utbildningsdepartementet - har upp-
drag för flera andra privata företag, måste man fråga sig om alla dessa engagemang 
verkligen är förenliga med hans roller som regeringens rådgivare i vetenskapliga frå-
gor och ledamot i Forskningsberedningen. En person i den positionen förmodas vara 
neutral och fri från ovidkommande bindningar. Ur jävssynpunkt framstår det som 
högst anmärkningsvärt att regeringen tillåtit alla dessa bisysslor. 

Hur är då förhållandet om vi går vidare från rektor till prefekterna på KI, alltså de 
institutionschefer som rektor utsett 

I detta fall redovisas bisysslor på ett fastställt formulär, som granskas av KI:s perso-
nalchef i samråd med en jurist inom ledningskansliet och slutligen godkänns av rek-
tor. I de redovisningar som lämnats in under 2003 fanns flera som väckte undran. 

Ett sådant exempel är redovisningen från Hans-Olov Adami, prefekt vid institutionen 
för medicinsk epidemiologi. 

Han skriver i sin rapport till dåvarande rektorn Hans Wigzell att han har engagemang 
hos CEFIC (presenterar sig själv som "the forum and the voice of the European che-
mical industry") och Novartis-Syngenta (ett multinationellt bolag inom läkemedels- 
och jordbruksbranschen). 

Enligt offentliga uppgifter har han under 1999-2001 erhållit bidrag om 5,5 miljoner 
kronor från CEFIC, men i hans egen redovisning till KI står bara följande: 

"Enligt tidigare instruktioner från KI hänförs/redovisas dessa uppdrag inom ramen 
för min professur vid Harvard." Till saken hör att Adami har en obetald befattning 
som adjungerad professor vid Harvard University och att de ansvariga där inte läm-
nar ut några uppgifter vare sig om hans eller andras uppdrag. 

Jan-Åke Gustafsson är en annan institutionschef vid KI som i slutet av 1980-talet var 
med och bildade Karo Bio, i dag ett börsnoterat bolag i läkemedelsbranschen med 
försäkringsaktiebolaget Alecta som största aktieägare. Han är suppleant i styrelsen 
samt konsult åt bolaget. 
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På den plats i KI-formuläret där inkomster av bisysslor skall redovisas står bara "var-
för skall ni veta det". Redovisningen har uppenbarligen ansetts till fyllest av ledning-
en vid KI. 

Ett tredje exempel är Claes Wahlestedt, prefekt vid Centrum för Genomik och Bioin-
formatik (CGB) som bildades 1997 i samarbete mellan KI och läkemedelsföretaget 
Pharmacia. Wahlestedt är utsedd och avlönad av Pharmacia (numera uppköpt av Pfi-
zer). Var kan en person i den positionen förväntas ha sin lojalitet och för vems intres-
sen arbetar han i första hand 

På den institution där jag arbetar har åtminstone fem (cirka hälften) av professorerna 
egna bolag inom det fält som deras forskning rör. Andra forskare arbetar som konsul-
ter i dessa och/eller andra bolag. Det finns även personer på institutionen som har 
suttit och sitter med i styrelsen för flera olika bolag i det biomedicinska området. Bo-
lagen har i flera fall haft avtal med sina grundare om kontraktsforskning som utförts 
på institutionen. 

Näringslivskontakter leder i praktiken till att statligt anställda forskare ägnar en av-
sevärd del av sin arbetstid åt privata ekonomiska intressen, exempelvis att leta efter 
riskkapital och utforma affärsavtal. 

Med samarbetsavtal mellan universitet och företag följer också hänsynstaganden och 
frihetsinskränkningar som per definition ska vara främmande för en fri och obunden 
forskning, exempelvis sekretessavtal, risker för bristande objektivitet och fördröjande 
eller - i värsta fall - förhindrande av publicering av forskningsresultat i det ena eller 
andra bolagets intresse. 

Är detta bra för samhället och näringslivet i stort 

Hamnar inte både enskilda forskare och universiteten i jävsliknande situationer 

Och hur påverkar detta besluten om vilka projekt som skall stödjas 

I ett läge där statens resurser uppenbarligen inte räcker till för en bred, kvalitativ och 
obunden forskning vore det onekligen betydligt bättre om näringslivets representan-
ter kunde slå sig ihop och gemensamt satsa medel för att stödja en fri forskning till 
gagn för alla - inklusive sig själva - i stället för att tävla med varandra om att komma 
in på universitetens laboratorier. 

Utifrån dagens verklighet är det svårt att förstå utbildningsminister Thomas Östros 
klagan över otillräckliga kontakter mellan universitet och näringsliv 

Den förändring som han efterlyser är ju redan verklighet, åtminstone på Karolinska 
institutet. Hur långt bolagiseringen framskridit kan utläsas av listan över företag med 
nära koppling till detta medicinska universitet: KI Holding AB (KIHAB), Karolinska 
Innovations AB (KIAB), Karolinska Development, Karolinska Education AB (KEAB), 
Karolinska Research Services AB (KARSAB), Biovitrum Partner AB, Biovitrum KI 
Fund, Karolinska Investment Fund (KIF), Karolinska Investment Management AB 
(KIMAB), etcetera. Till detta kommer en lång rad företag som knoppats av från KI 
och där KI-anställda forskare fungerar som grundare, delägare, konsulter eller lik-
nande. 
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Frågan är därför om Östros vill fortsätta på den inslagna vägen och på sikt bolagisera 
delar av universitetens forskning fullt ut 

I så fall blir universitetens traditionella roll som obundna institutioner i allmänin-
tressets tjänst snart ett minne blott. 

JOHAN THYBERG 
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https://www.dn.se/debatt/ki-institution-blev-sald-till-pharmacia/ 
 

DN Debatt. "KI-institution blev såld till 
Pharmacia" 
PUBLICERAD	2004-03-16 

I en artikel på DN Debatt 7/3 tog jag upp problematiken om hur kontakter mellan 
universitet och näringsliv bör utformas. Detta diskuteras över hela världen men in-
formationen om vad som förekommer är begränsad. I Sverige utreder Vetenskapsrå-
det frågan och på Karolinska institutet (KI) har den nye rektorn initierat en bred 
översyn av etiken. I ett inlägg på DN Debatt 9/3 svarar Claes Wahlestedt, prefekt vid 
Centrum för genomik och bioinformatik (CGB) på min artikel. Hans budskap är att 
"forskningen stärks genom industrikontakt". 

Den institution som Wahlestedt är chef för är ett mycket anmärkningsvärt exempel 
på hur kontakter mellan universitet och näringsliv kan se ut. CGB bildades 1997 ge-
nom ett avtal mellan KI och Pharmacia (numera en del i Pfizer, ett av världens största 
läkemedelsbolag). Jag bad i november 2003 KI att få ta del av detta avtal. Efter på-
stötning erhölls tre månader senare en kopia med stora delar överstrukna i svart. Mo-
tiveringen angavs som att "det finns anledning att anta att enskild lider skada om ut-
lämnande sker i dessa delar". Avtalet förlängdes från 2003 och det är denna version 
som gäller i dag (enligt de handlingar jag fått). Låt oss titta lite närmare på vad som 
där står i icke sekretessbelagda delar. 

Grunden för avtalet var att Pharmacia ville bilda ett center för molekylär genetik samt 
att KI skulle fungera som värd för detta och integrera det akademiskt och forsk-
ningsmässigt. CGB skall ha en chef och bestå av flera enheter. Enligt avtalet utses och 
avlönas chefen av Pharmacia. Denne utser enhetscheferna och Pharmacia har option 
på att anställa dessa på fulltidsbas. I enhetschefernas uppgift ingår att föreslå forsk-
ningsprogram och leda forskningen på sin enhet. De övergripande besluten om verk-
samheten tas av en styrgrupp bestående av två representanter var för KI och Pharma-
cia samt en ordförande utsedd av Pharmacia. Den senare röstar endast i dödlägen, 
vilket betyder att bolaget har utslagsröst. 

Vad det gäller publikation av uppnådda resultat säger avtalet att detta endast får ske 
efter skriftligt tillstånd från Pharmacia. Inget nämns om att forskarna har en garante-
rad rätt att publicera sina fynd. Det sägs vidare att Pharmacia vid granskningen av 
manuskript har två månader på sig att avgöra om man önskar söka patent på resulta-
ten. Om så är fallet har bolaget ytterligare sex månader på sig för att sammanställa 
och skicka in en patentansökan. Inskickandet av ett manuskript för publicering kan 
därigenom fördröjas med upp till åtta månader. 

Enligt avtalet har Pharmacia den primära äganderätten till alla upptäckter och pa-
tent. För att säkerställa detta krävs att alla forskare som är KI-anställda skriver under 
en "Confidentiality Agreement". 

Dessutom skall enligt avtalet KIAB (Karolinska Innovations AB, i avtalet likställt med 
KI) ge Pharmacia "a right of first offer to acquire all of its rights to any outside inven-
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tion made by KI scientists that are controlled by or otherwise available to KIAB and 
free to be offered to Pharmacia". 

KIAB är ett bolag vars uppgift bland annat är att hjälpa KI-forskare med patentan-
sökningar. Avtalsparagrafen innebär att forskare som skriver kontrakt med KIAB och 
oberoende av vid vilken institution hon eller han arbetar i praktiken erbjuder sina 
upptäckter till Pharmacia (om inget annat specificeras i forskarens avtal med KIAB). 

Vad månne står i de sekretessbelagda och i svart överstrukna delarna av avtalen? 

Hur det än är med den saken torde det med all tydlighet framgå att vad KI under 
förre rektorn Hans Wigzells ledning (en av undertecknarna av avtalet) gjort är att 
sälja en KI-institution till ett stort läkemedelsföretag. Frågan är om något liknande 
skett någon annanstans i världen. 

Claes Wahlestedt, chef vid CGB, talar sig varm för Wigzells insatser för kontakterna 
mellan KI och näringslivet (Pharmacia-sfären är en del som varit särskilt gynnad). 
Som framgår av artikeln på DN Debatt 7/3 är Wigzell i mycket hög grad personligen 
involverad i det privata näringslivet. Att Wahlestedt som representant för det senare 
hyllar Wigzell är inte förvånande. 

Wahlestedt skriver att han numera inte är anställd av Pharmacia/Pfizer utan av KI. 
Detta gäller förmodligen från årsskiftet och är möjligen ett tecken på att KI:s ledning 
tagit till sig den kritik jag under längre tid framfört bland annat i denna fråga. Vad det 
gäller Wahlestedt personligen framgår av den redovisning av bisysslor som lämnades 
in under 2003 att han utöver sin koppling till Pharmacia även är delägare i tre forsk-
ningsbolag och sitter i styrelsen för ytterligare två. 

Som sagt, symbiosen mellan universiteten och näringslivet är mycket utvecklad och 
inte minst på KI. Någon öppenhet värd namnet i dessa frågor visas varken från uni-
versiteten själva eller andra myndigheter. Om svenska folket fick veta vad som försig-
går skulle det bli förskräckt. 

Johan Thyberg 

Professor i cell- och molekylärbiologi Karolinska institutet 
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Professor Thyberg om en kollega som sålt ut sitt oberoende: 
 

Så styr Hans Wigzell 
KI från dubbla stolar 
 
Professor Hans Wigzell har kritiserats för att han suttit på dubbla stolar under sin tid som rek-
tor för statliga Karolinska institutet (KI). 

I dag presenterar professor JOHAN THYBERG, en kollega på KI, flera anmärkningsvärda 
förhållanden: 
•  Wigzell var en av grundarna till Affibody AB – samtidigt som han var vetenskaplig rådgi-

vare åt fonden HealthCap, delägare i bioteknikbolaget. 
•  Wigzell var styrelseordförande i KI Holding AB som också ägde aktier i Affibody – där 

Wigzell, som privatperson, dessutom var delägare. Samtidigt som Wigzell var rektor för 
KI köpte institutet tjänster av Affibody. 

•  Wigzell var vice styrelseordförande i Karolinska Investment Fund som satsade pengar i 
Gyros – ett bolag som Affibody ingått en strategisk allians med. 

•  Wigzell är arvoderad ordförande i Biovitrum AB:s vetenskapliga råd – samtidigt som Ka-
rolinska institutet Holding gjort affärer med Biovitrum. 

 

 
 
Hans Wigzell (bilden) håller på att sälja ut den fria  
forskningens själ, skriver Johan Thyberg, kollega på  
Karolinska institutet, i dag. Foto: ULF SIRBORN 
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Hej, Hans! 
 
Det är verkligen notabelt hur professorer som du och andra tack vare dina insatser som rektor 
vid KI fått möjlighet att hålla på med diverse ”business” vid sidan om era statliga professors-
tjänster, och dessutom utan att behöva redovisa det. Det är också en bravur hur du lyckats få 
regeringen att acceptera alla bisysslor du haft/har parallellt med uppgifterna som rektor vid KI 
(fram till nyåret) och som regeringens vetenskaplige rådgivare (12 000 kronor/månad). Jag 
trodde att detta var poster som krävde att man stod fri från privatekonomiska intressen som 
medvetet eller omedvetet kan påverka ens ageranden i dessa för samhället så viktiga position-
er. 
 
Apropå det här med att sitta på dubbla stolar är det några saker i din flora av bisysslor jag 
funderat över. Ta till exempel det här med Affibody AB. Detta bioteknikbolag bildades 1998 
med Mathias Uhlén och dig själv som frontfigurer enligt pressklipp. Bland dem som fanns 
med och tillsköt kapital då, och även senare gjort så, märks HealthCap. Enligt dina rapporter 
till utbildningsdepartementet (dnr U98/60/UH) fungerade du som rådgivare åt denna investe-
ringsfond från februari 1998 och något år framåt. Därefter gick du i stället över till att arbeta 
inom Karolinska Investment Fund (KIF), en fond KI bildat tillsammans med SPP, i dag 
Alecta (dnr U98/60/UH). I KIF har du fungerat som vice ordförande i styrelsen vid sidan av 
Erik Åsbrink (avgick för en kort tid sedan) och dessutom som ordförande i det vetenskapliga 
rådet. 
 
Som framgår av Affibody AB:s hemsida var HealthCap med och satsade pengar vid starten 
1998 och äger i dag 30 procent av företaget. Det tycks som om du i samband med bildandet 
möjligen satt på dubbla stolar, dels som en av grundarna av bolaget, dels som rådgivare åt en 
av dess stora investerare (en uppgift för vilken jag förmodar att du fått betalt). Man måste väl 
ändå fråga sig om en rektor för ett svenskt universitet och tillika rådgivare åt regeringen skall 
delta i den typen av affärer? 
 
Inte nog med detta. Enligt Värdepapperscentralen innehade du för en tid sedan ett stort antal 
aktier i Affibody AB (kunde räknas i sexsiffriga tal). Det må vara hänt. Men samtidigt inne-
hade KI Holding AB, ett bolag finansierat via statliga medel och i vilket du är styrelse-
ordförande, också det ett ansenligt antal aktier i Affibody AB (dock ej lika många som du 
själv). Hur är din roll i detta sammanhang offentligt redovisad? Tyvärr går ju startup-bolag av 
denna typ oftast knackigt (dålig balans mellan utgifter och egna genererade inkomster). 
 
Jag förmodar att det bland annat var därför som Affibody AB i juni 2003 stolt gick ut och 
talade om att man tillsammans med InforSense Ltd sålt en första licens med tillhörande ser-
viceenhet för microarray-analyser till KI. Det universitet vid vilket du då fortfarande var rek-
tor och där du i dag som chef för CMI och styrelseordförande i KI Holding AB står 
för mycket av kontakterna med näringslivet... 
 
Som om inte det här var tillräckligt. Tittar man på KIF:s hemsida (den fond där du är vice 
ordförande i styrelsen och ordförande i vetenskapliga rådet) så finner man att KIF satsat 
pengar i Gyros AB, ett bolag som Affibody AB i maj 2001 ingick en strategisk allians med 
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enligt uppgift på den egna hemsidan. Och så har vi det här med Biovitrum AB. Du är ordfö-
rande i dess vetenskapliga råd för vilket du får betalt (2 500 USD per sammanträde). 
 
Samtidigt har du varit/är verksam i KIF och HBM Bioventures Ltd (ett holdingbolag lokali-
serat i Schweiz och på Caymanöarna), två större ägare i Biovitrum AB. Dessutom har du i 
egenskap av ordförande i styrelsen för KI Holding AB och tidigare rektor vid KI suttit och 
gjort betydande affärer med Biovitrum. Till på köpet har KI Holding AB ett dotterbolag vid 
namn Biovitrum Partner AB. Jag glömmer naturligtvis inte heller hur det i samband med en 
tidigare affärsuppgörelse mellan KI och Biovitrum AB gick ut en uppmaning till mig som KI-
anställd enligt vilken KI:s högsta ledning inte ville att Biovitrum AB skulle störas. 
 
Hans, mot bakgrund av vad som redovisats ovan, måste jag fråga mig vad det är som pågår? 
Varför ägnar du och så många andra KI-höjdare er åt alla dessa affärer vid sidan om? Varför 
håller ni på och säljer ut forskningen vid KI till privata företag, inklusive sådana där ni själva 
har direkta ägar- och/eller vinstintressen. Det värsta exemplet av alla är nog Pharmacia (nu-
mera uppköpt av Pfizer), som jag tidigare tagit upp i DN 16 mars. Det kontrakt du skrev med 
dem 1997 och sedan förnyade 2002 slår förmodligen alla rekord. Jag känner inte till att det 
någonstans i världen tidigare hänt att ett universitet sålt en akademisk institution till ett stort 
multinationellt läkemedelsföretag så totalt som i detta fall. Till och med välkända ameri-
kanska bedömare (som är vana vid rätt mycket) häpnar när de får höra vad som står i detta 
kontrakt. Jag vet att det är ont om statliga pengar till den biomedicinska forskningen i det här 
landet. Men kan ni inte lägga band på er innan ni helt sålt ut den fria forskningens själ till det 
privata kapitalet? Försök hålla isär begreppen ”science in the private interest” och ”science in 
the public interest”. 
 
Det mest skrämmande av allt är att så få ansvariga personer och myndigheter i det här landet 
tycks bry sig om saken. I USA däremot, som förvisso inte alltid är något bra exempel att följa, 
ser man trots allt reaktioner när liknande saker kommer fram. När Los Angeles Times i slutet 
av förra året avslöjade hur det gick till bland topparna inom National Institutes of Health, ett 
av världens mest respekterade forskningscentra, blev reaktionen blixtsnabb. Detta ledde bland 
annat till att kongressen omgående tog upp saken, kallade in de ansvariga och krävde förkla-
ringar liksom åtgärder för att rätta till missförhållandena. 
 
En del säger att Sverige är fantastiskt. Jag frågar mig vad det är för land vi lever i. 
 
JOHAN THYBERG 
 
Johan Thyberg är professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska institutet. Han arbetar 
med cellbiologisk forskning rörande orsakerna till arterioskleros (åderförkalkning) och har 
under senare tid bland annat intresserat sig för betydelsen av stamceller vid denna folksjuk-
dom. Ett annat av hans forskningsintressen rör Alzheimers sjukdom och möjligheterna att 
utarbeta nya metoder för att förebygga och behandla sjukdomen. 
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EXPRESSEN          SIDAN 4          TORSDAG 10 JUNI 2004 
 
Replik 
 

Wigzell blandar bort korten 
 
• Forskaren Johan Thyberg drivs av personliga motiv och gör allt för att göra livet svårt 
för mig, skrev professor Hans Wigzell här på Sidan 4 i går. Det var första gången Wig-
zell bemötte anklagelserna om att han försatt sig i jävsliknande situationer och styrt 
forskningsmedel från flera stolar. 

• Pratet om personförföljelse är bara ett sätt för Wigzell att slippa diskutera problemen 
som uppkommit under hans tid som rektor vid Karolinska institutet, svarar professor 
JOHAN THYBERG. 
 
Jag skrev den 2 juni en artikel på denna sida där jag tog upp de dubbla lojaliteter Hans Wig-
zell satt sig i som tidigare rektor vid KI och regeringens rådgivare genom att samtidigt vara 
engagerad i ett stort antal privata företag, inklusive sådana där han själv har ägar-intressen. I 
gårdagens Expressen svarade Wigzell och angav att han var utsatt för person-förföljelse. Han 
får ursäkta, men tyvärr är jag och många med mig kritiska till mycket på KI och tycker att det 
behöver diskuteras öppet. 
 
Wigzell berör i stort sett ej alls den kritik mot de jävsliknande situationer han försatt sig i. En 
genomgång visar att Wigzell under sin tid som rektor och rådgivare åt regeringen varit enga-
gerad i närmare ett trettiotal olika privata företag. Dessa sidouppdrag har han uppenbarligen 
haft tid att sköta på sin av staten betalda arbetstid? Till saken kan läggas att han sedan 1984 
har ett eget bolag vid namn AB Wigzell Produktion. Enligt Patent- och registreringsverket är 
bolagets syfte produktion av medicinska och vetenskapliga artiklar, konsult-verksamhet samt 
innehav av värdepapper. Han är ensam styrelseledamot i bolaget. 
 
I stället för att förklara sina dubbla roller talar sig Wigzell varm för kommersialiseringen på 
KI. Jag har dock aldrig ifrågasatt det självklara i att KI och andra universitet skall samverka 
med samhället i övrigt. Däremot finns det både i Sverige och utomlands olika åsikter om hur 
detta skall gå till. Wigzell tar bland annat upp Pharmacias roll i skapandet av KI-institutionen 
CGB och beskriver saken som om det gällde välgörenhet. Sanningen finns i de avtal som Wi-
gzell skrev med företaget 1997 (dnr 1931/97) och 2002. Enligt dessa är det till exempel så att 
chefen för institutionen skall utses och vara anställd av Pharmacia samt att Pharmacia har 
majoritet i den styrgrupp om fem personer som bestämmer över verksamheten. 
 
Trots att avtalen rör den grundläggande verksamheten vid en KI-institution är de av någon 
anledning ej offentliga i sin helhet (godkänt av kammarrätten). 
 
Jag och många med mig anser att det på KI finns en jävsliknande kultur som behöver komma 
fram i dagsljuset och ventileras öppet. 
 
JOHAN THYBERG 
professor vid Karolinska institutet 
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1 Inledning 

I juni 2004 refererades i pressen en undersökning som föreningen Vetenskap & All-
mänhet låtit statsvetarna Sören Holmberg och Lennart Weibull vid Göteborgs Uni-
versitet göra om svenskarnas attityder till forskning [Holmberg & Weibull, 2004]. 
Undersökningen ingick i forskningsprojektet Vetenskapen i Samhället och samman-
fattades i en niosidig rapport med titeln ”Vetenskapen står stark i folkopinionen” 
(www.v-a.se). Där framkommer att den medicinska forskningen står i en särklass 
med avseende på förtroende hos det svenska folket. Både 2002 och 2003 angav hela 
84% av de tillfrågade att de hade mycket eller ganska stort förtroende för medicinsk 
forskning. Beträffande områden som man ansåg det speciellt viktigt att Sverige satsar 
på att nå ledande ställning i nådde cancerforskning en topposition (~80%) medan till 
exempel genteknik fick ett lägre stöd (~30%). Som utredarna framhäver var förtroen-
det för medicinsk forskning högre än vad som någonsin tidigare uppmätts för något 
område i SOM-institutets (Samhälle Opinion Massmedia) historia. Liknande resultat 
har erhållits i senare undersökningar även om siffrorna sjunkit något. 
  

Vad kan detta exceptionellt höga förtroende hos svenska folket för medicinsk forsk-
ning bero på? Eller uttryckt på ett annat sätt, vad är det egentligen man mätt? Är det 
tilliten till den medicinska forskning som bedrivs vid våra universitet och de forskare 
som utför den? Eller är det vad människor anser vara viktiga områden för forskning? 
Att cancerforskning rankas betydligt högre i angelägenhetsgrad än genteknik stödjer 
om något den sistnämnda teorin. Ordet cancer har i mångas öron en magisk klang 
som inger respekt och fruktan. Det är därför inte förvånande att många prioriterar 
studier av denna grupp av sjukdomar. Detta återspeglas också i det faktum att Can-
cerfonden får in mycket mer medel än Hjärt-Lungfonden i sina insamlingar, trots att 
hjärt-kärlsjukdomar orsakar avsevärt många fler dödsfall (~50%) än cancer och andra 
tumörsjukdomar (~25%). Genteknik känns däremot för många som ett etiskt kompli-
cerat område som går ut på att förändra arvsmassan hos växter, djur och människor. 
Vad man kanske inte tänker på är att denna teknik egentligen inte har något syfte i 
sig utan används som redskap inom andra discipliner. Den utnyttjas bland annat för 
att utveckla nya metoder att behandla och förebygga sjukdomar som de ovan 
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nämnda. Vad dessa exempel visar är hur komplex bakgrunden till våra ställningsta-
ganden ofta kan vara. 

Man måste även fråga sig i vilken mån svenska folket verkligen har tillräckligt med 
insyn för att kunna bedöma forskningen vid våra universitet. De budskap som sprids 
från universitetens informationsavdelningar till allmänhet, studenter och anställda 
har idag många gånger en karaktär liknande de alster som sprids från det privata 
näringslivets reklambyråer. Press och media tycks också i många fall ha glömt vikten 
av källkritik. Det är inte ovanligt att se stort uppslagna reportage om upptäckter som 
inom några få år sägs kunna leda till nya och revolutionerande behandlingar av all-
varliga sjukdomar. De uppföljande artiklarna som visar att så blivit fallet är svårare 
att hitta. Offentlig uppmärksamhet kan för den enskilde forskaren vara av betydelse i 
jakten efter anslag och prestige. Det kan även vara så att han eller hon försöker 
kommersialisera sina fynd och i den situationen är positiva kommentarer i pressen 
värdefulla i sökandet efter investerare. En kritisk attityd hos dem som förmedlar in-
formation från våra forskningslaboratorier är därför av största vikt. Risken finns an-
nars att sjuka och deras anhöriga ges förhoppningar om bot mot svåra hälsoproblem 
på basen av observationer gjorda till exempel i möss men som senare visar sig inte 
gälla på människa. 
  
Från rektorer och andra höga företrädare för högskoleväsendet liksom från den poli-
tiska sfären (inklusive regeringskansliet) och olika organisationer talas ofta om uni-
versitetens tredje uppgift. Med detta avses deras samverkan med det omgivande 
samhället, något som alltmer tycks ha fått betydelsen samverkan med näringslivet. 
En starkt pådrivande person i detta sammanhang har varit Hans Wigzell, rektor vid 
Karolinska Institutet (KI) under åren 1995-2003 och sedan 1999 därtill den socialde-
mokratiska regeringens vetenskaplige rådgivare. Parallellt med dessa uppdrag i det 
svenska samhället har han själv på olika sätt (grundare, delägare, styrelseledamot, 
rådgivare eller liknande) varit engagerad i åtminstone ett 30-tal olika privata företag 
(beskrivet i debattartiklar från 2004 i Dagens Nyheter och Expressen [Thyberg, 2004a, 
b]). Detta kan möjligen förklara den näringslivsorientering som under senare delen 
av 1990-talet och början av 2000-talet slagit rot på KI och andra svenska universitet 
och som även tycks ha fått fotfäste i Regeringen. Till exempel har den tidigare ut-
bildningsministern Thomas Östros pläderat för att svenska forskare i ökad grad ska 
kommersialisera sina resultat och uttalat att detta krävs för att vi ska kunna ”för-
bättra välfärden och öka rättvisan i samhället” [Östros, 2004]. Den socialdemokra-
tiska regeringens tro på betydelsen av en ökad kommersialisering av forskningen var 
uppenbarligen stor. Universitetens traditionella roll av oberoende organ som fritt och 
efter bästa förmåga analyserar och beskriver verkligheten utan direkta påtryckningar 
och styrning från politiker och näringsliv tycks alltmer komma i bakgrunden. Ett lik-
nande vägval har även gjorts av den borgerliga regeringen. 
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KI:s nya rektor från 2004, Harriet Wallberg-Henriksson, har liksom sin företrädare 
fortsatt att predika kommersialiseringens lov. När den senare i pressen kritiserats för 
sina utbredda och jävsliknande företagskontakter har hon ställt upp för att försvara 
och intyga honom sin aktning. På samma sätt agerade hon i samband med att profes-
sor Jan-Åke Gustafssons engagemang i Novumstiftelserna synades i en artikelserie i 
Dagens Nyheter under hösten 2005. När hon i slutet av augusti 2004 skulle medverka 
i en diskussion på Stockholms Akademiska Forums Vetenskapscafé i Kulturhuset i 
Stockholm sades i förhandsinformationen att hon skulle trycka på att det för dagens 
forskare inte räcker att vara duktig på att forska. Hon eller han måste också kunna 
kommersialisera sina upptäckter och se till att omsätta dem i samhällsnytta. Den offi-
ciella ideologin tycks vara att samhällsnytta är liktydigt med kommersialisering. 
Forskare vid våra universitet ska sålunda inte bara koncentrera sig på sådant som 
undervisning och forskning utan förmodas även lägga ner tid på att kommersialisera 
uppnådda resultat genom att söka patent, leta finansiärer, bilda och driva bolag, med 
mera. Man kan fråga sig av vilken anledning akademiska forskare ska ta på sig upp-
gifter som rimligen borde ligga inom näringslivet? Och har de verkligen tid att påta 
sig denna roll vid sidan av sin gärning som forskare och lärare? KI:s nya rektor har 
även i skrift och intervjuer poängterat vikten av en god etik inom forskningen och en 
hög grad av öppenhet och insyn [Wallberg-Henriksson & Klinge, 2004]. Svenska fol-
ket bör självklart få veta vad deras skattemedel används till. I praktiken har det ty-
värr varit si och så med hur hon levt upp till dessa föresatser. Åtminstone vad det 
gäller saker som kan tänkas orsaka kritik tycks principen vara locket på snarare än 
öppenhet och insyn.  
  
Slutsatsen måste bli att allmänheten förmodligen har en tämligen diffus och inkom-
plett bild av verksamheten vid våra universitet och deras forskningslaboratorier. Det 
är därför sannolikt att det stora förtroende för svensk medicinsk forskning som 
framkom i den nämnda undersökningen avspeglar en förhoppning snarare än en 
bedömning baserad på kunskap om de faktiska förhållandena. Problemet med en allt 
sämre insyn i den offentliga verksamheten, inkluderande våra universitet och högs-
kolor, har bland annat tagits upp av Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör för 
Riksrevisionsverket. I flera debattartiklar från senare år menar hon att den svenska 
öppenheten är en myt och att offentlighetsprincipen lett till att allt mindre av besluts-
fattandet inom våra myndigheter dokumenteras [Ahlenius, 2004a, b]. Istället har det 
blivit så att den reella makten koncentrerats till ett litet fåtal personer. Dessa sätter 
agendan i slutna rum och ofta med hjälp av lydiga jasägare i sin närmaste omgiv-
ning. I motsats till vad som gäller inom näringslivet (medräknat bolag ägda av uni-
versitet och högskolor) måste dock en hel del enligt lagen fästas på papper och arkiv-
eras. Detta betyder dock inte a priori att någon verklig öppenhet råder och det mesta 
av ställningstagandena bakom viktiga beslut förblir vanligen höljt i dunkel. För den 
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intresserade och vetgirige finns dock möjlighet att få viss information genom att ta 
del av de handlingar som göms undan i de offentliga arkiven. 
  
Vi förväntar oss att den tredje statsmakten, press, radio och TV, ska bevaka den pri-
vata likväl som den offentliga sektorn. Vad som intresserar press och media är dock 
svårt att förutse och fragmentariskt. Både i Sverige (diskuterat i bokform bland annat 
av Göran Rosenberg [2000] och Maria-Pia Boethius [2001]) och utomlands är det vi-
dare så att maktkoncentrationen inom denna bransch har gått längre än någon ann-
anstans. Det är därför ett mindre antal stora aktörer som bestämmer villkoren och 
avgör vad som är intressant att granska och beskriva. Enligt mångas mening har 
detta gått parallellt med en ökande kommersialisering. Utrymmet i pressen för en 
mer genomgripande analys av olika sektorer i samhället har därför krympt. Detta har 
i sin tur resulterat i en bristande information till allmänheten i stort om hur viktiga 
delar av verkligheten ser ut, vilket är en fara för demokratin. 
  
En viktig roll i den demokratiska processen spelas förutom av medborgarna och 
pressen även av de anställda inom den offentliga verksamheten. Detta togs upp i en 
artikel av Mats Holm i Dagens Nyheter [2004] och har tidigare behandlats av statsve-
taren Lennart Lundquist i boken ”Demokratins väktare” [1998]. Enligt den senare ska 
de offentliga ämbetsmännen fylla den dubbla rollen som demokratins tjänare och 
dess väktare. I den senare rollen ansvarar de för att verksamheten sköts i enlighet 
med vedertagen etik och på ett sådant sätt att medborgarna ges möjlighet att få insyn 
i och när så behövs ingripa i skeendet. Utvecklingen har dock gått en annan väg. Lik-
som i det privata näringslivet, som de offentliga institutionerna alltmer tycks försöka 
efterlikna, prioriteras lydnad och inrättning i ledet bakom chefen snarare än rättrå-
dighet och mod att säga ifrån när något är fel. Om inget görs åt detta är risken stor att 
ansvaret för centrala funktioner i samhället alltmer lämnas över till ett litet fåtal 
makthavares godtycke. 
  
Jag har varit verksam vid Karolinska Institutet (KI), Sveriges högst rankade och enda 
helt medicinska universitet, under mer än 40 år, först som student och senare som 
lärare och forskare. Under denna tid har jag på nära håll kunnat iakttaga inte bara en 
imponerande kunskapsutveckling inom det biomedicinska området utan även en 
alltmer utbredd kommersialisering av den akademiska forskningen. Tyvärr är det 
bara toppen av isberget som kommer upp till ytan och exponeras i dagsljuset. Det 
mesta förblir en dold agenda, höljd i dunkel annat än för de närmast berörda. Detta 
står i kontrast till det vackra tal om vikten av öppenhet och medinflytande som ofta 
framförs uppifrån. Vad det rör sig om är en mycket omfattande förändring av de 
grundläggande villkoren för den universitetsbaserade forskningen. Det som av trad-
ition har kallats ”den fria forskningen” är snart ett minne blott. En bidragande orsak 
till den alltmer iögonenfallande toppstyrningen på universiteten är den avdemokra-
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tisering som skett under senare år. På KI var det tidigare så att det på olika nivåer 
inom organisationen fanns valda församlingar med representanter för olika perso-
nalkategorier (inklusive studenter) som fattade besluten (alltifrån fakultets- till insti-
tutionsstyrelser). Numera är det istället så att rektor (utnämnd av Regeringen) är den 
som fattar de centrala besluten. Till sin hjälp har hon eller han ett antal nämnder och 
råd (rådgivande men ej beslutande organ). För mer övergripande frågor finns också 
en styrelse (konsistoriet) som sammanträder fyra till sex gånger per år. Rektor är i sin 
tur den som utnämner cheferna (prefekterna) för de enskilda institutionerna på uni-
versitet. Prefekterna fattar själva besluten på institutionerna och har till sin hjälp ett 
institutionsråd, varifrån synpunkter kan inhämtas i den mån så önskas. 
  
Många känner frustration och hjälplöshet inför de exempel på toppstyrning och 
maktmissbruk de stöter på. Detta är en fara för ett samhälle som säger sig vilja vara 
en rättsstat. En demokrati värd namnet kräver att människor vågar och känner det 
meningsfullt att säga ifrån när de anser att någonting är fel. Detta kräver inte bara en 
lagstadgad rätt att ta del av allmänna handlingar (tryckfrihetsförordningen) utan 
också att våra myndigheter aktivt medverkar till att viktiga beslut liksom det materi-
al på vilka besluten grundas redovisas skriftligt och görs lätt tillgängliga för allmän-
heten. Som det ser ut idag är detta långtifrån fallet. Många ställningstaganden 
centralt på våra myndigheter fästs aldrig på pränt och att försöka ta del av diarie-
förda handlingar är vanligtvis inte någon uppmuntrande erfarenhet. Framtagande av 
akter på registratorskontoren måste ofta begäras en eller flera dagar i förväg. I den 
mån kopior önskas betingar dessa ett pris långt över självkostnadspris. Ett mindre 
antal papperskopior kostar ofta flera hundra kronor i enlighet med officiella förord-
ningar och detta även om man sköter kopieringen själv. Att situationen ser ut på 
detta sätt i dagens IT-samhälle är förvånande. Det är svårförklarligt varför inte mer 
av offentliga handlingar finns lätt tillgängliga på Internet i vårt land, som sägs ligga i 
topp beträffande datortillgång hos befolkningen.              
  
Under de senaste åren har jag inte nöjt mig med att känna undran inför en del an-
märkningsvärda beslut och företeelser inom universitetens värld som kommit till 
min vetskap utan även försökt att i viss mån ta reda på lite närmare vad som pågått 
bakom kulisserna. Det har i huvudsak rört sig om de alltmer utbredda kontakterna 
med näringslivet. Det finns många stenar att vända på och vad man hittar under 
dem är ibland skrämmande. I hopp om att i någon grad kunna komplettera den glät-
tiga bild av den medicinska forskningen som vanligen sprids officiellt redovisar jag 
här ett urplock av mina observationer. Dessa är i flertalet fall hämtade från doku-
ment som letats fram i offentliga arkiv, i tidningar och tidskrifter, på Internet etce-
tera. Fokus har lagts på de prekliniska institutionerna, de enheter vid vilka det mesta 
av ”den fria grundforskningen” förmodas äga rum. Situationen vid de kliniska in-
stitutionerna, och de kontakter med läkemedelsindustrin som förekommer där, 
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granskas ej närmare här. Min slutsats är att det finns mycket inom ledningen för den 
medicinska forskningen som kan ifrågasättas och bör diskuteras. Under styre av ett 
fåtal personer och utan någon bred diskussion pågår en snabb omvandling av uni-
versiteten till stora företagslika korporationer med affärsintressen i den egna verk-
samheten. Skattemedel används idag inte bara till att driva undervisning och forsk-
ning vid högre utbildningsanstalter utan även för att hålla aktiebolag utan förmåga 
att överleva på egen hand under armarna. Som en del i dessa aktiviteter bryter man 
systematiskt mot de regler om redovisning av ekonomiska bindningar som bland 
annat vetenskapliga tidskrifter infört. Problemen liknar i mycket de som uppdagats 
inom det privata näringslivet.  Kanske dags för en förtroendekommission också för 
den statliga sektorn. Avslutningsvis är jag övertygad om att det stora förtroende för 
medicinsk forskning som framkom i den inledningsvis refererade undersökningen 
[Holmberg & Weibull, 2004] speglar en önskan snarare än en kritisk analys av fak-
tiska förhållanden. Dessa har till stor del förtigits eller undanhållits genom att sekre-
tessbeläggas. Allmänheten har därigenom fråntagits möjligheten att ta verklig ställ-
ning till de privata affärsverksamheter som med stöd av skattemedel växt fram un-
der skydd av termen ”akademisk forskning”. 
  
De iakttagelser som rapporteras här kommer till största delen från KI, den institution 
vid vilken cirka 40% av den universitetsbaserade medicinska forskningen i Sverige 
utförs. De fenomen som beskrivs är dock inte på något sätt unika för KI. I mångt och 
mycket rör det sig om en internationell trend där kommersiella intressen får allt 
större inflytande på universiteten, liksom inom andra sektorer i samhället. Inte minst 
gäller detta press och media, det vill säga de verksamheter som förmodas ge oss en 
allsidig bild av verkligheten och därigenom bidraga till den öppna information som 
en levande demokrati kräver. Som läsaren kommer att märka redovisas vissa av de 
exempel som tas upp ingående och med angivande av namn på inblandade personer. 
Anledningen är att det rör sig om offentligt anställda tjänstemän i höga positioner 
och offentliga uppgifter som går att finna i allmänt tillgängliga arkiv (inklusive In-
ternet). Dessutom tror jag att verkligheten på detta sätt blir mer konkret och begriplig 
än om skildringen hålls på ett allmänt och principiellt plan. Ju fler pusselbitar som 
fogas samman desto tydligare framträder helheten. I texten hittas ett förhållandevis 
stort antal referenser till svensk och internationell litteratur. Dessa kan hjälpa den 
intresserade att tränga närmare in i de frågor som avhandlas. Däremot utgör de inget 
krav för att följa framställningen i stort. För merparten av de sakuppgifter som pre-
senteras finns skriftligt underlag i en form eller annan. Det måste dock beaktas att 
vissa fakta kan ha förändrats från den tid texten skrevs till dess att den läses. Detta 
gäller till exempel sådant som förtroendeposter i bolagsstyrelser, aktieinnehav, med 
mera. 
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Målsättningen för denna text är tvåfaldig. Den första är att beskriva hur den medi-
cinska forskningen på våra universitet förändrats i kommersiell inriktning under de 
senaste årtiondena. Den andra är att skapa en debatt om universitetens roll i sam-
hället. En viktig anledning till att ta upp denna diskussion nu är det betänkande med 
titeln ”självständiga lärosäten” (SOU 2008:104) som den 8 december 2008 överlämna-
des till Regeringen av Autonomiutredningen. Enligt dess förslag kommer universitet 
och högskolor att få status av juridiska personer som ”i eget namn bland annat kan ingå 
de avtal de finner lämpligt, bilda stiftelser och bolag samt tillskjuta ytterligare kapital till 
dessa”. Även beträffande antagning av studenter samt anställning av lärare och fors-
kare kommer de enskilda lärosätena att få stor frihet. Risken är att detta förslag istäl-
let för att öka kan komma att minska universitetens frihet. Den utveckling som skett 
både i Sverige och i andra länder under de senaste dekaderna har lett till ett kraftigt 
ökat inflytande från näringslivet inom universiteten. Om de spärrar som trots allt 
finns tas bort är sannolikheten stor att denna trend ytterligare accelereras. Vad hän-
der då med den fria och obundna forskning som av tradition har varit en ledstjärna 
för den akademiska världen.  
 
3.1 Pharmacia – Centrum för Genomik och Bioinformatik (CGB) 

Som nämnts ovan (kapitel 2.2) har KI sedan lång tid haft nära kontakter med Phar-
macia (inklusive dess föregångare Kabi). Detta manifesterades bland annat i att KI:s 
rektor Bengt Samuelsson (1983-1995) under många år och fram till dess att Pharmacia 
2003 införlivades med Pfizer Inc var ledamot i bolagets styrelse. Det definitiva be-
kräftandet av denna nära relation gjordes 1997 när ett avtal skrevs om bildandet av 
en ny KI-institution till största delen finansierad av Pharmacia (dnr 1931/97). Detta 
avtal, som initialt gällde för en femårsperiod men senare (2002) förlängdes för tiden 
fram till och med 2005, tillhör de mest remarkabla som någonsin skrivits mellan ett 
universitet och ett stort läkemedelsbolag (inte bara i Sverige). Kontraktet tecknades 
mellan Pharmacia & Upjohn Inc och Pharmacia & Upjohn AB å ena sidan samt KI 
och Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB) å andra sidan. Undertecknare för 
Pharmacias del var 1997 Göran Ando samt Hans Sievertsson och 2002 Håkan 
Åström, Lennart Rydén och Harald Alm. För KI:s och KIAB:s del skrevs avtalet både 
1997 och 2002 under av rektor Hans Wigzell samt Folke Meijer. En märklig omstän-
dighet med båda avtalen är att de ej är offentliga i sin helhet. Stora delar har sekre-
tessbelagts och detta motiverades av Bengt Norrving, administrativ direktör vid KI, 
och Karin Jakobsson, jurist i ledningskansliet, med att ”det finns särskild anledning 
att anta att enskild lider skada om utlämnande sker i dessa delar” (dnr 1036/04-009 – 
med enskild avses här Pharmacia). De sekretessbelagda och med svart överstrukna 
delarna i avtalen (Figur 1) rör sådant som contributions of P&U (finansiering), joint 
inventions (bolagets äganderätt till patent), right of first refusal (bolagets rätt att via 
KIAB få teckna licens på patent från andra delar av KI än de som avtalet primärt rör), 
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etcetera. KI:s beslut att hemlighålla stora delar av avtalen överklagades till Kammar-
rätten i Stockholm, som i dom av 040514 (mål nr 1240-04, 1241-04) avslog begäran att 
få se avtalen i sin helhet. Vi står alltså inför faktum att ett svenskt statligt universitet, 
KI, liksom det svenska rättssystemet, Kammarrätten i Stockholm, inte anser att ett 
avtal med ett stort internationellt läkemedelsbolag (Pharmacia & Upjohn) om 
bildandet av en ny forskningsinstitution vid KI är att betrakta som offentlig hand-
ling, det vill säga något som svenska medborgare har rätt att få ta del av. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Exempel på sidor ur de utlämnade avtalen mellan KI och Pharmacia från 
1997 (vänster) och 2002 (höger). Stora delar av texten har av KI:s ledning målats över 
i svart. 
  
Vad är det då som går att utläsa ur de icke sekretessbelagda delarna av avtalen mel-
lan KI och Pharmacia om bildandet av den institution som kom att få namnet Cent-
rum för Genomik och Bioinformatik (CGB)? Jo, trots allt en hel del och nog så an-
märkningsvärt. Vad som framträder är bilden av hur ett svenskt universitet ”säljer” 
en institution till ett stort multinationellt företag och ger företaget i princip total kon-
troll över institutionen och verksamheten där. Nedan ges några utdrag ur avtalet 
från 20 december 2002 (något mindre iögonenfallande än det från 1997).     

3.3 The Director. Pharmacia shall have the right to appoint the director of the CGB, subject 
to the approval of the JSC. The director shall be employed full-time by Pharmacia. 

4.1 The JSC. A joint steering committee (the “JSC”) will be the prime vehicle between the 
parties for communication, co-ordination and decision making with respect to the Col-
laboration. 

4.2 Composition of the JSC. The JSC shall be comprised of five (5) representatives employed 
by the parties or their affiliates: KI and KIAB, collectively, shall appoint two (2) voting 
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members, and Pharmacia shall appoint two (2) voting members and a chairperson, who 
shall not vote except to resolve any deadlocks. 

9.1 Ownership. Pharmacia shall own all project inventions and project patents. Pharmacia 
shall have the right to designate any of its affiliates to hold such intellectual property 
rights. 

9.2 Assignment from KI Researchers. KI and KIAB shall arrange for all KI researchers to 
execute such assignment and other documents as may be required to reflect Pharmacia’s 
ownership rights, including the KI Researcher Assignment and Confidentiality Agree-
ment referred to in Section 7.3 above. 

11.1  Outside Invention.  
 (a) In addition to Pharmacia’s intellectual property rights in project inventions and as 

except as provided in clause (b) below, KIAB hereby grants to Pharmacia a right of first 
offer to acquire all of its rights to any outside invention made by KI scientists that are 
controlled by or otherwise available to KIAB and free to be offered to Pharmacia. 

 (b) KIAB hereby further grants Pharmacia the first right to negotiate to acquire all out-
side inventions controlled by or otherwise available to KIAB that are described in sec-
tion 2.15 (c) and free to be offered to Pharmacia. 

13.1  Pharmacia Consent. KI researchers shall be entitled to publish the results of research 
projects; provided, that Pharmacia has first given its written consent to each publica-
tion. 

 
Som framgår i början av kontraktstexten var grunden för avtalen att Pharmacia ville 
bilda ett center för molekylär genetik samt att KI skulle fungera som värd för detta 
och integrera det akademiskt och forskningsmässigt. Resultatet av detta blev alltså en 
ny KI-institution - CGB - där Pharmacia: (1) tillsätter och avlönar chefen - därigenom 
har man i princip gjort sig fri från offentlighetsprincipen och kan agera utan den in-
syn som normalt gäller för statlig verksamhet; (2) har majoritet i den styrgrupp som 
tar de övergripande besluten om institutionens verksamhet; (3) äger alla kommersi-
ella rättigheter till de resultat som tas fram på institutionen; (4) kräver en skriftlig 
försäkran från alla KI-anställda forskare på institutionen som tillförsäkrar bolaget 
äganderätten till erhållna resultat; (5) har förstahandsrätt till licens på alla andra upp-
täckter/patent på KI (utanför institutionen CGB) som KIAB förfogar över; och (6) ska 
ge skriftligt tillstånd för publikation av varje enskild artikel/skrift som forskarna på 
institutionen ställer samman. Som läsaren säkert förstår är detta som helhet ett avtal 
av högst exceptionell karaktär.    
  
I sedvanlig stil framförde KI-ledningens interna skrift, KI-bladet, en kraftfull PR-
kampanj för detta uppseendeväckande samarbete både före och efter det ursprung-
liga avtalets undertecknande (Figur 2). I ett större antal artiklar trumfades förträfflig-
heten i denna allians mellan KI och ett stort privat bolag in i de KI-anställda. Någon 
eftertänksamhet över eventuella risker med att så totalt sälja ut en KI-institution gick 
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ej att finna. Som läsaren säkert förstår rör det sig här om en affär av sådan storleks-
ordning att den rimligen måste ha behandlats i styrelsen både på KI (konsistoriet) 
och Pharmacia. Bland ledamöterna i konsistoriet återfanns 2002 (då avtalet förläng-
des) bland annat följande personer: Berit Löfstedt, socialdemokratisk ordförande, 
utsedd av Regeringen; Hans Wigzell, rektor för KI och Regeringens vetenskaplige 
rådgivare; Stefan Attefall, kristdemokrat, utsedd av Regeringen; PC Jersild, utsedd 
av Regeringen; Tahire Koctürk, utsedd av Regeringen; Elaine Kristensson, socialde-
mokrat, utsedd av Regeringen; Margareta af Ugglas, moderat, utsedd av Regeringen; 
Toni Weitzberg, utsedd av Regeringen (anställdes 1983 hos Pharmacia och var 1997-
2000 företagets Europachef, senare styrelseordförande i Biovitrum AB, en avknopp-
ning från Pharmacia); och Agnes Wold, forskare, utsedd av Regeringen. Vad Hans 
Wigzell och Toni Weitzberg ville behöver vi nog inte tveka om. Vilka synpunkter 
övriga ledamöter hade när och om de godkände denna affär är okänt. 
  
Pharmacias ledning och styrelse kan knappast ha haft något att invända emot avtalet. 
De kunde knappast ha fått en bättre ”deal”. Göran Ando, som var en av de två från 
Pharmacia som undertecknat det ursprungliga avtalet, fick i början av 2002 (det år då 
avtalet förlängdes) som tack för sina insatser också äran att tilldelas ett hedersdokto-
rat vid KI. Hans Sievertsson, den andre undertecknaren av avtalet från 1997, var se-
dan tidigare ledamot i KI:s styrelse (invald 1994). Han har sedermera fått andra upp-
gifter i anslutning till KI, till exempel som ordförande i business advisory board vid 
Karolinska Investment Fund och styrelseledamot i Innate Pharmaceuticals AB, ett 
bolag bildat av professor Staffan Normark vid KI (tillika VD i Stiftelsen för Strategisk 
Forskning, där Sievertsson 1998 ingick i beredningsgruppen för biovetenskap), med 
flera. Håkan Åström, en av de direktörer från Pharmacia som skrev under avtalet 
2002, har också han på olika sätt knutits till KI. I december 2003 utsågs han av Rege-
ringen till ledamot i KI:s styrelse. Redan tidigare samma år kom han tillsammans 
med KI:s rektor Hans Wigzell att ingå i en strategigrupp bildad av länsstyrelsen i 
Stockholms län med uppgift att skapa en ”världsledande bioteknikregion” (press-
meddelande från länsstyrelsen 28 januari 2003). Denna grupp omvandlades senare 
samma år till en organisation som fick namnet Stockholm Uppsala BioRegion 
(pressmeddelande från länsstyrelsen 18 november 2003). Håkan Åström är också 
bland annat styrelseordförande i Biovitrum AB (ett bolag med mycket nära kontakter 
med KI, se kapitel 3.3) och Biolipox AB, ett bolag grundat av två professorer vid KI. 
Detta är exempel på sådant som brukar kallas nätverk. En annan person som ingick i 
Pharmacias styrelse vid de tidpunkter när avtalen tecknades var Bengt Samuelsson, 
tidigare rektor vid KI samt Nobelpristagare och ordförande i Nobelstiftelsen. Hur en 
person som så uppenbart sitter på dubbla stolar tänker i frågor av detta slag kan vi 
bara gissa. 
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För att få lite perspektiv på legitimiteten i ett avtal av det slag som beskrivits ovan 
kan det vara intressant att försöka hitta en internationell jämförelse. Ett likartat om 
än mindre extremt exempel går att finna i Sheldon Krimskys bok ”Science in the pri-
vate interest” [Krimsky, 2003]. Han beskriver där ett avtal mellan University of Califor-
nia at Berkeley (UCB) och läkemedels-jordbruksföretaget Novartis. Bakgrunden var 
att dekanus vid College of Natural Resources vid UCB på grund av sjunkande statliga 
anslag vänt sig till ett flertal företag inom jordbruks-, bioteknologi- och läkemedels-
branschen och bett om förslag på gemensamma forskningsprojekt. Det slutliga valet 
föll på Novartis, som UCB tecknade ett avtal med om ett femårigt samarbete värt 25 
miljoner dollar avseende Department of Plant and Microbial Biology. Professorer och 
andra lärare vid denna institution (faculty) fick i december 1998 själva välja om de 
ville teckna på avtalet, vilket flertalet gjorde men ej alla. Som beskrevs i The Chronicle 
of Higher Education var avtalet ovanligt såtillvida att det rörde en hel institution och 
inte en enskild forskare eller forskargrupp som arbetade på ett specifikt projekt 
[Blumenstyk, 1998]. Uppenbarligen kände man inte till avtalet mellan KI och Phar-
macia från året dessförinnan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figur 2. KI-bladet om samarbetet mellan KI och Pharmacia via CGB. 
 
Vad fick då Novartis för de 25 miljoner dollar som betalades? Jo man hade köpt sig 
en förtursrätt att förhandla om en licens till alla upptäckter som kom fram ur studier 
finansierade med stöd av bolaget. Enligt avtalet skulle universitetet (UCB) äga alla 
patenträttigheter till upptäckter som gjorts i samarbete mellan Novartis och UCB-
anställda forskare - enligt avtalet KI-Pharmacia ägde däremot företaget alla immate-
riella rättigheter. Om en upptäckt gjorts av Novartis-anställda med hjälp av faciliteter 
på UCB skulle patenträttigheterna istället delas mellan företaget och universitetet. 
Som Krimsky skriver var det vidare så att Novartis var representerade i forsknings-
kommittéer på UCB och därigenom kunde påverka inriktningen på den forskning 
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man stödde (på CGB hade Pharmacia egen majoritet i styrgruppen). Som han skriver, 
”the likelihood that any member of the Department of Plant and Microbial Biology would 
investigate the negative impacts of a Novartis product is remote”. Detta är självklart en 
fråga av största vikt. Ska universitetsforskningen vara fri eller styrd av kommersiella 
intressen? Forskarna vid institutionen kunde genom att underteckna en confidentiality 
agreement få tillgång till en genetisk databas som företaget förfogade över. Detta in-
nebar dock att han eller hon inte kunde publicera resultat innehållande information 
från databasen utan tillstånd från Novartis. På CGB skulle enligt avtalet KI-
Pharmacia varje enskild publikation godkännas skriftligen av företaget. Som 
Krimsky vidare refererar i sin bok höll senaten i Kalifornien i maj 2000 en hearing om 
kontraktet mellan UCB och Novartis. Dekanus vid UCB, Gordon Rausser, fick då 
frågan: Antag att en professor som undertecknat en konfidentialitetsförsäkran finner 
något som innebär en allvarlig fara för allmänheten och av samvetsskäl vill offentlig-
göra detta. Kommer UCB då att stödja forskaren? Svaret var otvetydigt. Universitetet 
har ingen skyldighet att försvara forskare som bryter mot kontraktet, även om det 
finns ett allmänt intresse av att informationen kommer ut. Hur skulle KI ställt sig om 
en liknande situation uppstått vid CGB? 
  
Krimsky redovisar i sin bok även turerna kring en vetenskaplig artikel med nära an-
knytning till avtalet mellan UCB och Novartis. Detta fall exemplifierar ytterligare 
farorna med ett alltför starkt kommersiellt inflytande på universiteten. I november 
2001 publicerade biologen Ignacio Chapela och hans doktorand David Quist från 
Department of Environmental Science vid UCB en artikel i tidskriften Nature där de sa 
sig ha funnit att naturliga former av majs i Mexico hade kontaminerats med DNA 
från genmodifierad majs [Quist & Chapela, 2001]. Fynden var anmärkningsvärda 
eftersom det i Mexico var förbjudet att odla genmodifierade grödor, även om export 
av genmodifierad majs från USA till Mexico för vidare bearbetning var tillåten. Arti-
keln väckte avsevärd uppmärksamhet och flera forskare skrev till Nature och häv-
dade att fynden var en artefakt av den metod som använts för analyserna (polymerase 
chain reaction eller PCR). Bland dem som hävdade detta fanns bland annat sex fors-
kare från Department of Plant and Microbial Biology vid UCB [Kaplinsky et al, 2002]. I 
en fotnot till deras inlägg tillkännagav redaktören för Nature att det framförts ifråga-
sättanden mot Quists och Chapelas artikel och att man valt att publicera kritiken lik-
som författarnas svar (inkluderande nya data), samt att låta läsarna avgöra den ve-
tenskapliga kvalitén på egen hand. Miljöministeriet i Mexico hade redan före publi-
cerandet i Nature fått kännedom om innehållet i artikeln och tillsatt två oberoende 
team som själva undersökte i vilken mån mexikansk majs kontaminerats av genmo-
difierad majs. I september 2001 tillkännagav Miljöministeriet att kontaminerad majs 
hittats på femton olika platser i Mexico, inom ett område betraktat som en av värl-
dens främsta genbanker för olika naturliga former av majs. Man krediterade Chapela 
och medarbetare för den ursprungliga upptäckten men beskrev bara resultaten från 
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de regeringsledda mexikanska teamen (refererat i New York Times [Kaesuk Yoon, 
2001]). Till saken hör att Ignacio Chapela kritiserat avtalet mellan UCB och Novartis 
(som bland annat rörde genmodifierade grödor). För övrigt förlängdes ej hans tjänst 
på UCB när den gick ut. Efter överklagande och en mängd protester från olika håll 
fick han dock i maj 2005 slutligen fast anställning som professor. Enligt Sheldon 
Krimsky visar fallet UCB-Novartis hur privatiseringen av kunskapsinhämtandet på 
universiteten påverkar de grundläggande värdena hos akademisk forskning, dess 
objektivitet och dess vederhäftighet. Vad kan man då inte säga om avtalet KI-
Pharmacia? 
  
När jag tillskrev Sheldon Krimsky och citerade ovan angivna utdrag ur avtalet mel-
lan KI och Pharmacia (senare Pfizer) erhölls som svar följande kommentarer: ”Thank 
you so much for your E-mail correspondence. It disabuses me of the idea that the Americans 
are way out in front on the commercial ties between industry and universities. While there 
are some similarities with what you describe at the Karolinska and what has occurred at 
American universities, the Pharmacia case does sound like university-industry ties have risen 
to a new level of conflicting interests with corporate values displacing traditional academic 
norms of disinterestedness”. Även med amerikanska mått mätt var avtalet KI-
Pharmacia sålunda något exceptionellt. Den sista termen i det citatet ovan (disinte-
restedness) kanske förbryllar läsaren. Vad som avses är en av de normer som den 
amerikanske sociologen Robert Merton i slutet av 1930-talet angav som riktmärken 
för vetenskaplig verksamhet. Dessa är fyra stycken till antalet och benämns: (1) uni-
versalism – vetenskaplig objektivitet ska inte ha några nationsgränser och baseras på 
en enhetlig nomenklatur, accepterade metoder och ett öppet redovisande av resultat; 
(2) communalism – den kunskap som alstras ägs av alla gemensamt (public knowledge); 
(3) disinterestedness – insamlandet och uttolkandet av resultat ska ske utan sidoblickar 
mot sådant som personliga intressen (ära, inkomster, etcetera) eller ideologi – strävan 
ska endast vara att finna sanningen; och (4) organized skepticism – erhållna resultat ska 
kontrolleras i oberoende studier och dogmatism undvikas. Detta är förvisso en 
mycket idealistisk syn på vetenskapligt förhållningssätt, inte lätt att tillämpa fullt ut. 
Framför allt är den mycket svår att förena med det som idag kallas akademisk kapit-
alism. I slutet av sitt meddelande skriver Krimsky vidare: ”While there has been in-
creasing attention given to corporate influence over academic science, much of the response by 
government, journals and professional societies has been for transparency rather than preven-
tion. Until we begin to develop firewalls and more preventative measures, I am afraid this sort 
of thing will become the norm and we will witness the corporate capture of academic science”. 
Detta var ett par korta prov på hur en etablerad amerikansk forskare som ägnat mer 
än 25 år åt att studera kontakter mellan universitet och näringsliv inom det biomedi-
cinska området ser på den pågående utvecklingen, inklusive vad som förekommer 
på KI.  
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3.2 Karolinska Institutet, Biovitrum AB och Insamlingsstiftelsen för KI 

Som nämnts tidigare är kontakterna mellan KI som statligt universitet och Biovitrum 
AB som privat företag (avknoppning från Pharmacia) på många sätt anmärknings-
värda (se kapitel 2.4). KI:s tidigare rektor Hans Wigzell, tillika styrelseordförande i 
KI Holding AB, har samtidigt som han gjort affärer med Biovitrum arbetat åt företa-
get som rådgivare och sedan 2004 dessutom som styrelseledamot. Det är vidare så att 
Biovitrum AB ända sedan bolaget bildades 2001 haft sin styrelseordförande (först 
Toni Weitzberg och därefter Håkan Åström) representerad i KI:s styrelse. Vid en ge-
nomgång av aktieägarförteckningen för Biovitrum AB hos Värdepapperscentralen 
(VPC) kunde man vidare finna att något som heter Insamlingsstiftelsen för främjande 
och utveckling av medicinsk forskning vid KI (kallas framöver bara ”Insamlings-
stiftelsen”) innehade 148.500 aktier i bolaget. Av misstag (?) hade man dock på Bio-
vitrums hemsida bland ”major shareholders” under flera år angett ”Karolinska In-
vestment” istället för ”Insamlingsstiftelsen”. Efter att detta i början på 2005 påpekats 
för bolagets VD Mats Pettersson rättades felet till. Denna aktiepost kan härledas till 
KI Holding AB under Hans Wigzells (ordförande) och Folke Meijers (VD) ledning. 
På dess hemsida står i förteckningen av aktier sålunda att innehavet i Biovitrum AB 
har överlåtits till ”Insamlingsstiftelsen”.  
  
Vad är då detta för stiftelse? Jo i stiftelseregistret hos Länsstyrelsen i Stockholms län 
finner man att den bildades 2001 (org nr 802411-0275) av Berit Löfstedt (då styrelse-
ordförande vid KI), Hans Wigzell (då rektor vid KI) och Rune Fransson (universi-
tetsdirektör vid KI); stiftelseförordnandet är undertecknat av de två senare. Dessa tre 
utgjorde också stiftelsens styrelse. Stiftelsens adress var c/o Rune Fransson, Karo-
linska Institutet, Stockholm. Förhållandet tycks alltså vara att de tre högsta företrä-
darna för KI (utsedda av Regeringen) bildat en stiftelse som köpt en stor aktiepost i 
Biovitrum. Vid en förfrågan hos registrator på KI visade det sig dock att det där inte 
fanns några diarieförda handlingar rörande ”Insamlingsstiftelsen”. För att få en för-
klaring till detta förhållande tillskrevs universitetsdirektör Rune Fransson, stiftare, 
styrelseledamot och sekreterare i stiftelsen, som i ett E-postmeddelande av 17 januari 
2005 svarade följande: ”KI får inte som myndighet bilda stiftelser så denna insam-
lingsstiftelse är bildad av Berit Löfstedt, Hans Wigzell och mig som enskilda perso-
ner. Syftet är att långsiktigt stödja medicinsk forskning vid KI. Stiftelsen har inte fun-
nits så länge så att några medel har ännu inte delats ut. Utdelningen kommer när den 
sker att göras på förslag av KI:s ledning. Syftet var att genom kapitalplacering bygga 
upp ett ordentligt kapital innan medel delades ut. Stiftelsen är öppen för alla donato-
rer men medlen hittills har kommit från företag”. I sanning ett märkligt besked. De 
tre högsta företrädarna för KI har alltså som enskilda personer bildat en stiftelse som 
KI som myndighet inte får bilda. Kan detta tydas som någonting annat än ett med-
vetet sätt att kringgå gällande lagar och bestämmelser? En märklig klausul i stiftelse-
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förordnandet är att man där framhåller stiftelsens möjlighet att förvärva aktier (note-
rade eller onoterade) från KI Holding AB, ett KI-ägt bolag där Wigzell vid denna tid 
var styrelseordförande och Fransson styrelsemedlem (den senare övertog under 2006 
ordförandeskapet). Stiftelsen ges alltså möjlighet att göra affärer med bolag som stif-
tarna själva är knutna till. Av förordnandet framgår vidare att stiftelsens styrelse ska 
utses av KI, det vill säga den myndighet som enligt gällande lagar inte själv kunde 
bilda stiftelsen (se ovan). Möjligheterna att kringgå lagstiftarnas intentioner tycks 
vara oändliga. Man frågar sig även vilka företag det är som givit bidrag till stiftelsen 
och hur de inkomna medlen placerats?  
  
Åtminstone partiella svar på de nämnda spörsmålen borde gå att återfinna i stiftel-
sens årsredovisningar. Av rapporterna för 2002-2005 framgår att man fått in cirka 45 
miljoner kr, merparten från Carnegie fonder. I ett inlägg i Ekot i Sveriges Radio 2 
mars 2005 belystes detta förhållande på följande sätt: ”Bakgrunden var att fondbola-
get Carnegie på ett diskret sätt ville ge pengar till Karolinska Institutet, KI, som tack 
för att forskare under ledning av KI:s dåvarande rektor och Regeringens rådgivare 
Hans    Wigzell satt med i deras vetenskapliga råd” [Öhman, 2005]. I övrigt anges ej 
varifrån bidrag erhållits. Av de insamlade medlen placerades 2002 10 miljoner kr i 
aktier i Biovitrum AB, det bolag där: (1) Carnegie var storägare; (2) stiftaren och sty-
relsemedlemmen Hans Wigzell var betald rådgivare (och från 2004 även styrelsele-
damot); och (3) stiftarna och styrelsemedlemmarna Hans Wigzell och Rune Fransson 
i sina egenskaper av styrelseordförande och styrelseledamot i KI Holding AB tidigare 
köpt en större aktiepost. Av informationen på bolagets hemsida (se ovan) framgår att 
dessa aktier övertagits av stiftelsen. Wigzell och Fransson har alltså inom ramen för 
”Insamlingsstiftelsens” verksamhet köpt aktier från ett bolag (KI Holding AB) där de 
själva var ansvariga i form av ordförande respektive ledamot i styrelsen.  
  
År 2002 satsade stiftelsen vidare 2,4 miljoner kr av de insamlade medlen i aktier i 
Global Genomics AB. Detta är ett KI-baserat bolag bildat med hjälp av bland annat 
KI Holding AB (styrelseordförande Hans Wigzell, styrelseledamot Rune Fransson), 
HBM Bioventures (rådgivare Hans Wigzell), HealthCap (tidigare rådgivare Hans 
Wigzell) samt Karolinska Investment Fund (styrelseordförande Erik Åsbrink och vice 
styrelseordförande Hans Wigzell, den senare tillika ordförande i vetenskapliga rå-
det). Enligt redovisningen för 2003 satsade stiftelsen under detta år ytterligare medel 
i Global Genomics AB, dock ej specificerat hur mycket. I sammanhanget kan noteras 
att Global Genomics AB enligt sin årsredovisning för 2003 hade ett resultat av minus 
38 miljoner kr. Detta år placerade stiftelsen även delar av de insamlade medlen i Ka-
rolinska Development AB, återigen utan att specificera hur mycket. Karolinska Deve-
lopment AB är ett dotterbolag (riskkapitalbolag) till KI Holding AB där Hans Wigzell 
och Rune Fransson, arbetade som ordförande respektive ledamot i styrelsen. Styrel-
seordförande i Karolinska Development AB är enligt bolagets hemsida Hans Wigzell. 
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Av stiftelsens redovisning för 2004 framgår att man detta år fått bidrag om drygt 10 
miljoner kr från Carnegie fonder samt att man liksom året före hade investerat i Ka-
rolinska Development AB. Återigen har Wigzell sålunda via stiftelsen varit med och 
pumpat in pengar ett bolag där han själv är ordförande. Ytterligare drygt 11 miljoner 
kr inflöt 2005 från Carnegie fonder och det samlade kapitalet uppgick vid detta års 
slut till cirka 40 miljoner kr. Fortfarande hade dock inga medel överhuvudtaget bevil-
jats från stiftelsen. År 2006 erhölls bidrag om 15,6 miljoner kr från Carnegie fonder 
och man beviljade nu ett anslag om 2,8 miljoner kr varav 700.000 kr betalades ut 
(doktorandtjänst för 4 år vid KI-institutionen LIME). Ytterligare en donation om 4,3 
miljoner kr erhölls 2007 från Carnegie. Några nya anslag delades nu ej ut men 
700.000 kr delades enligt beslut från föregående år ut till LIME. Den samlade förmö-
genheten uppgick vid årets slut till 87,4 miljoner kr.  
 
Vad som framträder är således bilden av en stiftelse som: (1) bildats av tre höga före-
trädare för KI (som ”enskilda personer”); (2) erhållit merparten av sina medel från ett 
företag, Carnegie, för vilket en av stiftarna arbetat som rådgivare; (3) placerat en stor 
del av inkomna bidrag i ett bolag som en av stiftarna är verksam inom (Biovitrum 
AB) och; (4) satsat ytterligare medel i företag där två av stiftarna har direkta eller in-
direkta intressen (Global Genomics AB och Karolinska Development AB). Enligt re-
dovisningen för 2004 var vid slutet av detta år cirka 95% av stiftelsens långfristiga 
värdepappersinnehav placerade i Biovitrum AB (10 miljoner i bokfört värde och 13 
miljoner kr i marknadsvärde), Global Genomics AB (6,4 miljoner kr respektive 979 
tusen kr) och Karolinska Development AB (13 respektive 19 miljoner kr). Det sätt på 
vilket stiftelsens pengar placerats kan inte sägas vara annat än riskfyllt och tycks mer 
ha styrts av stiftarnas egna affärsintressen än av omsorg om en säker placering av 
insamlade medel med rimligt god avkastning. Agerandet kan knappast sägas stå i 
samklang med stiftelselagen (1994:1220), 2:a kapitlet, 4§ som säger att: ”En styrelse-
ledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom och stiftelsen. Han får 
inte heller handlägga frågor om avtal mellan stiftelsen och tredje man, om han i frå-
gan har ett väsentligt intresse som kan strida mot stiftelsens”. Kort sagt, ”Insamlings-
stiftelsen” tycks ha fungerat som en länk för gemensamma intressen mellan Carnegie 
(dåvarande VD Karin Forseke), KI:s tidigare rektor Hans Wigzell (styrelseordförande 
i KI Holding AB och Karolinska Development AB samt rådgivare och sedermera sty-
relseledamot i Biovitrum AB) och Biovitrum AB (som numera flyttat in på KI Cam-
pus i Solna – se nedan). 
  
För att få veta hur den ansvariga myndigheten ser på dessa förhållanden tillskrev jag 
i början av februari 2005 Stiftelseavdelningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Den på Stiftelseavdelningen som fick detta ärende på sitt bord var länsassessor Mi-
kael Wiman. Denne skickade ut min skrivelse till stiftelsen för kommentarer och vi-
darebefordrade senare dessa till mig. Därefter hände ingenting och efter tre månader 
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tillskrev jag Wiman för att fråga när ett utlåtande från Länsstyrelsen kunde tänkas 
komma. Svaret var tidigast i augusti, det vill säga ett halvår efter det att anmälan 
gjorts. Månaderna fortsatte sedan att gå och augusti, september, oktober passerade 
utan att Länsstyrelsen hördes av. I slutet av november råkade jag så stöta på Wiman i 
korridorerna vid ett besök på Länsstyrelsen. Något skriftligt dokument om hur man 
såg på ”Insamlingsstiftelsen” förelåg fortfarande inte. Något senare samma månad 
fick jag dock ett möte med honom för att diskutera ärendet. Wiman som vid det här 
laget förmodades ha satt sig in i frågan (men ännu inte hunnit sammanställa något 
skriftligt svar) tycktes inte ha några invändningar mot att de högsta representanterna 
för en myndighet som i denna egenskap inte får bilda en insamlingsstiftelse istället 
gör detta som privatpersoner (en lek med ord). Han hade ej heller några invändning-
ar mot att stiftarna i huvudsak använde insamlade medel till att köpa aktier i eller på 
annat sätt stödja bolag som de själva var verksamma i (till exempel som styrelseord-
förande).  
 
Något som eventuellt kan ha varit en bidragande orsak till denna positiva inställning 
uppdagades när det stod klart att länsassessor Mikael Wiman är bror med professor 
Klas Wiman på KI. Det råkar nämligen förhålla sig på det sättet att den senare till-
sammans med en kollega och med ekonomiskt stöd av Karolinska Development AB 
så sent som 2003 bildade företaget Aprea AB (se Tabell 8 och 9). VD i detta bolag är 
för övrigt Hans-Peter Ekre, investment manager i Karolinska Development AB. En vik-
tig roll vid bildandet av Aprea AB hade dessutom Karolinska Institutet Innovations 
AB, ytterligare ett bolag där Ekre ingår i ledningen och där Hans Wigzell var styrel-
seordförande vid denna tid. Så den situation vi bevittnar är alltså hur en jurist på 
Länsstyrelsen sitter och utreder ett ärende rörande en stiftelse bildad av en person 
som använt insamlade medel för att investera i ett företag där han själv är ordfö-
rande och som i sin tur tillskjutit de pengar som har krävts för att juristens bror 
skulle kunna bilda sitt företag. Uppenbarligen bryr sig Inte ens jurister längre om jäv 
(se [Torekull & Bringert, 2003]). De här redovisade förhållandena samt ytterligare 
frågor utöver de som ställts till Länsstyrelsen i februari 2005 rörande ”Insamlingsstif-
telsen” ställdes skriftligt i november 2005 till Mikael Wiman med kopia till hans chef 
på Stiftelseavdelningen, Annika Fri. Efter ytterligare en påminnelse cirka ett år se-
nare erhölls i slutet av november 2006 ett svar från Annika Fri och Curt-Åke Karlson 
på Länsstyrelsen (dnr 10054-05). Detta var alltså nästan två år efter det att ärendet 
tagits upp. Svaret är besynnerligt och anmärkningsvärt i sin totala handfallenhet. 
Inga av de förhållanden som beskrivits ovan tycks enligt Länsstyrelsens jurister 
strida mot stiftelselagen eller vara något som de anser sig kunna ha synpunkter på. 
Den enda åtgärd man avsåg att vidta var att be stiftelsens styrelse inkomma med en 
redogörelse för anledningen till att ingen utdelning har skett. 
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För övrigt kan nämnas att Berit Löfstedt och Rune Fransson under 2006 begärde att 
få avgå från styrelsen i ”Insamlingsstiftelsen”. Som framgår av protokollet från 
sammanträdet den 7 mars samma år utsåg konsistoriet vid KI denna dag Torgny 
Wännström (VD i AFA försäkring, en av huvudägarna i Karolinska Investment 
Fund, se kapitel 3.6), Peter Aspelin (professor i diagnostisk radiologi vid KI) och 
Mona Ståhle (professor i dermatologi och venereologi vid KI) till nya ledamöter i stif-
telsens styrelse. Den myndighet - KI - som enligt universitetsdirektören ej har rätt att 
bilda stiftelser har därigenom fått träda in och utse nya medlemmar i styrelsen för 
den stiftelse som dess tre högsta företrädare bildat fem år tidigare i egenskap av pri-
vatpersoner. Som svenska folket kunnat ta del av i press, radio och TV under de sen-
aste åren är det förvisso en hel del märkliga saker som förekommer i stiftelsebran-
schen. Uppenbart är också att Länsstyrelsernas tillsyn av den uppsjö av stiftelser som 
finns inte fungerar. Annars skulle vi ha sluppit alla de skandaler som uppdagats.              
 
4 Redovisning av bisysslor – en del i öppenheten 

Som tidigare nämnts kan KI som helhet eller enskilda KI-institutioner när man skri-
ver samarbetsavtal med större bolag lätt hamna i jävsliknande situationer. I minst 
lika hög grad gäller detta den enskilde forskaren. Han eller hon kan ha varit med och 
bildat ett företag (ibland med hjälp av KI Holding AB eller något av dess dotterbo-
lag) i vilket man äger en mindre eller större aktiepost. Samtidigt har man vid sidan 
av sin ordinarie KI-tjänst (vanligen heltid) ofta funktioner som vetenskapligt ansva-
rig (alternativt rådgivare), styrelseledamot eller liknande i företaget. Som grundare 
kan man också bli tvungen att delta i letandet efter investerare. Nya uppstartnings-
bolag inom biomedicin och bioteknik tjänar oftast inte några pengar under flera år 
och är då beroende av kontinuerligt tillflöde av riskkapital. I andra fall kan det vara 
så att en enskild forskare eller forskargrupp får ekonomiskt stöd från ett externt före-
tag för ett specifikt projekt. Ibland kan detta ha sitt ursprung i ett patent som forska-
ren tagit fram och företaget köpt en licens för. Det förekommer även att forskare sit-
ter i styrelsen för stora multinationella bolag (exempelvis inom läkemedels-
branschen) och för detta har ersättningar som överstiger deras statliga heltidslöner. I 
de exempel som givits här blir det lätt så att forskarens och bolagets intressen sam-
manfaller. För att undvika förtroendeskadliga, konkurrerande och arbetshindrande 
bisysslor är universiteten liksom andra statliga myndigheter omfattade av ett regel-
verk som bland annat definieras i förvaltningslagen. Enligt högskoleförordningen är 
det vidare så att lärare/forskare vid universitet och högskolor är skyldiga att redo-
visa sina bisysslor och få dessa godkända av arbetsgivaren.  
  
Vid KI ska rapport över bisysslor lämnas skriftligt en gång per år. Lärare och där så 
är aktuellt annan personal på institutionerna lämnar redovisning till prefekterna (in-
stitutionscheferna). De senare är utsedda av rektor och rapporterar till henne eller 
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honom. Rektor är i sin tur tillsatt av Regeringen och anmäler sina bisysslor till Ut-
bildningsdepartementet. Vad som sägs officiellt på KI är att handläggningen av bi-
sysslofrågorna ska kännetecknas av öppenhet och insyn. Idén är alltså att var och en 
som så önskar klart och tydligt ska kunna se vilka eventuella externa bindningar och 
ekonomiska intressen som en lärare (professor, lektor, med mera) har vid sidan av 
sin statliga yrkesverksamhet och med anknytning till densamma. För att se hur detta 
fungerar i praktiken tar jag några av prefekterna som exempel och jämför deras re-
dovisningar för 2003 (sista året som Hans Wigzell var rektor) och 2004 (Harriet Wall-
berg-Henrikssons första år som rektor). I detta sammanhang måste noteras att for-
muläret för redogörelse av bisysslor förändrades till 2004 och att uppgifterna från de 
två åren därför inte går att jämföra fullt ut. En viktig skillnad är att formuläret för 
2003 efterfrågar storleken på de inkomster som genererats av bisysslorna medan 
formuläret för 2004 endast kräver att ett av tre alternativ ska markeras: (1) ingen in-
komst; (2) mindre än 100.000 kr per år eller; (3) mer än 100.000 kr per år. Det är själv-
klart av stort intresse att veta närmare hur stora extrainkomsterna är, en miljon kr 
eller mer gör till exempel en stor skillnad mot 100.000 kr. Eftersom personer verk-
samma i landet varje år måste uppge sina inkomster till skatteverket är det svårt att 
förstå varför KI:s bisyssloformulär för 2004 inte kräver någon specificering av storle-
ken på extra förtjänster över 100.000 kr.  
 
5.1 Hans Wigzell 

Om vi börjar med Hans Wigzell så var han alltså rektor 2003 och redovisade då sina 
bisysslor till Regeringen [Thyberg, 2004a, b]. Någon samlad dokumentation från 
denna tid har dock ej gått att erhålla därifrån och ej heller någon uppgift om vilka 
inkomster som bisysslorna gett. Det enda som var tillgängligt var ett antal korta 
meddelanden av karaktären: ”Jag vill härmed anmäla att jag avser lämna mitt upp-
drag som … för att istället ta uppdrag som …” På frågan om rektors sidouppdrag 
kunde innebära risk för förtroendeskada och jäv fick jag följande svar per brev: ”Alla 
ärenden i regeringskansliet måste beredas innan beslut fattas. I beredningen ingår bland an-
nat att skaffa in behövliga upplysningar. Att regeringsärenden blir så beredda som deras be-
skaffenhet kräver följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer. Detta gäller också alla 
ärenden om bisysslor” (dnr U2003/2317/UH). Utan en samlad bild av vilka uppgifter 
Wigzell hade bredvid tjänsten som rektor eller vilken ersättning han erhöll för dessa 
kan man undra hur denna beredning gått till. 
  
Vid utgången av december 2003 avgick Hans Wigzell som rektor för KI och återgick 
till sin ordinarie tjänst som professor i immunologi vid storinstitutionen Mikrobiolo-
giskt och Tumörbiologiskt Centrum (MTC). Redan i början av januari 2004 utsågs 
han dessutom till chef (director) vid Centrum för Medicinska Innovationer, CMI (dnr 
00650/2004). Som beskrivits ovan (kapitel 2.3) är detta en enhet vid KI som huvud-
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sakligen arbetar med näringslivsfrågor. Han fortsatte också sitt arbete inom bolag 
som KI Holding AB och dess dotterbolag. Mot denna bakgrund kunde man förvänta 
sig att Hans Wigzell liksom andra prefekter och högre chefer under 2004 skulle 
lämna redovisning av bisysslor till den nytillträdda rektorn, Harriet Wallberg-
Henriksson. När jag i december 2004 var på registratorskontoret på KI för att ta del 
av dessa rapporter fanns dock ingen sådan från Wigzell. På frågan varför gick regi-
strator till personalchefen och återkom med beskedet att anledningen var att Wigzell 
gått i pension. Bland annat mot bakgrund av hans roll som chef för CMI var detta en 
mycket förbryllande och uppenbart osann förklaring.  
  
Än större blev förvåningen när jag i början av januari 2005 skrev till Harriet Wall-
berg-Henriksson för att be om ett klargörande och fick följande svar: ”Jag har tagit del 
av Din förfrågan om Hans Wigzells bisysslor. Högskolelagstiftningens regler om bisysslor tar 
uttryckligen sikte på universitetets relation till sina lärare. Som lärare definieras den som 
innehar en anställning som professor, lektor mm. KI har ingen legal möjlighet att begära bi-
syssleuppgifter från personer som inte är anställda hos institutet. Hans Wigzell har valt att 
utnyttja sin rätt att gå i ålderspension. I och med att han inte är anställd, är han alltså inte 
underkastad bisysslereglerna. Det är förklaringen till att några uppgifter om bisysslor inte 
har infordrats från honom” (dnr 994/05-209). Detta besked gav intryck av att ha formu-
lerats med hjälp av en jurist (KI hade vid denna tid fyra stycken i sitt ledningskansli). 
Eftersom Hans Wigzell i januari 2004 förordnats som chef på CMI (se ovan) kunde 
det dock inte orsaka annat än fortsatt undran. För att försöka få reda på hur saken 
förhöll sig kontaktades försäkringskassan, den myndighet som administrerar ålders-
pensioner. Svaret därifrån var att Wigzell ej tagit ut ålderspension. Enligt statens 
pensionsverk var det däremot så att han ända sedan början av 1990-talet erhållit 
tjänstepension (vid den tiden från sin tidigare anställning som generaldirektör för 
Smittskyddsinstitutet). Vad Wallberg-Henriksson möjligen kan ha blandat ihop Wig-
zells ålderspension med (ej uttagen) är möjligen det faktum att han från 1 juli 2004 
begärt entledigande från sin tjänst som professor i immunologi. Eftersom han redan 
ett halvår tidigare tillträtt tjänsten som chef vid CMI får väl detta anses som en högst 
adekvat åtgärd. Uppgifter från personalavdelningen visade för övrigt att Wigzell i 
lön och ersättningar under 2004 erhållit drygt 740.000 kr (kanske inte förenligt med 
rollen som ålderspensionär) samt att han skulle gå i pension den 1 juli 2005 (fyllde 67 
år i oktober detta år).  
  
Parallellt med att rektor Harriet Wallberg-Henriksson vid KI tillfrågades om Hans 
Wigzells bisysslor under 2004 gjordes en liknande hemställan till Regeringen, vars 
vetenskaplige rådgivare han var vid denna tid. Enligt svar därifrån i mars 2005 (dnr 
U2005/1561/F) hade Wigzell ett uppdrag och inte en anställning vid regerings-
kansliet. Hur som helst hade man begärt in en redovisning av bisysslor från honom 
som inkommit den 16 februari (dnr U2005/2060/F). En sammanställning av de upp-
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gifter som framkom där ges i Tabell 6. Som första punkt framgår att han vid denna 
tid var chef för Centrum för Medicinska Innovationer vid KI (vilket den nye rektorn 
självklart visste även om hon i ovan nämnda skrivelse hävdade att han ej var anställd 
vid KI). Antalet bisysslor i Wigzells rapport är imponerande, även om uppräkningen 
inte tycks vara komplett att döma av uppgifter på Internet. Hur som helst måste man 
fråga sej varför KI, där Wigzell innehade tjänst som chef för en institut-
ion/centrumbildning, inte ansåg sej ha anledning att i enlighet med lagen begära in 
en redovisning av bisysslor från honom. Istället tog man till rena osanningar för att 
förklara sitt agerande i detta ärende, eller snarare brist på agerande. Och detta 
skedda samtidigt som inte minst Wallberg-Henriksson själv på olika sätt hade po-
ängterat vikten av öppenhet rörande professorers och andra forskares näringslivs-
kontakter med anknytning till deras statliga yrkesverksamhet. Av någon anledning 
tyckte uppenbarligen Regeringen i motsats till KI att en tydlig redovisning av gäl-
lande förhållanden var viktig i detta fall. Detta måste anses riktigt eftersom en rådgi-
vare i vetenskapliga frågor kan påverka Regeringen inte bara i frågor som rör högre 
utbildning och forskning utan även i frågor rörande forskningsberoende företag, till 
exempel inom läkemedels- och bioteknikbranschen. Självklart gäller detta även höga 
företrädare på ett universitet och KI:s handlande väcker förvåning. 
  
Det bör dock poängteras att en lång lista över bisysslor av det slag som Wigzell läm-
nat till regeringen (Tabell 6) inte ger betraktaren någon egentlig uppfattning om vilka 
jävsrisker som finns. I Figur 4 ges en grafisk sammanfattning av den komplexa situ-
ation som förelåg. En icke närmare invigd person kan självklart inte på basen av en 
uppräkning av gällande bisysslor inse hur olika uppdrag överbryggar varandra. Som 
illustration kan vi ta hur ett flertal åligganden har kopplingar till Biovitrum AB, där 
Wigzell är styrelseledamot och rådgivare samtidigt som bolagets styrelseordförande 
Hans Åström sitter i KI:s styrelse. Detta sker dessutom parallellt med att KI och Bio-
vitrum AB som tidigare beskrivits har omfattande affärskontakter. Därutöver är det 
också så att Wigzell har fungerat och fungerar som rådgivare åt ett par större aktieä-
gare i Biovitrum AB, HBM Bioventures och Carnegie. Han har även själv varit med 
och köpt aktieposter i Biovitrum AB (av storleksordningen 10 miljoner kr), både som 
styrelseordförande i KI Holding AB och som stiftare och styrelseledamot i en insam-
lingsstiftelse för KI (kapitel 3.4). Exakt vilken roll Wigzell haft i dessa affärer är inte 
officiellt känt men det får anses osannolikt att de samband som pekats på här skulle 
bero på slumpen. 
 
Det måste likaledes anses anmärkningsvärt att KI Holding AB med Hans Wigzell 
som styrelseordförande (fram till 2006) har ägarintressen (om än små) i Affibody AB, 
ett bolag som han själv varit med och bildat, där han själv äger 175.000 aktier (enligt 
VPC 30 juni 2008) samt där han själv länge fungerat som rådgivare och fortfarande 
gör så i början av 2007 enligt bolagets hemsida. Minst lika remarkabelt är att Wigzell 
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som stiftare och styrelseledamot i ”Insamlingsstiftelsen för KI” (bildad av honom 
själv och två andra höga KI-företrädare som ”privatpersoner”) använt insamlade 
medel för att köpa aktier i Biovitrum AB, där han vid den aktuella tiden arbetade 
som rådgivare och sedermera även som styrelseledamot. Aktieköpet gjordes från KI 
Holding AB där han samtidigt var styrelseordförande. Insamlade medel har även 
placerats i KI Development AB där Wigzell är styrelseordförande och Global Ge-
nomics AB, ett företag som KI Holding AB och andra bolag/investerare som han ar-
betat för hade betydande ägarintressen i. Trots alla dessa ur jävssynpunkt tvek-
samma kopplingar, eller kanske just på grund av dem, fann KI:s nye rektor Harriet 
Wallberg-Henriksson alltså inte anledning att 2004 kräva in någon redovisning av 
bisysslor från sin företrädare, Hans Wigzell. Detta måste ses som ett tecken på att 
hon inte tar frågan om öppenhet beträffande kontakterna mellan universitet och nä-
ringsliv på allvar. Det är vidare högst förvånande att den socialdemokratiska rege-
ringen trots att man var informerad om de ovan beskrivna omständigheterna till sy-
nes accepterade att dess vetenskaplige rådgivare agerade på detta sätt. 
  
5.2 Hans-Olov Adami 

För att återgå till prefekter och andra höga KI-chefer av mer normalt slag och med ett 
mer modest antal bisysslor ges några basdata i Tabell 7. Även om det bara är ett fåtal 
fall som tas upp så illustrerar de väl den brist på klarhet i redovisningen av kontakter 
mellan universitetsforskare och näringslivet som fortfarande råder trots lagens krav 
och högtidliga deklarationer från rektorer, etiska kommittéer, med flera. Hans-Olov 
Adami var tills nyligen prefekt vid Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Bi-
ostatistik (MEB) och har ofta varit omskriven i pressen. Ibland har det rört studier 
utförda av honom själv och medarbetare där de medicinska riskerna med miljögifter 
som dioxin [Adami et al, 1995; Ahlborg et al, 1995; Dich et al, 1997] och akrylamid 
[Mucci et al, 2003, 2004, 2005] befunnits vara mindre allvarliga (alternativt ej påvis-
bara) än vad som hävdats av andra källor. Jag har ingen anledning att ifrågasätta 
Adamis vetenskapliga kompetens. Adami har dock själv och tillsammans med andra 
gått ut i pressen och angripit forskarkollegor för bristande saklighet bland annat i 
rapporteringen om medicinska miljörisker [Ingelman-Sundberg et al, 2001; Adami et 
al, 2001a, b; Ahlbom et al, 2001]. Man förordade samtidigt att endast brett accepte-
rade resultat ska vidarebefordras till allmänheten via press och media i syfte att 
minska onödig oro. Detta ledde till svarsinlägg både från kritiserade forskare [Har-
dell, 2001; Hardell & Lindström, 2001] och från journalister [Bergstrand, 2001]. Det 
förekommer helt visst att mindre väl underbyggda resultat sprids till allmänheten. 
Tyvärr finns det också många exempel på att nya och oväntade fynd möts av skepsis 
och ifrågasättande från industrin och delar av den etablerade forskarvärlden för att 
först långt senare bekräftas. Inte minst gäller detta inom miljöområdet, där stora 
ekonomiska intressen kommer in i bilden (se kapitel 9.5). 
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Tabell 6. Pågående bisysslor för Hans Wigzell enligt rapport till     
regeringen i januari 20051 
_______________________________________________________ 
Typ av uppdrag Företag eller organisation  
_______________________________________________________ 
Institutionschef Centrum för Medicinska Innovationer, KI 

Aktiviteter KI KI Holding AB, styrelse (ordf) 
 Karolinska Innovation AB, styrelse (ordf) 
 Karolinska Development AB, styrelse (ordf) 

Fondstyrelser Karolinska Investment Fund (vice styr ordf) 
 Stockholm Academic Forum 
 Stockholm Bioregion 
 Stockholm School of Entrepreneurship 
 Vetenskapsstaden 
 Insamlingsstiftelsen för KI (se text ovan) 
 Carnegie fonder (rådgivare) 

Bolagsstyrelser Wigzellproduktion AB 
 Biovitrum AB  
 RaySearch Laboratories AB 

Rådgivare Affibody (en av flera grundare, aktieinnehav) 
 Miikana Therapeutics (USA) 
 Transphorm Pharmaceuticals (USA) 
 Parallel Solutions (USA) 
 HBM Bioventures (Schweiz, Cayman Islands) 
 Bill and Melinda Gates Foundation 
 IAVI, International AIDS Vaccine Initiative 
 Nelson Mandela Institute (World Bank)  
 RIKEN’s International Advisory Board (Japan) 
 IVB (Belgien) 
 AFA 
 Söderbergska Stiftelserna 
 Wallenbergstiftelsen 

Akademier Kungliga Vetenskapsakademin  
 Ingenjörsvetenskapsakademin 
 Danska och Finska Vetenskapsakademin 
 Europea Academia 
 National Academy of Art and Sciences 
 European Molecular Biology Organization  

Egen forskning Mikrobiologiskt och Tumörbiologiskt Centrum 
_____________________________________________________________________________ 
 

1Sammanställning från redovisning till utbildningsdepartementet  
(dnr U2005/2060/F) 
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Oberoende av hur det förhåller sig med kvalitén i Hans-Olov Adamis egen forskning 
har han starkt kritiserats för att inte öppet redovisa sina bisysslor och då särskilt sina 
kontakter med den kemiska industrin. Journalister och andra har försökt få ut sådana 
uppgifter från KI men förgäves. Istället har de på egen hand fått försöka få fram 
uppgifter [Söderberg, 2001a; Heldmark, 2002b; Walhjalt, 2002; Doktor Gormander, 
2003; Starendal, 2003]. Adami själv har i huvudsak valt taktiken att hänvisa till sina 
artiklar och efterfråga kritik mot det vetenskapliga innehållet i dessa. Han tycks 
sålunda utgå ifrån att de intresserade är utbildade epidemiologer med professionell 
förmåga att värdera metodik, resultat och slutsatser i de arbeten han publicerar. San-
ningen är att inte ens många läkare har de specialkunskaper, till exempel i statistik, 
som krävs för att klara av detta. För övrigt förhåller det sig så att inte bara svensk lag 
och lokala föreskrifter på våra universitet utan också de etiska regler som satts upp 
av flertalet vetenskapliga tidskrifter kräver att företagsbindningar och liknande inom 
en forskares arbetsområde ska redovisas i samband med publikation av resultat 

KI Holding AB 
styrelse- 

ordförande 
RaySearch AB 

styrelseledamot 

Affibody AB 
grundare, aktieägare, rådgivare 

Biovitrum AB 
styrelseledamot 

HBM Bioventures 
rådgivare 

Carnegie 
rådgivare 

KI Innovations AB 
styrelseleordförande 

Karolinska Development AB 
styrelseordförande 

Insamlingsstiftelsen 
grundare, 

styrelseledamot 

Figur 4. Del av bisysslonätverk för Hans Wigzell och därmed 
kopplade jävsrisker (lämnade 2006 posten som ordförande i KI 
Holding AB). 
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[Council of Science Editors, 2005]. Att ett universitet som KI följer dessa regler så då-
ligt som man gör måste anses anmärkningsvärt.  
 
Tabell 7. Redovisning av företagskopplingar för några prefekter/chefer vid KI 2003 och 2004 
__________________________________________________________________________________________
_ 
Namn År Redovisat Ej redo-  Ink  
   visat (tkr) 
__________________________________________________________________________________ 
H-O Adami 2003 CEFIC, Novartis ?    - 
 2004 inga bolag CEFIC? <100 
K Tryggva-  2003 Tryggvason Biotech BioStratum    0 
son 2004 Tryggvason Biotech BioStratum <100 
  Nephrogenex 
J-Å Gustafs- 2003 JÅG Konsult, Karo Bio,      - 
son  BioLight, Targen 
 2004 JÅG Konsult, Karo Bio,  >100 
  BioLight 
R Fransson 2004 KI Holding, KIMAB, UAC, Insamlings- <100 
  3 st Novumstift, SMI stift f KI 
__________________________________________________________________________________ 
Uppgifterna hämtade från officiella bisyssloredogörelser vid KI (dnr 953/03-209 och 
4732/04-209) samt från olika hemsidor på Internet. 
 
Hur har då Hans-Olov Adami som prefekt på en KI-institution redovisat sina bisyss-
lor till rektor. Förvisso inte på det sätt som förväntas och tyvärr utan adekvata åtgär-
der från KI:s sida för att få en rättning till stånd. I sin rapport för 2003 till Hans Wig-
zell (dnr 953/03-209) skrev Adami att han hade uppdrag för CEFIC (European Che-
mical Industry Council) och Novartis/Syngenta samt att dessa enligt tidigare in-
struktioner från KI redovisas inom ramen för hans professur vid Harvard. Till saken 
hör att Adami vid denna tid hade en obetald befattning som adjungerad professor 
vid detta amerikanska universitet. Faktum är sålunda att en statligt anställd, svensk 
professor redovisade sina sidouppdrag inte till sitt svenska universitet, vilket lagen 
kräver, utan till ett utländskt universitet vid vilket han innehar vad som närmast kan 
kallas en hederstitel. Därigenom har uppgifter som i Sverige är av offentlig natur och 
tillgängliga för var och en som så önskar istället blivit sekretessbelagda och icke till-
gängliga i USA [Summers, 2003]. I sanning ett intrikat sätt att undgå insyn. I och för 
sig sade Hans Wigzell i januari 2003 till läkartidningen att Adami hädanefter skulle 
rapportera bisysslor både till KI och Harvard [Ramel, 2003a]. Som framgår av den i 
mitten av februari 2003 inlämnade och i maj samma år godkända redogörelsen (se 
ovan) blev så dock ej fallet. Trots detta krävdes några kompletterande uppgifter ej in 
från Adami vare sig av Wigzell eller någon annan i KI:s ledning, till exempel den 
administrative direktören eller personalchefen. 
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Utan några närmare specifikationer hade Adami i sin rapport omtalat att han hade 
uppdrag för CEFIC och Novartis/Syngenta. CEFIC är en organisation som på Inter-
net presenterar sig som ”the forum and the voice of the European chemical industry”. Till 
saken hör att Adami och hans institution under senare år har fått mångmiljonanslag 
från CEFIC och att man även haft en biobank, det vill säga en samling av medicinska 
prover för analyser av olika slag, benämnd CEFIC. Enligt CEFIC:s hemsida på Inter-
net har Adami länge varit en viktig samarbetspartner för organisationen och har 
också ingått i ett av dess vetenskapliga råd, External Science Advisory Panel eller 
ESAP. I egenskap av epidemiologisk forskare som inte bara i vetenskapliga publikat-
ioner utan även i dagspress uttalar sig om medicinska risker hos olika miljöfaktorer 
borde han självklart fullt ut redovisa sina kontakter med en intresseorganisation för 
den kemiska industrin. Att han inte anser sig påverkas i sin bedömning av vem upp-
dragsgivaren är (den som betalar arvode och/eller anslag) utan alltid ”går forsk-
ningens och sanningens ärende” [Söderberg, 2001b; Ramel, 2003b] får kanske ses som 
ett tecken på bristande insikt om grundläggande psykologiska mekanismer [Staren-
dal, 2003]. För övrigt spelar det ingen roll vad han tror i detta avseende. Den som så 
önskar har enligt gällande lag rätt att få veta vilka bindningar som finns och själv ta 
ställning till vilken betydelse man anser att de kan ha.  
  
Ett flertal vetenskapliga studier publicerade i ansedda tidskrifter har kommit fram 
till att forskning ofta influeras olika beträffande sådant som val av metodik, tydning 
av resultat och slutsatser beroende på om undersökningen sponsrats av ett företag 
med egna intressen i projektet (och erhållna resultat) eller stötts av en mer oberoende 
källa (vetenskapsråd och liknande). Inte minst har detta befunnits vara fallet i kli-
niska studier av nya läkemedel. Det har sålunda visat sig avsevärt mycket mer fre-
kvent med positiva resultat rörande en ny drog i de fall där författarna haft en finan-
siell relation (arvode och/eller anslag) med företaget bakom den testade produkten 
jämfört med de fall där en sådan relation ej förekommit (se till exempel [Davidson, 
1986; Stelfox et al, 1998; Friedberg et al, 1999; Kjaergard & Als-Nielsen, 2002]). Lik-
nande resultat har publicerats i andra undersökningar [Bekelman et al, 2003; Blu-
menthal, 2003, 2003]. Intressant att notera är också vad Marcia Angell, under många 
år chefredaktör för New England Journal of Medicine, klassad som en av de bästa medi-
cinska tidskrifterna i världen, sade på en konferens anordnad av Department of Health 
and Human Services (det amerikanska hälsoministeriet) och National Institutes of Health 
(NIH) år 2000: ”In my two decades at The New England Journal of Medicine, it was my 
clear impression that papers submitted by authors with financial conflicts of interest were far 
more likely to be biased in both design and interpretation” [NIH, 2000]. Sociologisk forsk-
ning har vidare visat att mottagare av även små gåvor eller förmåner påverkas 
mycket mer än de vanligen är medvetna om [Katz et al, 2003; Dana & Loewenstein, 
2003]. 
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Med tanke på vad den tidigare rektorn Hans Wigzell sagt till Läkartidningen [Ramel, 
2003a]; och den nye rektorn Harriet Wallberg-Henrikssons utfästelse om att ”trans-
parens och öppenhet ska råda om alla kommersiella bindningar och bisysslor som en 
akademiskt anställd person har” [Wallberg-Henriksson & Klinge, 2004] fanns det 
anledning att med intresse se fram emot Adamis redovisning för 2004. Sammanfatt-
ningsvis anger han i denna att den sammanlagda tidsåtgången för de två uppdrag 
han hade var cirka en vecka och att den sammanlagda bruttoinkomsten för dem var 
mindre än 100.000 kr (dnr 4732/04-209). Uppdragen var dels som medlem i The Nur-
ses Health Study Advisory Board vid Harvard School of Public Health, dels som medlem i 
det vetenskapliga rådet vid SBU (ett statligt organ med uppgift att granska de meto-
der som används inom sjukvården). Därtill kom (efter påminnelse) också den obe-
talda sysslan som adjungerad professor vid Harvard. Av de kontakter med den ke-
miska industrin (CEFIC och Novartis/Syngenta) som nämnts året dessförinnan fanns 
däremot ingenting längre kvar. På CEFICs hemsida på Internet (cefic-lri.org) kan 
man dock så sent som i november 2005 läsa att Hans-Olov Adami är medlem i The 
External Scientific Advisory Panel (ESAP) vid The Long Range Research Initiative (LRI), 
ett program för stöd åt forskning rörande effekterna av substanser producerade i den 
kemiska industrin på vår miljö och på människors hälsa. På hemsidan för Adamis 
institution vid KI (www.meb.ki.se) framgår så sent som i februari även att CEFIC är 
huvudfinansiär för ett av de projekt han driver där. Hur ska denna bristande över-
ensstämmelse mellan olika dokument tydas? Är den ett tecken på dålig uppdatering 
av CEFICs hemsida eller bara ytterligare ett exempel på Adamis ansträngningar att i 
strid mot gällande regelverk dölja sina kontakter med den kemiska industrin [Bergs-
trand, 2001; Hardell, 2001; Hardell & Lindström, 2001; Söderberg, 2001a, b; Held-
mark, 2002a, b; Walhjalt, 2002; Doktor Gormander, 2003; Starendal, 2003]? 
 
 
12 Sammanfattning 

År 1995 bildades genom regeringsbeslut och tilldelning av skattemedel Karolinska 
Institutet Holding AB (KIHAB). Detta kan sägas ha varit startpunkten för en kom-
mersialiseringsvåg av osedvanlig omfattning, både med nationella och internation-
ella mått mätt. Under åren därefter har KIHAB bildat ett flertal dotterbolag som en-
gagerat sig i en stor variation av affärsmässiga aktiviteter inkluderande sådant som: 
(1) patentering och licensiering av forskningsresultat från KI; (2) bildning av nya fö-
retag utgående från forskning vid KI; (3) finansiering av nystartade företag både från 
KI och utifrån; (4) uthyrning av lokaler och tung apparatur inom KI till företag grun-
dade av KI-professorer; (5) byggande av forskningsparker där företag kan etablera 
sig i direkt anslutning till KI; (6) försäljning av forskningstjänster och resurser av 



 64 

olika slag; (7) utbjudande av kompetensutvecklingskurser inom medicinska områden 
till företag och organisationer; (8) fördelning av medel från bioteknik- och läkeme-
delsbolag till forskningsprojekt som förväntas bidra till bolagens produktutveckling. 
Därtill kommer sådant som att KI låtit stora läkemedelsbolag etablera egna forsk-
ningsgrupper inom KI (fallet Sven Ove Ögren och Astra) samt att KI i samarbete med 
sådana företag bildat hela KI-institutioner som företaget enligt avtal haft kontroll 
över (fallet CGB och Pharmacia). Inte minst iögonenfallande är också att KI självt och 
med hjälp av externa källor satsat mångmiljonbelopp på KI-professorer vilka grun-
dat bolag som KI på olika sätt har ägarintressen i. I extrema fall kan det även vara så 
att forskaren själv eller medarbetare till denne inte bara arbetar heltid på KI utan 
även har funktioner som VD, vetenskaplig chef eller liknande i bolaget. Lika an-
märkningsvärt är att dessa intressekonflikter ofta inte rapporteras enligt gällande 
regler vare sig till KI eller till tidskrifter där forskningsresultat publiceras. Det är 
knappast någon överdrift att påstå att jävskulturen satts i system både på individ- 
och institutionsnivå. De högsta före-trädarna för KI har suttit och sitter i ledningen 
för KIHAB och flera av dess dotterbolag och är sålunda väl informerade om de 
kommersiella aktiviteter som pågår och de bindningar som finns. Man ser dock mel-
lan fingrarna med detta och agerar inte ens mot uppseendeväckande underlåtelser 
att rapportera bisysslor och intressekonflikter. Än mindre gör man något för att eli-
minera dessa.  
 
Även om de förändringar som beskrivits här inte skett plötsligt utan över en tidspe-
riod om flera år representerar de en betydande omvälvning. Tyvärr måste också kon-
stateras att detta fått fortgå utan mycket till offentlig debatt. Ett fåtal personer med 
KI:s förre rektor och tillika den tidigare socialdemokratiska regeringens vetenskap-
lige rådgivare, Hans Wigzell, har gått i täten för utvecklingen. Det sätt på vilket detta 
gjorts är anmärkningsvärt. Wigzell har inte bara arbetat på regeringens uppdrag 
(som universitetsrektor och rådgivare) utan samtidigt också varit anlitad av stora 
läkemedelsbolag som KI gjort affärer med samt investeringsbolag som satsat pengar i 
dessa. Han har även själv varit med och bildat bolag som han på samma gång varit 
med att investera i, till exempel som styrelseordförande i KIHAB eller som rådgivare 
åt HealthCap (bolag som till stor del arbetar med skattemedel). Från politikernas 
sida, och då kan till exempel den tidigare utbildnings- och näringslivsministern 
Thomas Östros nämnas, tycks tanken ha varit att upptäckterna från våra universitet i 
ökande grad behöver kommersialiseras för att skapa arbetstillfällen och trygga vårt 
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framtida välstånd. Om och i så fall av vilka skäl han och andra anser att detta kräver 
att universiteten i sig kommersialiseras är oklart. Att Östros den 11 december 2001 
var den som invigde den byggnad som uppförts för den Pharmacia-kontrollerade KI-
institutionen CGB tillsammans med Hans Wigzell från KI, Göran Ando från Pharma-
cia och Lennart Karlsson från Akademiska Hus (KI-bladet nr 12/2001) säger kanske 
en del. Tyvärr är det ändå så att de satsningar som gjorts med skattemedel och sär-
skilt med tillgångarna i våra pensionsfonder (AP-fonderna) för att kommersialisera 
forskningsresultat efter mer än tio år inte gett någon utdelning. Miljarder har plöjts 
ner i nystartade företag i bioteknik- och läkemedelsbranschen (inte bara här hemma 
utan även i utlandet, hur detta nu har tänkts gynna sysselsättning och trygghet i Sve-
rige). Det stora flertalet av dessa visar dock stora underskott år efter år. Därför måste 
hela tiden nya pengar skjutas till. Alternativt säljs företagen med förlust, går i kon-
kurs eller läggs helt enkelt bara ner. Om skattebetalarna någonsin får tillbaks de 
pengar de varit med att satsa är mer än osäkert.  
 
Det är anmärkningsvärt att notera hur mycket mer uppmärksamhet och debatt som 
har riktats mot dessa för universiteten så avgörande frågor i ett land som USA. Inte 
minst beaktansvärt är de insatser som gjorts både från politiskt håll och från univer-
siteten själva för att ta itu med de avarter som förekommit och inrätta nya regelverk 
som förhoppningsvis ska leda till ett ur etisk synpunkt bättre uppförande i framtiden 
både från enskilda forskare och från universiteten som institutioner. Liksom i många 
andra sammanhang är det kanske så att Sverige och andra europeiska länder även i 
dessa frågor befinner sig flera år efter USA. Låt oss därför hoppas att det nu blivit 
dags också för oss att på allvar ta itu med problemen. Om vi vill att den hämsko och 
de risker som den nuvarande kommersiella inriktningen inneburit ska avhjälpas och 
att universiteten ska återfå sin roll som fria institutioner vars forskning i första hand 
styrs av nyfikenhet och vilja att utöka kunskapen i stort så är det ännu inte för sent. 
Detta kräver dock kraftfulla åtgärder på flera plan. Det mest grundläggande är att 
universitetens företrädare tillsammans med politiker och näringsliv kommer till in-
sikt om att kommersialiseringsförsöken inte fallit väl ut och dessutom resulterat i en 
mängd etiska problem som riskerar att skada allmänhetens förtroende för lärosätena 
och deras forskare. Mycket pekar på att det skett en överetablering av företag bland 
annat inom branscher som bioteknik och biomedicin. Det är därför viktigt att en mer 
realistisk hållning anläggs i dessa ärenden. 
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Bland de insatser som föreslås för att komma till rätta med de svårigheter som disku-
terats kan följande nämnas: (1) förbättra efterlevnaden av de regler som redan finns 
för rapportering av bisysslor och intressekonflikter; (2) gör resoluta ingripanden för 
att begränsa eller förhindra engagemang vid sidan av tjänsten som är förtroende-
skadliga; (3) visa större öppenhet beträffande anmälda bisysslor, till exempel genom 
offentliggörande på universitetens hemsidor (man ska inte behöva uppsöka ett regi-
stratorskontor för att se dessa uppgifter); (4) inför reella rutiner för redovisning och 
kontroll av institutionella intressekonflikter; (5) skilj så långt som möjligt handlägg-
ningen av kommersialiseringsärenden från universitetsanställda forskare och andra 
tjänstemän och skapa istället ett fristående organ som får ansvaret för dessa åtagan-
den. Det övergripande målet med dessa och andra liknande ingrepp är att bryta den 
trend som inneburit att universiteten i ökande utsträckning bundits upp till närings-
livsintressen och privata vinstintressen. Återge dem istället karaktären av obundna 
kunskapscentra engagerade i forskning och utbildning av betydelse för samhället i 
stort.                      
 
 
13 Källor  

De uppgifter som återges i denna bok kommer till största delen från olika offentliga 
källor. Bland dessa kan som exempel nämnas: 
Karolinska Institutets diarium och arkiv 
KI-bladet (intern tidskrift på Karolinska institutet) 
Bolagsverket och Näringslivsregistret (registreringsbevis, bolagsordning, årsredovis-
ningar, förteckning över funktionärer, firmahistorik med mera för svenska aktiebolag 
och andra svenska bolag) 
Värdepapperscentralen (VPC), ägarförteckningar för vissa aktiebolag 
Regeringskansliet 
Det europeiska nätverket av patentdatabaser, Espacenet (tillgång till mer än 50 mil-
joner dokument från hela världen) 
PubMed, en tjänst som förmedlas via the U.S. National Library of Medicine (innehåller 
mer än 16 miljoner citeringar från databasen Medline och ett stort antal biomedi-
cinska tidskrifter från 1950-talet och framåt) 
Enskilda vetenskapliga tidskrifters arkiv 
Svensk dagspress och svenska media 
Olika företags hemsidor på Internet 
Andra dokument tillgängliga på Internet 
Källor angivna i referenslistan 
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3 Fallet Thomas Lundeberg - forskningsfusk eller  
rättsövergrepp 

Det som tas upp här är ett oredlighetsfall som ägde rum långt före Macchiarini och 
aldrig fick den uppmärksamhet som detta senare ärende. En grundläggande skillnad 
i det sätt KI handlade i dessa utredningar var att man till varje pris ville fälla Lunde-
berg och då inte drog sig för att bryta mot gällande lagar och regler till exempel rö-
rande diarieföring, arkivering av handlingar, delgivning av inkomna uppgifter till 
parter i ärendet, med mera. I fallet Macchiarini var det tvärtom så att man till varje 
pris ville fria honom och initialt också gjorde det. Anledningen till detta var sannolikt 
de mycket stora ekonomiska intressen som stod på spel, bland annat i form att ett 
EU-anslag och en stor donation från Hongkong för satsningar inom regenerativ me-
dicin. 
 
Mina undersökningar rörande utredningen mot Lundeberg resulterade i två böcker 
från 2009 respektive 2014 ur vilka några kapitel återpubliceras nedan. Böckerna i sin 
helhet finns också fritt tillgängliga på Internet under länkarna:  

(http://www.justitiemord.se/uploaded/forskningsfusk/forskningsfusk_eller_rattsovergrep
p.pdf)  

(http://www.justitiemord.se/uploaded/rattsskandal/uppdatering_av_rattsskandal
_hela_boken_ny.pdf) 
 
Därutöver återges också fyra rättsutlåtanden från framstående jurister som Lunde-
berg använde sig av när han försökte få en rättslig prövning av sitt fall, dock utan 
framgång.  
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Forskningsfusk eller Rättsövergrepp – Granskning av en ut-
redning vid Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet 
©  Johan Thyberg 2009  
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Scientific Fraud or Legal Scandal? - Examination of an Investigation at 
Karolinska Institutet and the Swedish Research Council 

©  Johan Thyberg 2010  
ISBN 978-91-86215-57-6 
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1  Inledning 

Den 22 april 2004 kunde vi i Dagens Nyheter (DN) läsa att en ”överläkare misstänks för 
grovt fusk – tidigare professor på Karolinska Institutet anklagas för att ha förfalskat forsk-
ningsresultat” [1]. Bakgrunden till artikeln var att Karolinska Institutet (KI) några 
veckor tidigare i en skrivelse bett Vetenskapsrådet (VR) om hjälp att utreda misstan-
kar om vad man kallade ”möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis”. Denna hem-
ställan gällde den i DN utpekade överläkaren och professorn samt en av hans tidi-
gare doktorander. Uppenbarligen hade journalister fått vetskap om saken och kon-
taktat KI:s nytillträdda rektor Harriet Wallberg-Henriksson för att få ytterligare in-
formation i ärendet. Samma dag som DN på morgonen slagit upp sin nyhet om 
forskningsfusk på KI i feta rubriker valde dess rektor att bekräfta saken via ett 
pressmeddelande. Detta spreds på eftermiddagen via Tidningarnas Telegrambyrå 
(TT). Där framgick att en mängd grava misstankar riktades mot professorn och den-
nes tidigare doktorand. Enligt slutmeningen fann KI det dock ”svårt att i egen regi 
göra en neutral granskning av de anklagelser som rests” och därför hade man begärt hjälp 
från Etikkommittén vid VR [2]. Ingenting sades om att den som framfört beskyll-
ningarna var en kollega och affärspartner till professorn. Detta framkom istället da-
gen därpå, den 23 april, i en notis härrörande från TT och publicerad bland annat i 
Svenska Dagbladet [3]. Vad man kunde läsa där var till en början följande: ”Djupa 
personliga motsättningar kryddade med falska anklagelser och svikna löften har lett fram till 
situationen vid Karolinska Institutet där två tidigare anställda har anmälts misstänkta för 
forskningsfusk, anser fackets representant”. Vad som förelåg tycktes alltså vara en kon-
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flikt mellan två individer och ”misstankar” som KI önskade bistånd från VR med att 
få utredda. 
  
I den ovan citerade DN-artikeln, som var skriven av journalisten Per Snaprud, 
nämndes i och för sig inte namnet på den utpekade överläkaren. I texten gavs dock 
sådana uppgifter att vem som helst lätt skulle kunna identifiera honom, till exempel 
via offentliga myndighetsarkiv. Självklart fanns det också på KI och på det sjukhus 
där han arbetade många som visste vem han var och ryktesspridningen kom snabbt 
igång. I artikeln citerades flitigt Jan Carlstedt-Duke, dekanus vid Karolinska Institu-
tet, och Kerstin Uvnäs Moberg, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
samt kollega och affärspartner till den utpekade professorn. Också denne senare 
hade blivit uppringd av Snaprud men avböjt att uttala sig per telefon innan utred-
ningen var slutförd. I Sverige liksom i andra länder finns en konsensus om att ”ingen 
ska dömas ohörd” och att ”ingen ska dömas bara på misstankar”. Inom rättssystemet är 
beviskraven likaledes högt ställda och man brukar hänvisa till det latinska talesättet 
”in dubio pro reo” (vid tvivel, till fördel för den tilltalade). Även om principen inte 
finns bokstavligen inskriven i rättegångsbalken har det genom praxis blivit en 
grundregel att ingen ska dömas om det inte kan ställas utom allt rimligt tvivel att 
han eller hon är skyldig. Varför valde då KI, VR och DN att gå ut och ge offentlighet 
åt ”misstankar” mot två enskilda personer som ännu inte hade fått möjlighet att för-
svara sig? Den oberoende utredning som KI ville få gjord var ju inte ens påbörjad. 
Vilket var det allmänintresse som motiverade att ännu inte utredda ”misstankar” med 
upprinnelse i en affärskonflikt mellan två forskare basunerades ut i landets största 
morgontidning?  
  
Statliga myndigheter som KI och VR åberopar kanske offentlighetsprincipen? Detta 
kan dock inte ha varit någon rimlig förklaring eftersom man ofta hemligstämplar 
ärenden. Inom rättsväsendets institutioner är det dessutom närmast en regel att för-
undersökningar vid brottsmisstanke beläggs med sekretess. I det fallet vill man inte 
hänga ut någon innan det visats om han eller hon är skyldig. Men rör det sig till ex-
empel vid ekonomiska brott verkligen om något som drabbar en persons anseende 
och integritet mer än om han eller hon beskylls för ”mycket grovt forskningsfusk” och i 
praktiken fråntas möjligheten att fortsätta sin gärning som forskare? Svaret på denna 
fråga är kanske beroende av individuella värderingar. De flesta inser nog i alla fall att 
det för en forskare är en stor personlig tragedi att offentligt bli anklagad för omfat-
tande fusk och plagiering. I den situationen, liksom i alla fall där det gäller männi-
skors skuld, är det ett oavvisligt krav att utredningen sker på ett objektivt och rätts-
säkert sätt. Rättegångsbalken (SFS nr 1942:740) föreskriver hur rättsfall ska handhas i 
våra domstolar. Beviskraven är högt satta båda enligt lagtexten och den praxis som 
utarbetats (skulden ska ställas utom allt rimligt tvivel). Vad som gäller när andra 
myndigheter utreder misstankar och vidtar åtgärder mot enskilda stipuleras bland 
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annat i förvaltningslagen (SFS 1986:223). En av de grundregler som finns där är att 
den som är föremål för en utredning ska få ta del av allt material som kommit in i 
fallet och ha möjlighet att yttra sig över detta. 
  
Den utredning som ”Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskning” 
(framöver kallad VR:s expertgrupp) gjorde i det aktuella fallet kom att ta över två år i 
anspråk. I december 2004, mer än åtta månader efter det att KI bett om expertgrup-
pens hjälp, tillsatte man tre sakkunniga som fick i uppgift att skärskåda misstankarna 
om ”möjliga avvikelser från god vetenskaplig praxis” (vad gjorde man under tiden däre-
mellan?). Detta arbete kom att ta över ett år och sammanfattades i en 24-sidig rapport 
som avlämnades till VR:s expertgrupp i slutet av januari 2006. Mottagandet av denna 
rapport offentliggjordes den 24 januari av Björn Thomasson, sekreterare i VR:s Etik-
kommitté. I tillkännagivandet står att de två forskare som varit föremål för utred-
ningen skulle få möjlighet att framföra synpunkter på de sakkunnigas rapport innan 
expertgruppen avgav ett slutligt utlåtande till KI. Tre dagar senare, den 27 januari 
2006 och långt innan det att VR fattat ett formellt beslut i frågan, ägnades en helsida i 
DN åt fallet. Där återfanns två artiklar, den ena med titeln ”exprofessor anklagas för 
omfattande forskningsfusk” [4] och den andra med titeln ”het forskning lockade till snabba 
och felaktiga resultat” [5]. De två utpekade hade förmodligen knappt ens hunnit få 
rapporten innan de kunde läsa om den i DN. Återigen måste man fråga sig vilka in-
tressen VR och DN företrädde när man valde att offentliggöra en skrivelse som 
ingick i ett ännu icke avslutat ärende?  
  
Ytterligare fyra månader senare, den 18 maj 2006, avfattade VR:s expertgrupp sin 
”dom” i målet och slog fast att professorn och överläkaren Thomas Lundeberg samt 
dennes förre doktorand Joakim Carleson allvarligt brutit mot god forskningssed. 
Slutsatserna baserades på den rapport som tidigare hade lämnats av de tre sakkun-
niga. Ärendet lämnades därmed över till KI, det universitet som begärt utredningen 
och som hade att vidta åtgärder. Vilka blev då dessa? I grund och botten inga alls! I 
ett rektorsbeslut daterat den 22 juni 2006 konstaterades vad VR kommit fram till men 
därutöver vidtogs inga direkta åtgärder mot de ”skyldiga” (dnr 3327/06208). Vid fast-
ställda fall av forskningsfusk brukar det för det mesta förekomma att universitetet 
meddelar de vetenskapliga tidskrifter där de manipulerade resultaten publicerats att 
man inte längre kan gå i god för dessa och föreslår att artiklarna ifråga ska dras till-
baka. Ingenting sådant gjordes direkt i detta fall. Inga mått vidtogs heller mot den 
doktorsavhandling som Carleson försvarade 2001. Detta trots att man ifrågasatte om 
de försök som redovisats i de ingående delarbetena över huvud taget hade utförts. 
Denna diskrepans mellan de beskyllningar som framfördes och de ingripanden som 
gjordes (eller snarare inte gjordes) är svårbegriplig. I en artikel i Dagens Medicin från 
den 12 juni 2006 framförde överläkaren Ola Stenqvist från Göteborg stark kritik mot 
den utredning som VR utfört och den uppenbara brist på rättssäkerhet som utmärkt 
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processen [6]. Liknande anmärkningar hade redovisats till VR redan efter det att de 
sakkunniga lagt fram sin rapport. Dessutom hade den förre Justitieombudsmannen 
(JO) Bertil Wennergren i ett rättsutlåtande från februari 2006 på formella grunder 
ifrågasatt hela den undersökning som VR drev. Han avslutade sitt utlåtande på föl-
jande sätt: ”Min slutsats blir att Vetenskapsrådet bör avsluta ärendet genom att skriva av 
det och framföra en ursäkt till Thomas Lundeberg och Joakim Carleson”. Inte ens detta fick 
VR att tänka efter och ompröva vad man höll på med.  
 
Några dagar efter det att DN i april 2004 för första gången basunerat ut nyheten om 
forskningsfusk på KI [1] blev jag uppringd av en nära anhörig till en av Thomas 
Lundebergs doktorander. Personen ifråga tog först upp en artikel om universitets-
näringslivskontakter på KI som jag publicerat på DN Debatt en dryg månad tidigare 
[7]. Därefter började han berätta om bakgrunden till den aktuella DN-artikeln och 
hur också Thomas Lundebergs medarbetare drabbats av den fleråriga utredning som 
Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm fått KI att driva. Jag hade 
vid tiden för telefonsamtalet visserligen läst DN-artikeln från fyra dagar tidigare men 
hade inte någon som helst kännedom om vem den utpekade överläkaren och profes-
sorn var och kände ej heller till vem Thomas Lundeberg var. Senare blev jag vid flera 
tillfällen på nytt kontaktad av den nämnda personen samt likaså av andra som arbe-
tat med Lundeberg. Jag blev även uppsökt av Uvnäs Moberg och Björkholm och in-
bjuden till ett möte där de la fram sin syn på ärendet. Slutsatsen av alla dessa kontak-
ter var att det rörde sig om en mycket komplex härva. Jag kunde inte heller bli annat 
än undrande över hur ärendet hade hanterats från ansvarigt håll. 
  
Mot denna bakgrund beslutade jag mig i slutet av februari 2006 att uppsöka VR och 
titta på de handlingar som fanns i fallet. Det jag fann var både förvånande och oro-
ande. Inte minst anmärkningsvärt var att den process som exponerades leddes av en 
av landets högsta jurister, regeringsrådet Kjerstin Nordborg. Som nämnts ovan hade 
VR:s expertgrupp under ordförandeskap av Nordborg inte tagit något märkbart in-
tryck av de synpunkter om allvarliga brister i utredningen som framförts utifrån, 
bland annat av en tidigare JO. Det kritiserade dokument som tagits fram av de sak-
kunniga kom således också att bli det underlag som expertgruppens utlåtande base-
rades på. KI:s rektor konstaterade i sitt beslut att VR funnit både Thomas Lundeberg 
och Joakim Carleson skyldiga till forskningsfusk (”oredlighet inom forskning”) men 
vidtog inga specifika åtgärder i övrigt. Detta måste anses nog så anmärkningsvärt. 
Däremot blev Lundeberg senare av sin arbetsgivare, Danderyds Sjukhus AB, förbju-
den att ägna sig åt forskning på grund av risk för förtroendeskada (dnr DS rehab 
107/06).  
  
Även om KI vid det här laget betraktade ärendet som avslutat så gjorde Kerstin Uv-
näs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm ej så. De har fortsatt att lämna in 
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skrivelser till KI där de krävt vidare utredningar om Lundebergs forskning. Så sent 
som i juni 2007 begärde Uvnäs Moberg hos både KI och SLU en utökad undersök-
ning av hela det frågekomplex som hon och Björkholm drivit sedan flera år (KI dnr 
3374/07-608). Någon månad senare upprepas samma begäran i en inlaga till utbild-
ningsminister Lars Leijonborg och jordbruksminister Eskil Erlandsson i Regeringen 
(dnr JB 2007/2439 ELT). Kravet på prövning av de intrång i hennes forskning som 
Uvnäs Moberg hemställer om inkluderar förutom Lundeberg ett nära trettiotal fors-
kare på KI, SLU, Göteborgs Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, samt lärosä-
ten i USA, Italien, Japan och Kina. Kraven på granskning inkluderar även ledningar-
na för KI, Sahlgrenska Akademien i Göteborg och den tidigare ledningen vid SLU, 
som underlåtit att biträda med begärda utredningar och i vissa fall ej besvarat brev 
och skrivelser. Därutöver är också ett tiotal företag inom läkemedelsbranschen före-
mål för Uvnäs Mobergs krav på undersökning.   
  
Det bör i sammanhanget noteras att Kerstin Uvnäs Mobergs föreställning om att 
Thomas Lundeberg och andra gjort intrång i och övertagit eller stulit hennes forsk-
ning i grunden tycks vara baserad på en missuppfattning om forskningens natur. 
När resultat och de idéer dessa leder fram till har publicerats i tidskrifts- eller bok-
form är de att betraktas som allmänt gods. Det är sålunda en grundläggande tanke 
inom vetenskapssamhället att forskare genom att offentliggöra sina upptäckter an-
tingen i tryckt form eller genom muntlig presentation på kongresser delar dessa med 
kollegor och andra intresserade. Avsikten är att kunskap skall spridas till en vidare 
krets och därigenom bidra till att forskningsfronten flyttas fram och att framtagandet 
av ny kunskap underlättas. I den mån de resultat som uppnåtts anses vara av upp-
finningskaraktär och ha kommersiellt intresse, vilket inte minst förväntas gälla före-
tagsbaserad forskning, kan de patenteras (innan de eventuellt publiceras). Därige-
nom skyddas de från intrång och affärsmässigt utnyttjande utan att ersättning er-
läggs. Normalt innebär patentskydd dock inte att universitetsanknutna forskare är 
förhindrade att använda resultaten inom akademisk forskning.         
  
För att försöka förstå vad ärendet Thomas Lundeberg i grund och botten handlar om 
samt hur det handlagts från ansvarigt håll bestämde jag mig i början av 2008 för att 
mer i detalj gå igenom de handlingar som finns på KI, VR och andra myndigheter. 
Den bild som steg för steg växte fram liknar nog inget av de många fall av misstänkt 
forskningsfusk (ibland styrkt ibland inte) som den moderna historien uppvisar. Och 
sådana fall finns det förvisso många. Utredningen präglas av de många säregna skri-
velser och beskyllningar som återfinns bland akterna både på KI, VR och hos Rege-
ringen. Dessa inslag vittnar om att det inte rör sig om en helt vanlig granskning av 
misstänkt forskningsfusk utan något mycket mer komplext. Ett starkt bestående in-
tryck är också det sätt på vilket undersökningen drivits från KI:s och VR:s sida samt 
den rättsosäkerhet som de misstänkta utsatts för. Syftet med den analys som present-
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eras här är inte att avgöra i vilken mån Thomas Lundeberg och Joakim Carleson gjort 
sig skyldiga till forskningsfusk. Det går inte heller att fastställa på basen av det 
material som kommit fram. Avsikten är istället främst att särskåda den fleråriga 
prövning som KI och VR ägnat åt att besvara denna fråga. Den bild som därvid fram-
träder är av en process präglad av jäv, en undermålig bevisföring och en myndig-
hetskultur i förfall. Det är ingen tvekan om att det behövs ett nytt regelverk för hur 
misstänkt forskningsfusk ska utredas i Sverige samt en ny och självständig enhet 
som får ansvaret för denna uppgift.  
 
 
16 Kommentarer i stort till utredningen 

16.1  Jäv hos Karolinska Institutets handläggare  

När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson den 30 mars 2004 vänder sig till Veten-
skapsrådet och begär hjälp med att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet 
säger hon att ”själva omfattningen av Lundebergs forskningskontakter och övrig verksamhet 
gör att Karolinska Institutet finner det svårt att i egen regi göra en neutral och oberoende 
granskning av de anklagelser som rests mot Lundeberg”. Av den anledningen borde det 
självklart ha varit av största vikt att både i den interna utredning som gjordes på KI 
och i den som sedermera utfördes på VR göra en grundlig analys av eventuella jävs-
risker. Några tecken på att så skett går ej att finna i de utlåtanden som avfattats vare 
sig på KI eller på VR. Tvärtom är det tydligt att någon sådan bedömning värd nam-
net aldrig har utförts. Mycket uppenbart jäv går dock att påträffa i ärendet och detta 
gäller inte minst rektor själv såsom nyligen påtalats (se kapitel 15). Invändningar av 
än mer allvarligt slag kan riktas mot det huvudvittne som både KI och VR baserar 
stora delar av sin kritik mot Thomas Lundeberg och dennes tidigare doktorand Joa-
kim Carleson på. Det vittnet är Indre Bileviciute-Ljungar, också hon tidigare dokto-
rand i Lundebergs forskargrupp. Till saken hör att hon under första hälften av 1990-
talet hade ett förhållande med Carleson som fick ett uppslitande slut när han läm-
nade henne 1996. Detta var samma år som de tre avhandlingsarbeten samt ytterligare 
ett arbete som ingick i granskningen färdigställdes och publicerades. Under tiden 
efter brytningen mellan Bileviciute-Ljungar och Carleson påverkades arbetsklimatet 
på laboratoriet enligt flera samfällda utsagor negativt och det var nödvändigt att se 
till att de två uppehöll sig i skilda rum för att stämningen inte skulle störas alltför 
mycket. Även i övrigt finns såsom beskrivits stora frågetecken rörande Bileviciute-
Ljungars utsagor (se kapitel 6.1, 13.4 och 14). Faktum är kanske till och med att hon 
själv borde bli föremål för utredning om misstänkt oredlighet inom forskning. Att 
hon tilläts att bli den som stora delar av bevisningen mot Lundeberg och Carleson 
kom att vila på kan inte kallas annat än en stor skandal.  
  



 74 

Den person vars uppgifter mer än någon annans borde ha diskuterats ur ett trovär-
dighetsperspektiv är Kerstin Uvnäs Moberg. Detta görs dock inte över huvud taget. 
Det var hon som genom en anmälan till etiska rådet i juni 2002 satte hjulet i rullning. 
Hon har sedan fortsatt att hålla det igång genom en stor mängd anmälningar till KI, 
VR, Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Säkerhetspolisen och sist men inte minst Rege-
ringen (se vidare kapitel 17). Uvnäs Moberg har en komplicerad relation till KI och 
har utan framgång sökt ett antal professurer där. Detta gäller bland annat den pro-
fessur i integrativ fysiologi som kom att gå till Harriet Wallberg-Henriksson (se kapi-
tel 4.2). I detta liksom i övriga fall överklagade Uvnäs Moberg besluten men fick ald-
rig någon förändring till stånd. Åtminstone i ett fall går det att förstå hennes upp-
rördhet. Det gällde då en tjänst för vilken utbildningsminister Carl Tham och Rege-
ringen tillskjutit medel som del i en satsning vars syfte var att öka antalet kvinnliga 
professorer (underrepresenterat kön). En av de tre kvinnor som KI förordat till det 
Medicinska Forskningsrådet, den myndighet som arbetade fram ett förslag om vilka 
ämnesinriktningar de tilltänkta tjänsterna skulle ha, var just Uvnäs Moberg. När det 
väl var dags att tillsätta en av de två tjänster KI erhållit blev det dock inte henne man 
valde utan Harriet Wallberg-Henriksson (ej föreslagen tidigare). Relationen mellan 
dessa två var sålunda av en sådan art att den senare inte borde ha befattat sig med 
anmälningarna mot Lundeberg.  
  
Kerstin Uvnäs Moberg och Thomas Lundeberg började sitt samarbete runt oxytocin i 
början av 1990-talet och detta ledde till ett antal gemensamma artiklar. I syfte att 
starta en kommersiell utveckling av sina upptäckter lämnade de 1997 med hjälp av 
Karolinska Innovations AB in tre patentansökningar. Året därpå bildade de företaget 
EntreTech Medical AB tillsammans med tre andra personer. De fortsätter sedan att i 
detta bolags regi lämna in ytterligare patentansökningar och år 2001 bildar de till-
sammans med en annan person ännu ett bolag, Eustasia AB. Efterhand börjar det 
dock gå grus i maskineriet både på forsknings- och affärsfronten och i juni 2002 gör 
Uvnäs Moberg sin första anmälan mot Lundeberg till KI (etiska rådet). Denna avser 
bland annat fakturor till deras gemensamma bolag för experiment som hon tror har 
utförts på KI samt en patentansökan rörande cholecystokinin som Lundeberg lämnat 
in och som enligt Uvnäs Moberg liknar en tidigare gemensam patentansökan gäl-
lande oxytocin. Läsaren är vid det här laget sannolikt medveten om den närmast pa-
ranoida karaktären av alla de misstankar och anklagelser gentemot Lundeberg som 
Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm under en lång följd av år framfört 
i ett stort antal skrivelser (Tabell 3). Ingenting av detta tas upp och diskuteras vare 
sig av KI (Jan Carlstedt-Duke) eller VR (expertgruppen och dess sakkunniga). Över 
detta kan man inte känna annat än förvåning och undran. Självklart skulle det i ut-
redningarna ha deklarerats hur man värderade de uppgifter som erhölls från Uvnäs 
Moberg.  
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Tabell 3. Anmälningar från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud  
Kurt Björkholm mot Thomas Lundeberg och andra 
________________________________________________________________                                                                                                                           
Tidpunkt Mottagare Innehåll 
________________________________________________________________ 

2002-01-14 Polisen Uppsala Inbrott SLU, stöld patent- 
  handlingar, intrång dator 
2002-06-11 KI, etiska rådet Stöld och exploatering av 
  forskning m.m. 
2002-11-20 KI, etiska rådet Doktorandregistreringar 
2003-03-03 Polisen Uppsala Inbrott SLU, stöld provrör 
2003-07-06 Polisen Uppsala SLU & KI, förgiftning oxytocin, 
  sjukdom och dödsfall 
2003-09-23 KI Patent, djurförsök, plagiat i 
  opublicerade manuskript 
2004 Säkerhetspolisen Lundeberg, forskningsfusk 
2004-01-14  Polisen Täby Olaga hot och förtal  
2004-02 KI  Patent, plagiat 
2004-10-14 KI Fel titel och institution för 
  Lundeberg i avhandling 
2004-10-25 Ekobrottsmyndig- Stöld av dokument, CD, USB- 
 heten minnen m.m. från bostaden 
2004-10-29 VR Kommentarer till skrivelser 
  från Lundebergs ombud 
2004-11-23 VR Lundebergs övertagande av 
  Uvnäs Mobergs forskning 
2004-12-08 VR Återkallande av den förra 
  skrivelsen 
2004-12 KI Granskning av  Lundeberg 
2005-07 KI, VR Skrivelse till rektorerna för  
 KI och SLU  
2005-07-15 Advokatsamfundet Anmälan av Lundebergs 
  Ombud 
2005-08-22 VR Kommentarer till skrivelser 
  från Lundebergs ombud 
2005-09 VR Dito 
2005-11 VR Begäran om möte med 
  expertgruppen 
2006-02-15 KI Anmälan mot egen doktorand 
  för oredlighet i forskning 
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Tabell 3 - fortsättning. Anmälningar från Kerstin Uvnäs Moberg  … 
________________________________________________________________                                                                                                                            
Tidpunkt Mottagare Innehåll 
________________________________________________________________ 

2006-03-03 KI Dito 
2006-08-20 Regeringen, KI Granskning av Lundeberg 
2006-09-11 Regeringen, KI Dito 
2006-11-13 Regeringen Missförhållanden vid KI 
2007 SLU Anmälan mot egen doktorand 
  för oredlighet i forskning 
2007-06-20 Polisen Uppsala Anmälan mot egen doktorand 
  för stöld av vävnadsprover 
2007-06-25 Göteborgs Universitet Anmälan mot tidigare medar- 
  betare till Lundeberg m.m. 
2007-06-25 KI, etiska rådet Anmälan mot 27 forskare 
  samt ett tiotal företag m.m. 
2007-07-30 Regeringen Krav på granskning av KI och 
 SLU 
______________________________________________________________ 
 
När så inte skett uppstår lätt misstankar om en dold agenda som ej tål exponering i 
dagsljus. Sådana farhågor förstärks när man tar del av de förtäckta hotelser som 
framförts i olika inlagor. Ett exempel kan tas från en skrivelse som Kurt Björkholm 
ställde till rektor Harriet Wallberg-Henriksson och dekanus Jan Carlstedt-Duke 
(oklart när, troligen i december 2004). Han skriver i inledningen. ”Även om KI och jag 
tillsammans gjort framsteg i de Lundebergska utredningarna får jag konstatera att det i dags-
läget återstår åtskilligt för KI att utreda”. Lite längre fram fortsätter han på detta sätt. 
”Som händelserna utvecklats kring KI-utredningen, med inslag av polis-, skatte- och 
ekobrottsutredningar samt involvering av säkerhetspolisens intresse, är KI:s interna förhål-
landen från Hans Wigzells rektorsperiod väl kända inom breda kretsar i samhället. Många 
personer i ansvarsfulla ställningar väntar på att KI tar tag i sin historia och rensar upp i de 
delar som inte hör hemma inom ett statligt ägt medicinskt universitet med världsrykte och 
Nobelanknytning. Skulle KI vara av annan uppfattning måste ärendet överföras till utre-
dande myndigheter, vilket sannolikt inte skulle vara förenligt med KI:s eller samhällets in-
tresse.” I slutet av brevet uttalas ännu en varning av liknande slag. ”Det är nu upp till 
KI att visa beslutsamhet innan de förhållanden som jag alltjämt disponerar över går mig ur 
händerna till andra personer och myndigheter, som får ta över där jag måste sluta min KI-
utredning om KI intar en passiv hållning”. Vare sig denna typ av budskap eller de 
många andra egendomligheter som förekommer i korrespondensen från Uvnäs Mo-
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berg och Björkholm (och som exemplifierats på flera håll i texten) kommenteras av KI 
och VR. Hur skall detta tydas? Det är lätt att få intrycket att de två behandlats med 
silkesvantar för att förhindra att den presumtiva ”bomben” skall brisera.   
  
Enligt förvaltningslagen får en anställd vid en myndighet (vilket både KI och VR är) 
inte delta i handläggningen av ett ärende om han eller hon är jävig. Lagtexten ger 
exempel på vad jäv är och i vid mening kan det sägas vara alla omständigheter som 
kan tänkas rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. Lagen säger 
vidare att den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom 
eller henne självmant skall ge detta till känna. Beträffande ärendet Lundeberg-
Carleson så har de två huvudsakliga handläggarna hos KI varit rektor Harriet Wall-
berg-Henriksson och dekanus Jan Carlstedt-Duke. Som tidigare redovisats så finns 
för Wallberg-Henriksson förhållanden som hon borde ha anmält och som borde ha 
lett till att hon inte befattade sig med ärendet. Vid tillsättningen av en professur i in-
tegrativ fysiologi vid KI 1998 överklagade Kerstin Uvnäs Moberg via advokat Toivo 
Öhman rektors beslut att tillsätta Wallberg-Henriksson på tjänsten (dnr 1914/96 UF). 
I överklagandet framförs bland annat följande. ”Som ovan redovisats har Uvnäs Moberg 
i alla de avseenden som normalt beaktas vid prövningen av vetenskaplig skicklighet väsentligt 
starkare meriter än Wallberg-Henriksson när det gäller antal år som forskare, antal publice-
rade arbeten och antal handledda doktorander. De siffermässiga skillnaderna är till och med 
anmärkningsvärt stora och därtill kommer att hon som pedagog inte bara har rönt stor upp-
skattning utan på samma sätt har en väsentligt längre erfarenhet av undervisning och inom 
fler ämnesområden än Wallberg-Henriksson.” Den senare bemötte denna utsaga i en 
motskrivelse. Den vrede och upprördhet som Uvnäs Moberg kände vid denne och 
andra tidigare professorsutnämningar inom fysiologi och farmakologiområdet på KI 
går inte att ta miste på när man läser hennes överklaganden. Samma indignation har 
tagits upp i flera av de skrivelser som Uvnäs Moberg och hennes ombud lämnat in i 
det aktuella ärendet, vilket egentligen handlar om något helt annat. Det kan inte ute-
slutas och måste till och med anses sannolikt att Wallberg-Henriksson inför sitt be-
slut i ärendet Lundeberg-Carleson oroade sig för att Uvnäs Moberg vid ett för henne 
negativt utslag skulle ta upp denna affär för att till exempel hävda jäv. Det går därför 
inte heller att räkna bort möjligheten att detta kan ha påverkat beslutet, medvetet 
eller omedvetet. För övrigt fanns också andra uppgifter av mer personlig karaktär 
som Uvnäs Moberg hade införskaffat och möjligen skulle kunna tänkas använda som 
påtryckningsmedel gentemot Wallberg-Henriksson. 
 
 I fallet Jan Carlstedt-Duke är det svårare att säkert avgöra i vilken grad några jävs-
liknande förhållanden förelegat. Det är dock svårt att inte känna undran över vilken 
typ av relationer som existerat när den anklagande partens ombud, Kurt Björkholm, i 
en skrivelse till rektor tackar Carlstedt-Duke ”för att du alltid ställer upp till samtal un-
der angenäma former och biträde med utredningar”. Detta är inte den ton som i övrigt 
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utmärker Björkholms inlagor. Man kan inte heller undgå att lägga märke till den 
tjänstvillighet med vilken Carlstedt-Duke tagit sig an de anmälningar som kommit 
från Uvnäs Moberg och Björkholm. Dessa har vanligen blivit snabbt behandlade och 
resulterat i promemorior till rektor med förslag till omfattande åtgärder. Om det vore 
så att de anklagelser som lagts fram vore välgrundade skulle Carlstedt-Dukes age-
rande kunna ses som exempel på administrativ effektivitet. Som visats tidigare i 
denna text så håller dock inte de bevis som lagts fram för att fastslå Lundebergs och 
Carlesons skuld för en närmare granskning. När slutsatserna då, såsom i Carlstedt-
Dukes skrivelse till rektor från den 4 oktober 2004 (dnr 5463/03-629), blir att rekom-
mendera: ”(1) att Thomas Lundeberg anmäls till den nationella utredningsgruppen 
vid Vetenskapsrådet för utredning av plagiering och forskningsfusk; (2) att Thomas 
Lundeberg anmäls till statens ansvarsnämnd med begäran om att han avskiljs, under 
förutsättning att VR:s undersökning bekräftar misstankarna om forskningsfusk; och 
(3) att Thomas Lundeberg avstängs från all verksamhet vid KI under tiden som ut-
redningen pågår” blir frågetecknen svåra att räta ut. 
  
Och av vilken anledning sätter sig Carlstedt-Duke den 10 januari 2003 ner tillsam-
mans med KI:s chefsveterinär Solveig Tjäder och skriver om den rapport om djurför-
sök som den senare författat den 5 november 2002 (dnr 4998/02-629). Av detta senare 
utlåtande framgår att doktoranden Jian Li hade gjort ingrepp på råttor för vilka gil-
tigt etiskt tillstånd ej förelåg. Li hade vid denna tid professor Andris Kreicbergs som 
handledare och de experiment som Li hade utfört ingick i ett projekt för vilket Kreic-
bergs var huvudman. Lundeberg var ej direkt involverad i detta projekt men hade i 
andra sammanhang samarbete med Kreicbergs. Tjäders inlaga hade redan en gång 
tidigare skrivits om. Detta var den 20 november 2002 och den ansvarige var Gustaf 
Dyrssen, en privatpraktiserande advokat som verkade som juridisk konsult vid KI:s 
ledningskansli. I den så kallade ”sammanfattning” av Tjäders ursprungliga rapport 
som Dyrssen gjorde (lika lång eller längre än den senare) görs Lundeberg till den 
huvudansvarige, trots att det inte var hans doktorand som utfört försöken och att det 
inte heller rörde sig om ett av hans projekt. Dyrssen sammanfattar sin slutsats som 
följer. ”Utredarens slutsats är därmed att Lundeberg med stor sannolikhet uppsåtligen för-
sökt vilseleda Kreicbergs och att därmed det i första hand är Lundeberg som kan lastas för den 
uppkomna situationen”. I den direkt därpå följande konklusionen om rättsliga konse-
kvenser som avslutar skrivelsen säger Dyrssen: ”Att låta genomföra de aktuella djurför-
söken utan tillstånd kan innebära inte ringa brott mot straffsanktionerade bestämmelser i 
djurskyddslagen. Denna fråga bör polisanmälas, varvid likaså bör utredas i vad mån djurplå-
geri kan ha begåtts.” Att få detta utsagt var förmodligen syftet med att låta Dyrssen 
”sammanfatta” Tjäders brev. Vem som gett honom denna uppgift framgår ej. Det kan 
också noteras att hans utlåtande trots att det är försett med diarienummer (4998/02-
629) saknar underskrift.  
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I nästa omskrivning av Tjäders brev, den som Carlstedt-Duke enligt ovan bistod med 
den 10 januari 2003 (dnr 4998/02-629), poängteras än starkare Lundebergs skuld. 
Avslutningsmeningen har där följande lydelse. ”Det kan dock anses vara ställt utom allt 
tvivel att Thomas Lundeberg varit huvudansvarig för försökens genomförande och rektor 
uppmanas därför att för all framtid avstänga Thomas Lundeberg från att genomföra eller 
handleda djurförsök vid KI”. Till saken hör att KI:s dåvarande rektor Hans Wigzell yt-
terligare en månad senare, den 11 februari 2003, anmäler djurförsöken i fråga till Mil-
jökontoret i Solna (dnr 4998/02-629). I slutet av anmälan sägs att: ”Karolinska Institu-
tet hemställer att tillsynsmyndigheten utreder i vad mån Thomas Lundeberg, Andris Kreic-
bergs eller någon annan gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagen, annan tillämplig lag 
eller agerat i strid mot vad som är godtagbart. Vidare hemställer institutet att – om brott som 
ovan sagts har begåtts – tillsynsmyndigheten föranstaltar om fortsatta åtgärder. Avslut-
ningsvis vill vi meddela att rektor beslutat frånta Thomas Lundeberg rätten att vara försöks-
ledare och att samtliga djurförsök måste göras i nära samarbete med andra forskare vid in-
stitutionen.” Miljökontoret i Solna lämnade i sin tur ärendet vidare till åklagare för 
brottsutredning. Lundebergs advokat Christer Pehrson får efter skriftlig förfrågan i 
maj 2004 ett besked från chefsåklagare Mats Bergman vid Västerorts åklagarkam-
mare i Stockholm (dnr C 2-11-964-03). Där står följande. ”På begäran vill jag bara med-
dela, att Lundeberg inte är misstänkt för brott i ovanstående ärende. Jag har, som jag sa, givit 
direktiv om vissa utredningsåtgärder och där ingår förhör med Lundeberg, dock ej som miss-
tänkt.” Ytterligare ett knappt halvår senare, den 14 oktober 2004, fattar chefsåklaga-
ren detta beslut: ”Anledning förekommer ej att brott av Lundeberg förövats. Förundersök-
ning skall därför ej inledas.” Av allt att döma hade ett antal höga befattningshavare på 
KI, inklusive chefsveterinär, juristkonsult, dekanus och rektor, helt felbedömt situat-
ionen. Som diskuterats redan tidigare (se kapitel 5.2) är hela historien märklig och 
det ligger nära till hands att misstänka att oegentligheter har förekommit i KI:s hand-
läggning av ärendet. Det finns ingen rimlig orsak till att betrakta Lundeberg som den 
som varit ansvarig för att införskaffa etiskt tillstånd för djurförsök som gjordes av en 
doktorand till professor Kreicbergs inom ett projekt som denne senare själv var hu-
vudman för.  
  
Ett stort frågetecken måste också sättas för det sätt på vilket Carlstedt-Duke hanterat 
de handlingar och andra uppgifter från Indre Bileviciute-Ljungar som han i sin skri-
velse till rektor från den 20 februari 2004 (dnr 1295/04-608) med sådan kraft för fram 
som bevis för plagiering i Joakim Carlesons tre första avhandlingsarbeten. Som 
nämnts ovan bröts det förhållande som Bileviciute-Ljungar och Carleson tidigare 
hade haft vid tiden när dessa arbeten gick till tryck. Spänningen mellan dem var så 
påtaglig att stämningen på laboratoriet i sin helhet påverkades. Det hela gick så långt 
att Lundeberg i sin egenskap av handledare fick ordna så att de kunde skiljas åt lo-
kalmässigt (bland annat med avseende på skrivrum). Enligt uppgift skall Carlstedt-
Duke inte ha varit ovetande om denna problematik när han skrev sitt utlåtande men 
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tar på intet sätt upp saken där. Om han inte kände till saken borde Bileviciute-
Ljungar själv ha informerat honom, vilket hon inte tycks ha gjort (det omnämns åt-
minstone inte). För övrigt så finns det såsom ovan specificerats (se kapitel 6.1 och 
13.4) även andra skäl att betrakta hennes utsagor med försiktighet och noggrant kon-
trollera deras innehåll. Carlstedt-Duke visar inte att han gjort detta. För övrigt är det 
tecken på bristande seriositet och omdöme att använda opublicerade och senare ald-
rig publicerade manuskript som jämförelseobjekt vid utredning av eventuell plagie-
ring. Hur skulle det kunna vara möjligt att plagiera icke existerande publikationer?  
 
 
16.2  Krav på neutralitet vid Vetenskapsrådet 

Rektor Harriet Wallberg-Henriksson vände sig i mars 2004 till VR var därför att hon 
önskade en neutral och oberoende utredning. Men hur väl medveten var hon om de 
förhållanden som exponerats ovan? Och vilken blev situationen på VR? De som fick 
ansvaret var den expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen som sorterar direkt 
under VR:s styrelse. Vid den aktuella tiden utgjordes denna grupp av regeringsrådet 
Kjerstin Nordborg (ordförande), docent Birgitta Forsman, professor Dan Larhammar, 
professor Birgitta Strandvik och kanslichefen på VR Björn Thomasson. Om rege-
ringsrådet Nordborg kan åter noteras att hon missat det grundläggande kravet att se 
till att utredningen utfördes i överensstämmelse med bland annat grundlagen (opar-
tiskhet och saklighet), förvaltningslagen (delge de anklagade inkommet material) och 
arkivlagen (arkivera bevishandlingar). Detta bidrog starkt till att sätta rättssäkerhet-
en ur spel. Ett stort ansvar i denna del åvilar även Thomasson, den som i huvudsak 
handlade in- och utgående försändelser samt haft att tillse att diarieföring skedde 
enligt gällande regler (vilket ej gjordes). Han har enligt vad som framgått vid inter-
vjuer medvetet underlåtit att för kännedom tillställa Thomas Lundeberg skrivelser 
som under utredningens gång lämnats in bland annat av Kerstin Uvnäs Moberg. 
Forsman är docent i filosofi. Vilken hennes roll i granskningen har varit framgår ej, 
men hon har självklart samma ansvar som alla i gruppen. Larhammar är professor i 
molekylär cellbiologi vid Institutionen för Neurovetenskap, farmakologiska avdel-
ningen, Uppsala Universitet. Han kan sägas vara den i expertgruppen som ämnes-
mässigt ligger närmast Lundeberg, vars arbete till stor del rör nervsystemets och 
olika neuropeptiders roll i inflammationsprocessen. Det finns dock en stor och avgö-
rande skillnad mellan det två. Lundeberg kan ses som en företrädare för alternativ 
medicin och har forskningsmässigt ägnat betydande intresse åt akupunktur samt 
laser- och vibrationsbehandling vid olika smärttillstånd. Larhammar har istället skaf-
fat sig ett rykte och en image som ”en svensk chefsskeptiker” [85]. Med detta åsyftas 
hans mycket uttalade och aktiva motstånd mot alternativmedicinska metoder och 
preparat, däribland akupunktur. Som en del i detta ”upplysningsarbete” har han fun-
gerat som ordförande i föreningen Vetenskap och folkbildning samt skrivit om dessa 
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frågor i deras tidning Folkvett. Han har även framfört kritik mot alternativmedicin i 
Läkartidningen [86] och andra publikationer. På Larhammars hemsida vid Uppsala 
Universitet (www.anst.uu.se/dla05000) hittas en mängd inslag om det han kallar 
”pseudovetenskap”. Han uppfattas som aggressiv av många av sina meningsmotstån-
dare. Sålunda tilldelades han 2006 priset Årets Folkvätte av föreningen SARA 
(svenska aidsgruppen mot rasism). Huruvida motiveringen skall anses vara hed-
rande eller inte är upp till var och en att bedöma. ”Han får priset för sitt idoga arbete 
som grindvakt och för sitt sätt att stänga in den legitimerade hälsovårdens personal inom de 
mekanistiskt vetenskapliga skrankorna. Genom sitt aktiva engagemang i föreningen Veten-
skap och Folkbildning, den svenska utlöparen av skeptikerrörelsen, vars målsättning är att 
häckla sådant som man anser vara pseudo- eller ovetenskap, har han initierat häxjakt på före-
trädare för alternativa synsätt på hälsa.” På Internetadressen www.suntliv.nu går det 
även att i en och samma artikel läsa om Larhammar och Lundeberg som företrädare 
för motstridiga inställningar i frågan om alternativ eller komplementär medicin. 
Webbplatsen i fråga har tagits fram av AFA Försäkring AB och är avsedd för perso-
nal i kommuner och landsting. Mot denna bakgrund får det anses sannolikt att Lar-
hammar redan innan utredningen börjat hade en negativ syn på Lundeberg i egen-
skap av företrädare för alternativ medicin. VR informerades om denna möjlighet av 
Lundeberg men fäste uppenbarligen inte något avseende vid saken. Ingenting därom 
finns heller nämnt i expertgruppens rapport. Vare sig där eller i de sakkunnigas utlå-
tande finns ordet jäv över huvud taget nämnt. Larhammar borde i enlighet med för-
valtningslagens bestämmelser beträffande jäv ha anmält saken. Det hade även varit 
rimligt att han avstått från att delta i handläggningen av ärendet. 
  
Den tredje av de vetenskapliga representanterna i expertgruppen var pediatrikpro-
fessorn Birgitta Strandvik. Flera personer har till VR och annorstädes framställt tvek-
samheter beträffande hennes status, så även Thomas Lundeberg och hans ombud, 
advokat Christer Pehrson. De påpekade i ett brev daterat den 20 juni 2006 och ställt 
till VR:s styrelseordförande, Bengt Westerberg, att Strandvik utan att så ange hade 
publicerat samma resultat i mer än en tidskrift, ett brott som också återfanns bland 
dem som Lundeberg anklagades för. Det rörde sig i Strandviks fall om tre artiklar på 
vilka hon var senior författare. Dessa rör betydelsen av fleromättade fettsyror i dieten 
hos gravida råtthonor på olika hälsoparametrar hos den senare födda och uppvuxna 
avkomman [88-90]. Enligt ett brev från kanslichefen Jan Stålhammar beslutade sty-
relseordföranden Bengt Westerberg och generaldirektören Pär Omling i VR att miss-
tankarna skulle utredas av en utländsk sakkunnig. Den som fick uppdraget var pro-
fessor Lars Vatten från Trondheim. Denne konstaterade i sitt utlåtande av den 20 
september 2006 att det i resultatdelen av de tre arbetena fanns en tabell som var nära 
nog identisk i alla tre artiklarna. I denna tabell redovisades fettsyresammansättning-
en hos fosfolipiderna i blodserum vid tre veckors ålder i avkomman. Han rapporte-
rade vidare att det i två av arbetena [88, 90] förelåg en dubbelpublikation gällande 
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djurens viktutveckling. I sin diskussion säger granskaren att det förvisso rör sig om 
presentation av samma resultat i mer än en publikation, vilket enligt honom strider 
mot vedertagen praxis. Han tvekar dock om huruvida förseelsen är tillräckligt grav 
för att klassas som vetenskaplig oredlighet eller snarare skall ses som ett exempel på 
”sloppiness”. Enligt hans mening är det upp till VR att avgöra den saken.  
  
En rättelse infördes av Birgitta Strandvik i september 2006 i American Journal of Physi-
ology beträffande den tidigare artikeln [90]. Detta var alltså cirka tre månader efter 
det att Lundeberg via sitt ombud Christer Pehrson informerat VR:s styrelse om sa-
ken. I rättelsen står att det material som redovisas i Tabell 1 och 2 redan tidigare hade 
publicerats i artikeln i British Journal of Nutrition [88]. Däremot nämns inte att samma 
material även redovisats i Clinical and Experimental Immunology [89]. Strandviks för-
klaring var att de tre artiklarna skickats in vid ungefär samma tid och att det därför 
inte varit möjligt att referera till ursprunget. Det behövs dock ingen ingående kon-
troll för att konstatera att detta är en lögn. Den första artikeln [88] hade ursprunglig-
en mottagits den 9 september 2003, återkommit efter revision den 13 februari 2004, 
och accepterats för tryckning sex dagar senare. När det andra arbetet [89] först skick-
ades in framgår ej, däremot att det accepterades den 4 maj 2004. Detta var alltså nära 
tre månader efter det att den första artikeln antagits. Under den tiden hade Birgitta 
Strandvik och hennes medförfattare all chans i världen att meddela att det andra ar-
betet i sin resultatdel innehöll observationer och mätvärden som kom från det första 
arbetet [88]. Än mer påtaglig var den möjligheten när det gällde den tredje artikeln 
[90]. Denna skickades in till tidskriften den 26 maj 2004, det vill säga mer än tre må-
nader efter det att det första arbetet godkänts för tryckning. Det dröjde sedan fram 
till den 28 oktober 2004 innan det tredje arbetet efter revision fick klartecken till pub-
likation. Strandviks bortförklaring är närmast pinsam och visar bara på en tendens 
att ta till osanningar när verkligheten inte ser ut som man skulle vilja. Kompromette-
rande i sammanhanget är också det sätt på vilket författarna har försökt dölja det 
faktum som Strandvik erkänner i sin skriftliga korrigering. Således anges resultaten 
för fettsyresammansättningen i fosfolipiderna i det första arbetet [88] som medel-
värde och standardfel, i det andra arbetet [89] som median och omfång, och i det 
tredje arbetet [90] som medelvärde och standarddeviation. Därigenom blir de siffror 
som anges i de tre artiklarna inte identiska och gör det svårt för läsaren att inse att 
det är exakt samma resultat det rör sig om i alla tre fallen. Att man på detta sätt valt 
att ge resultaten i tre olika sorter måste anses högst ovanligt och anmärkningsvärt. 
Det kan knappast ha haft något annat syfte än att för läsarna dölja identiteten mellan 
resultaten i de tre artiklarna. Strandviks ursäkt måste av den anledningen ses som än 
mer besvärande. Det var inte bara så att hon ljög om att det av tidsskäl skulle ha varit 
ogörligt att i de två senare arbetena [89, 90] ha refererat till ursprungskällan [89]. 
Man hade också bemödat sig om att dölja identiteten av mätvärdena i de tre artiklar-
na. 
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Enligt ett brev av den 14 februari 2007 från professor Calder, chefredaktör för den 
tidskrift där materialet först publicerades [88], till advokat Christer Pehrson är det 
uppenbart att resultaten i de delar som uppmärksammats är desamma i alla tre artik-
larna. Enligt de regler British Journal of Nutrition tillämpar så äger författarna själva 
rättigheterna till sina artiklar och kan använda material från dem i andra publikat-
ioner, men bara under förutsättning att den ursprungliga källan anges. Detta har inte 
gjorts av Strandvik och medarbetare. Professor Calder uppmärksammar vidare 
Thomas Lundebergs ombud om att det finns saker som inte stämmer överens mellan 
de tre artiklarna trots att resultaten i de aktuella tabellerna är desamma. I det första 
arbetet [88] sägs att det var honråttor i avkomman som vid 3 veckors ålder valdes ut 
(10 per grupp) och sedan användes i de fortsatta studierna. I det andra arbetet [89] 
sägs ingenting om att hon- och hanråttor i avkomman skiljs åt. Enligt professor Cal-
der kan man inte tyda saken på annat sätt än att råttor av båda könen testats. I det 
tredje arbetet [90] tycks det vara så att man för mätningarna av fettsyreinnehållet i 
fosfolipiderna från blodserum använt sig av tre veckor gamla råttor av båda könen 
medan man i de delar som presenteras senare studerar hon- och hanråttor separat. 
Hur som helst så är resultaten i Tabell 2 desamma i alla tre artiklarna.  
  
Hur förhåller sig då de dubbel- och trippelpublikationer som Birgitta Strandvik gjort 
sig skyldig till [88-90] jämfört med den dubbelpublikation [83, 84] som Thomas Lun-
deberg ställts till ansvar och dömts för (se kapitel 13.5). I Strandviks fall är det en och 
samma tabell med 63 mätvärden som använts i tre olika artiklar. Man har inte gett 
några korsreferenser mellan artiklarna trots att detta i motsats till vad Strandvik 
framfört inte alls var omöjligt på grund av tidsaspekter. Dessutom har man i de tre 
artiklarna angivit resultaten i tre olika sorter. Detta kan inte ses som naturligt utan 
utgör ett tecken på att man för läsarna har velat dölja identiteten mellan resultaten i 
de tre studierna. I Lundebergs fall rör sig saken om att man i en delfigur i ett arbete 
[84] angett 20 medelvärden med standardfel som i realiteten härrör från en figur i ett 
annat arbete [83]. I det senare fallet avser dessa 20 värden mätpunkten 20 minuter i 
ett antal tidskurvor som totalt innefattar 240 värden. Båda de aktuella studierna 
ingick i ett samarbete mellan Lundebergs forskargrupp och ett laboratorium i Kina. 
Lundeberg och den doktorand som stod som förste författare på den först nämnda 
studien [84] gav följande förklaring. De mätvärden som partiellt överlappade mellan 
de två arbeten (20 av 240 värden motsvarar strax över 8%) ingick i de delar av försö-
ken som utförts i Kina. När resultatredovisningen från Kina kom till Stockholm för 
att sammanställas med den större del av hela arbetet som utförts där var man inte 
medveten om den överlappning som förelåg. Om Kerstin Uvnäs Moberg, som var 
medförfattare på arbetet [84] hade meddelat övriga författare om den duplicering 
som hon upptäckt hade felet lätt kunnat rapporteras till tidskriften och rättas till ge-
nom en tryckt korrigering. Uvnäs Moberg valde istället att via sitt ombud anmäla 
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saken till KI som vidarebefordrade anmälan till VR. Där dömer man Lundeberg trots 
den inte alls orimliga förklaring som lämnats för att i en delfigur i ett arbete ha åter-
använt eller duplicerat strax över 8% av en figur i ett annat arbete. Beträffande den 
dubbel- och trippelpublicering som Birgitta Strandvik, en av ledamöterna i VR:s så 
kallade expertgrupp som dömer Lundeberg, gjort sig skyldig till och erkänt så säger 
VR efter att ha tagit del av den rapport som lämnats av den norske granskaren föl-
jande i ett brev ställt till Thomas Lundeberg den 26 oktober 2006. ”Vetenskaprådet fin-
ner vid en samlad bedömning inte anledning att ifrågasätta Birgitta Strandviks lämplighet att 
som medicinskt ämnessakkunnig i expertgruppen för frågor om oredlighet i forskning uttala 
sig om god vetenskaplig sed”. Skrivelsen är undertecknad av VR:s generaldirektör Pär 
Omling och dess administrative chef Jan Stålhammar. Beslutet kan inte tydas på an-
nat sätt än att VR anser det godtagbart att det i dess expertgrupp för oredlighetsfrå-
gor sitter ledamöter som själva gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet.  
  
VR:s agerande i denna fråga kan inte ses som annat än ett exempel på jäv och kam-
raderi av värsta sorten. Man frikänner en av de egna som till och med erkänt ored-
lighet men fäller för ett mindre brott en person under utredning vilken man till varje 
pris och utan hållbara bevis av oklara skäl vill få dömd. I en ledare i Dagens Medicin 
av chefredaktören Per Gunnar Holmgren den 15 januari 2008 kommenteras saken på 
detta sätt. Hans frågor har såvitt känt ej besvarats av VR. ”Professor Birgitta Strandvik 
beslogs förra året med att, mot alla regler, ha trippelpublicerat forskningsresultat i flera olika 
tidskrifter. Trots detta sitter hon kvar i VR:s expertgrupp för oredlighet inom forskningen. 
Nu utreds Birgitta Strandvik än en gång för forskningsfusk samtidigt som hon i nästa vecka 
företräder VR vid en debatt på Karolinska Institutet om just forskningsfusk. Med vilken tro-
värdighet framträder Birgitta Strandvik? Hur påverkar hennes framträdanden Vetenskapsrå-
dets auktoritet?” 
   
16.3  Vetenskapsrådet har inte arbetat självständigt 

VR:s expertgrupp för oredlighetsfrågor utsåg i december 2004 tre sakkunniga att bi-
stå dem med granskningen av Lundeberg och Carleson. Dessa tre var professor Rolf 
Andersson från Linköping, professor emeritus Gunnar Bergenholtz från Göteborg 
och docent Sighild Westman Naeser från Uppsala. Andersson är farmakolog, Ber-
genholtz endodontolog och Westman Naeser tidigare cytolog, verksam vid Läkeme-
delsverket. I expertgruppens utlåtande från den 18 maj 2006 berörs inte med ett ord 
på vilka grunder dessa personer valts ut. Thomas Lundeberg hade via sitt ombud 
den 19 november 2004 framställt önskemål om att de sakkunniga skulle ha juridisk 
kompetens. Detta baserades på karaktären av den granskning KI begärt den 30 mars 
2004, vilken innefattade sådant som djuretiska frågor, ekonomiska oegentligheter, 
uppgifter om anslag i en tjänsteansökan, samt två patentbeskrivningar. Denna anhål-
lan avfärdades i en skrivelse från Björn Thomasson med hänvisning till de riktlinjer 
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för expertgruppens verksamhet som ställts upp av VR:s styrelse. Han säger där att 
expertgruppen ”finner inte skäl att i detta ärende frångå att de sakkunniga skall ha veten-
skaplig kompetens inom det sakområde som aktualiseras i anmälan”. Denna motivering 
stämmer dock inte överens med de riktlinjer som gäller. Vad som sägs i dessa är att 
”därutöver utses för varje ärende som särskilda ledamöter de sakkunniga inom det aktuella 
ämnesområdet som erfordras”. Man gör här alltså ingen strikt avgränsning till veten-
skaplig kompetens, vilket är Thomassons och/eller expertgruppens egen uttydning 
av riktlinjerna. Självklart är det inte enbart vetenskaplig kompetens som krävs för att 
behandla frågor av det slag KI önskat få utredda (djuretik, ekonomi, tjänsteansök-
ningar, samt patentbeskrivningar). På vilket sätt hade Andersson, Bergenholtz och 
Westman Naeser expertkunskap rörande dessa ämnen? Thomasson pekar i sin skri-
velse på att ordföranden i expertgruppen är regeringsråd. Vad den juridiska kompe-
tensen innebar (eller inte innebar) har belysts tidigare. I och för sig kom de sakkun-
nigas granskning senare att begränsas men detta var först i samband med ett möte i 
expertgruppen den 19 april 2005, det vill säga fyra månader senare. Däremellan hade 
man efter det att de sakkunniga utsetts slagit fast att granskningen skulle innefatta 
samtliga punkter som KI:s rektor tagit upp i sina skrivelser till VR. 
  
Återigen påminns här om att rektor Harriet Wallberg-Henriksson när hon i mars 
2004 vände sig till VR bad om en neutral och oberoende granskning. Att så inte blev 
fallet är ett bedrövligt faktum. Av de sakkunnigas utlåtande från den 24 januari 2006 
framgår ingenstans att man värderat och tagit hänsyn till det jäv och den bristande 
tillförlitlighet som måste knytas till flera av anmälarna och vittnena. Därigenom har 
objektiviteten i utredningen raderats ut. Vidare väljer man att göra sina bedömningar 
med utgångspunkt från regelverk som i många fall ännu inte var införda vid tiden 
när de aktuella studierna hade utförts. Det finns också uttalanden som tyder på att 
man i flera delar inte gjort en självständig granskning utan nöjt sig med att acceptera 
vad Jan Carlstedt-Duke uttryckt i sina skrivelser. Inte minst gäller detta de uppgifter 
som härrör från Indre Bileviciute-Ljungar. De sakkunniga säger att de har kunnat 
konfirmera Carlstedt-Dukes iakttagelser av både text- och resultatmässiga likheter 
mellan Carlesons tredje avhandlingsarbete och Bileviciutes ”opublicerade manuskript”. 
Hur detta gått till är oklart. Det senare dokumentet finns inte ens i VR:s arkiv över 
ärendet.  
  
Om de sakkunniga hade gjort en egen genomgång borde de också ha noterat att lik-
heten i resultaten inte alls var så slående som Carlstedt-Duke gjort gällande. Märkligt 
är även att de liksom Carlstedt-Duke aldrig gjorde en jämförelse mellan Carlesons 
artiklar och de artiklar som Bileviciute-Ljungar så småningom publicerade. Detta är 
trots allt den adekvata likhetsgranskningen vid bedömning av eventuellt plagiat. 
Man skulle då rimligen ha upptäckt den högst tvivelaktiga typ av omarbetning av 
sina avvisade manuskript som Bileviciute-Ljungar hade utfört innan dessa lämnades 
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in till en ny tidskrift. Mycket talar för att det här till och med kan ha rört sig om ett 
oredligt förfarande. De sakkunniga tycks ha varit blinda för de tveksamheter som 
behäftade Bileviciute-Ljungars utsagor och helt och hållet koncentrerat sig på att se 
felaktigheter i de arbeten som Carleson och Lundeberg medverkat i. Och varför tog 
man aldrig steget att titta på de artiklar som citerat de senare arbetena och se i vilken 
mån det i litteraturen fanns stöd för de fynd som presenterades i Carlesons avhand-
ling? Ensidigheten i granskningen och kritiken tycks nästan sakna gräns. Det man 
var ute efter var tydligen att till varje pris fälla de två anklagade, inte att göra en ob-
jektiv och rättvisande bedömning. Vad som gör saken än värre är att VR:s expert-
grupp, som förväntas ha den expertis som krävs för en kompetent och rättssäker ut-
redning, okritiskt har accepterat vad de sakkunniga framfört. Allra värsta är kanske 
att de bevis man hänvisar till inte går att få fram. Det har ovan nämnts att VR i sitt 
arkiv inte kunnat hitta de ”opublicerade manuskript” av Indre Bileviciute-Ljungar som 
Jan Carlstedt-Duke refererat och vilken man stödjer sig på i sina utlåtanden.  
  
På samma sätt har VR:s Registrator meddelat att man ej kunnat hitta några kopior av 
de handlingar som de sakkunniga hänvisat till i sitt utlåtande med följande formule-
ring. ”Indre Bileviciute-Ljungar har lämnat dokumentation som bland annat innehåller upp-
gifter om ledperfusioner och sammanställningar av data från försök gjorda under tiden au-
gusti 1991- oktober 1992. Denna dokumentation omfattar även utskrifter av statistik, extrakt-
ionsprotokoll och RIA-resultat per djur, samt de opublicerade manuskripten utskrivna från en 
gammal dator.” Detta måste röra sig om samma dokument som Jan Carlstedt-Duke 
hänvisade till i sin skrivelse till rektor från den 20 februari 2004 (dnr 1295/04-608). 
Detta material användes senare både av VR:s expertgrupp och Harriet Wallberg-
Henriksson som stöd för att den bearbetning som Bileviciute-Ljungar gjort av sina 
”opublicerade manuskript” innan dessa publicerades skulle ha varit utan anmärkning. 
Än märkligare är att dessa handlingar ej heller gått att uppbringa från KI. Det som i 
skrift framställs som viktiga bevis för Lundebergs och Carlesons skuld både av KI 
(dnr 1295/04-608) och av VR (dnr 312-2004-821 samt 312-2004-822) tycks således inte 
finnas?      
 
16.4  Den dolda agendan 

Efter att ha gått igenom KI:s och VR:s granskning och dom av Thomas Lundeberg 
och Joakim Carleson måste man undra vilken orsaken är till alla de brister som upp-
dagats. Det yttersta ansvaret ligger på KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson samt 
VR:s generaldirektör Pär Omling. På KI:s sida vilar därutöver ett tungt ansvar på 
dekanus Jan Carlstedt-Duke. Hos VR är det ordföranden i dess expertgrupp för ored-
lighetsfrågor, regeringsrådet Kjerstin Nordborg, samt gruppens sekreterare, kansli-
chefen Björn Thomasson, som på motsvarande sätt måste ställas till svars för vad 
som förevarit. Det är svårt att tro att alla de tillkortakommanden som påvisats i ut-
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redningen kan förklaras av sporadiska misstag och försummelser. Missgreppen är 
för många och för regelmässigt förekommande för att det skall kunna vara en fråga 
om slump. En faktor som medvetet eller omedvetet kan ha bidragit till att det gått fel 
är de många jävsliknande förhållanden som uppmärksammats. Vad som väcker 
undran är vidare att det som initierade den fleråriga utredningen var tre till synes 
koordinerade anmälningar till KI mot Lundeberg, inlämnade den 10, 11 och 12 juni 
2002 med varierande innehåll. Anmälare var professorerna Kerstin Uvnäs Moberg, 
Andris Kreicbergs, Per Hansson och Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin. Ett drygt år se-
nare, i september 2003, uppsökte Indre Bileviciute-Ljungar Jan Carlstedt-Duke på KI 
och kom att bli ett huvudvittne vars uppgifter spelade en avgörande roll för att döma 
Lundeberg och Carleson.  
  
Denna kontakt togs enligt Bileviciute-Ljungar efter det att hon träffat Uvnäs Moberg 
och fått kännedom om den pågående granskningen av Lundeberg. Vid denna tid 
tjänstgjorde Bileviciute-Ljungar under Per Hansson på KS som en del i sin specialist-
utbildning som läkare. Samtidigt hade hon tillgång till lokaler och resurser för forsk-
ning hos Andris Kreicbergs. Med tanke på vad som redovisats tidigare är det därför 
svårt att inte få uppfattningen att det förekommit ett nätverk som drivit en delvis 
dold agenda i syfte att misstänkliggöra och skada Lundeberg. Vad som åsyftas är 
sådant som Uvnäs Mobergs efter sju år ännu inte avslutade anmälningskampanj (se 
kapitel 19), Kreicbergs anklagelser mot Lundeberg för att djuretiskt tillstånd sakna-
des för försök som Kreicbergs egen doktorand utförde, samt Bileviciute-Ljungars ha-
vererade personliga relation till Carleson. Som framgår av andra handlingar i utred-
ningen hade det redan tidigare även funnits störningar i relationerna mellan Lunde-
berg å ena sidan och Hansson respektive Wiesenfeld-Hallin å andra sidan. Beträf-
fande Hansson gällde detta bland annat synen på akupunktur och dess användbar-
het som behandlingsform. I fallet Wiesenfald-Hallin rörde det sig istället om en dis-
pyt från mitten av 1990-talet orsakad av motstridiga fynd beträffande effekterna av 
neuropeptiden galanin på smärta. Det var bland annat detta hon hade tagit upp i sin 
med Hansson gemensamma anmälan mot Lundeberg till etiska rådet vid KI år 2002 
(se kapitel 17). Stålhammar hävdar i sitt brev att handlingarna ifråga enligt den tidi-
gare sekreteraren i expertgruppen efter utredningens avslutande skall ha lämnats 
tillbaks till Bileviciute-Ljungar. Till saken hör att när jag hos henne har efterhört 
handlingarna så har hon hänvisat till VR. För övrigt så kan inte heller KI uppvisa 
dessa handlingar. Detta är alltså den myndighet på vilkens uppdrag VR:s utredning 
gjordes och där man på basen av VR:s utlåtande förklarade de två anklagade skyl-
diga till vetenskaplig oredlighet.  
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22  Sammanfattning 

Den 10 juni 2002 lämnar professorerna Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin och Per Hans-
son en anmälan mot professor Thomas Lundeberg till prefekten vid Institutionen för 
Kirurgisk Vetenskap på Karolinska Institutet (KI). Vad saken gäller är påstådd plagi-
ering i en tio år gammal vetenskaplig artikel samt partiell överlappning mellan ett 
par figurer i två läroböcker. De två anmälarna är kollegor och antagonister till Lun-
deberg och båda har haft kontroverser med den senare på grund av motstridiga 
forskningsresultat. Dagen därefter, den 11 juni 2002, lämnas en anmälan mot Lunde-
berg till etiska rådet vid KI av professor Kerstin Uvnäs Moberg, som hävdar att han 
otillbörligt har exploaterat hennes forskning runt hormonet oxytocin. Till saken hör 
att Uvnäs Moberg och Lundeberg sedan 1992 haft samarbete runt oxytocin. För att 
utveckla sina idéer kommersiellt har de också gemensamt bildat två företag. Stridig-
heter har vid anmälningstillfället funnits i minst två år rörande både forskningen och 
det affärsmässiga kompanjonskapet. Ytterligare en dag senare, den 12 juni 2002, 
framför professor Andris Kreicbergs beskyllningar mot Thomas Lundeberg till pre-
fekten vid den kirurgiska institutionen. Anklagelserna gäller bland annat försök till 
kommersiell exploatering (Lundeberg ville ha ekonomisk ersättning för analyser han 
gjorde för ett EU-projekt som Kreicbergs ledde), vilseledande etisk ansökan, samt 
bedrägligt inköp av material för immunokemiska analyser. Bakgrunden är i detta fall 
att Kreicbergs och Lundeberg ända sedan mitten av 1990-talet kollaborerat i projekt 
rörande neuropeptiders roll i inflammatoriska processer. En del i denna samverkan 
är ett gemensamt laboratorium där analyser av sådana molekyler görs under ledning 
av Lundeberg. Detta arbete ingår som en integrerad del i det fyraåriga EU-projekt 
om opioidbehandling av kronisk smärta och inflammation i rörelseapparaten som 
från 1999 och framåt drivs med Kreicbergs som huvudman.  
  
Detta var starten på den utredning om vetenskaplig oredlighet som drevs av KI och 
Vetenskapsrådet (VR) under fyra års tid. Efter en intern granskning på KI bland an-
nat genom dess etiska råd lämnades ärendet i mars 2004 över till VR och den expert-
grupp för oredlighetsfrågor som där sorterar under Etikkommittén. Under de två år 
som VR kommer att ägna ärendet tillförs ett flertal ytterligare anklagelser mot Lun-
deberg och hans tidigare doktorand, Joakim Carleson. De tillkommande beskyllning-
arna härstammar från Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm. De 
överlämnas initialt till dekanus Jan Carlstedt-Duke på KI som vidarebefordrar dem 
till VR. Senare framförs de direkt till VR i form av ett antal skrivelser. Den 24 januari 
2006 lägger de tre sakkunniga som VR:s expertgrupp utsett fram sitt utlåtande. I 
detta förklaras Lundeberg och Carleson i allmänt hållna och svepande termer skyl-
diga till vetenskaplig oredlighet. Närmare preciseringar av vad det i praktiken är de 
har gjort, till exempel i form av plagiering, saknas till stor del. Omedelbart efter det 
att detta utlåtande kommit in till expertgruppens sekreterare, och innan de ankla-
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gade fått ta del av och yttra sig över detsamma, lämnas det ut till press och media. 
Resultatet blir att Lundeberg och Carleson hängs ut med stora rubriker bland annat i 
DN och Sveriges Radio Ekot. Fyra månader senare, den 18 maj 2006, lämnar VR:s 
expertgrupp sitt utlåtande till KI:s rektor. Man instämmer där i de slutsatser de sak-
kunniga dragit och förklarar på nytt Lundeberg och Carleson skyldiga till vetenskap-
lig oredlighet. Därefter tog det bara ytterligare en månad innan rektor Harriet Wall-
berg-Henriksson tog sitt beslut. Där slås med hänvisning till VR:s rapport fast att de 
misstankar och iakttagelser som framkom vid den interna prövningen hade bekräf-
tats. Lundeberg och Carleson förklaras sålunda ännu en gång skyldiga till vetenskap-
lig oredlighet. Återigen skrivs också i dagspressen om saken.  
  
Vad det hela rör sig om är i grunden ett koordinerat angrepp från tre professorer på 
en annan professor som de var och en ”har ett horn i sidan till”. Det som tas upp är 
gamla publikationer och angelägenheter av tveksam relevans. Merparten avfärdas i 
den interna utredning som först görs på KI. Trots detta fortsätter ärendet och växer 
successivt i storlek. Orsaken till detta är fortgående anmälningar och krav på gransk-
ning från Kerstin Uvnäs Mobergs sida. Ingenstans under den fleråriga utredningens 
gång går det att i protokoll och utlåtanden hitta några uppgifter om eller något ställ-
ningstagande till de mycket uttalade jävsförhållanden som präglar affären. De omfat-
tar inte bara de ursprungliga anmälarna utan även många av de utredare och vittnen 
som medverkar i processen. Inte minst gäller detta huvudvittnet Indre Bileviciute-
Ljungar, tidigare doktorand till Lundeberg och tidigare flickvän till Joakim Carleson. 
I samband med en kongress 1996 lämnade den senare Bileviciute-Ljungar och detta 
resulterade i spänningar som kom att negativt påverka stämningen på laboratoriet 
under avsevärd tid. Detta skall enligt uppgift ha varit känt även av Jan Carlstedt-
Duke, den inom KI:s ledning som mottog Bileviciute-Ljungars vittnesuppgifter och 
vidarebefordrade dem till VR. Han borde ha ställt sig undrande när hon kom till ho-
nom och uppvisade en utrangerad dator med en mängd mappar namngivna ”Thomas 
mapp” och ”Thomas mapp/Joakims”. Av vilken anledning hade hon i sin dator ett stort 
antal datafiler tillhörande dessa två personer? Dessutom var det inte möjligt att be-
stämma när de ingående dokumenten hade skapats och senast bearbetats.    
  
Den bevisning som läggs fram av KI och VR visar sig också vara undermålig. Några 
exempel ges här från det utlåtande som VR:s sakkunniga gav. Bland det som 
granskades i utredningen fanns två patentansökningar som lämnats in av Uvnäs 
Moberg och Lundeberg gemensamt. Jan Carlstedt-Duke skall här ha funnit att två 
aldrig publicerade manuskript som brukats vid utformandet av den ena patentbe-
skrivningen till stora delar var plagiat av artiklar publicerade av andra författare. I 
detta instämmer VR:s experter. När man jämför dessa artiklar med det som står i pa-
tenttexterna går det dock inte att se någon nära överensstämmelse mellan de resultat 
som redovisas. Beträffande det andra patentet så påpekas riktigt att de djurmodeller 



 90 

som använts i vissa exempel är hämtade från litteraturen. Det stämmer även att de 
formuleringar som använts vid beskrivningen av försöken till stora delar hämtats 
från publicerade artiklar. Ingendera av detta är dock någonting som är otillåtet i 
samband med patentansökningar. Däremot är det självklart inte acceptabelt att pla-
giera eller stjäla andra forskares resultat. De sakkunniga uttalar sig i denna fråga i 
termer av ”effekter som är direktkopierade från andra författares publicerade arbeten”. Detta 
görs utan att specificera vare sig vilka effekter eller vilka arbeten som avses. Inte hel-
ler ges några konkreta exempel på ”direktkopierade” resultat. Påståendet tycks vid en 
närmare jämförelse vara gripet ur luften. 
  
En annan illustration av oacceptabel bevisföring är de opublicerade manuskript och 
annat material som Indre Bileviciute-Ljungar överlämnade till Jan Carlstedt-Duke. 
Dessa arbeten rör studier av inflammation i knäleden och har samma upplägg som 
de undersökningar Joakim Carleson senare gjorde på käkleden. Handledare var i 
båda fallen Thomas Lundeberg. Bileviciute-Ljungar beskrev själv i en skrivelse till 
Carlstedt-Duke hur hon omarbetade sina manuskript innan de publicerades i andra 
tidskrifter än de där de först hade refuserats. Det sätt på vilket denna omarbetning 
beskrivs sammanfaller nära med definitionen för den typ av forskningsfusk som 
brukar kallas förfalskning. Hon skriver till exempel om att ”välja de analysvärden där 
inget fel eller minimalt fel hade begåtts”. De fyra publicerade artiklar som blev resultatet 
av selektionen av ”lämpliga” värden i de tre manuskript som överlämnades till 
Carlstedt-Duke innehåller delar som ser ut som misstänkt fabricering och plagiering. 
Något sådant går däremot inte att hitta i de arbeten av Carleson och Lundeberg som 
granskades och fördömdes av KI och VR. När dessa jämförs med de artiklar som Bi-
leviciute-Ljungar publicerade hittas ingen egentlig överensstämmelse vare sig i text 
eller i resultat. Vid en jämförelse med de opublicerade manuskripten hittas textmäss-
iga likheter vilket måste anses helt naturligt. Det rör sig trots allt om nära besläktade 
studier där den huvudsakliga skillnaden bara är vilken led som undersökts (knäled 
respektive käkled). Dessutom var ju den källa varifrån formuleringar hämtades just 
ett opublicerat manuskript (som inte heller senare kom att publiceras) och den hu-
vudansvarige forskaren och handledaren densamma i båda fallen. Det absurda och 
uppenbart inkorrekta i att då tala om plagiering visar bara på det undermåliga och 
lagstridiga sätt på vilken utredningen drivits. Vad det gäller resultaten så finns ej 
heller någon som helst ”identitet” mellan Carlesons artiklar och Bileviciute-Ljungars 
opublicerade manuskript. Än mindre är likheten om jämförelsen görs med de arbe-
ten hon hade publicerat.  
  
Ett påtagligt inslag i hela utredningen både på KI och VR är de avsteg som gjorts från 
grundläggande rättssäkerhetsprinciper. Grundlagens regler om saklighet, likabe-
handling och opartiskhet har satts åt sidan på ett häpnadsväckande sätt. Det faktum 
att Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm fått styra större delen 
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av utredningen talar sitt tydliga språk. En genomgång av alla de skrivelser som läm-
nats in av dessa två personer inte bara till KI och VR utan även till Polisen, Säker-
hetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och Regeringen visar att det rör sig om ett i 
grunden patologiskt agerande. Detta fortsätter också efter det att KI fattat sitt beslut 
och nya anmälningar görs efter hand. Så sent som sommaren 2007 begärde Uvnäs 
Moberg hos KI och Regeringen granskning av drygt trettio personer i Sverige och 
andra länder samt av drygt tio företag inom läkemedelsområdet. De grunder på vil-
ket detta gjordes kan inte kallas annat än sjukliga. Genom att detta har fått fortgå år 
efter år har utredningen mist all sans och saklighet. Ett obehagligt inslag i historien 
är de rykten som cirkulerat om privatdetektivspaning och otillbörliga påtryckningar 
mot högt ansvariga på KI. Det är på samma sätt skrämmande att se hur man inom 
utredningen nonchalerat de jävsregler och de föreskrifter om parters rätt att få del av 
uppgifter som lagts fast i förvaltningslagen. Det är likaså förfärande att se hur man 
underlåtit att följa arkivlagens bestämmelser om registrering och förvaring av offent-
liga handlingar. Som exempel kan nämnas att centrala delar av den skriftliga bevis-
ning som man hänvisar till i sina utlåtanden inte finns diarieförd. Dessutom har de 
anklagade och deras ombud aldrig delgivits detta material och därmed ej heller fått 
möjlighet att yttra sig över det.  
  
Det är dock inte nog med den rättsskandal som KI:s och VR:s utredningar represen-
terar i sig. Det beslut som KI:s rektor fattade kom att leda till en mängd personliga 
och ekonomiska konsekvenser för Thomas Lundeberg. Däribland kan nämnas sådant 
som att han av sin arbetsgivare, Danderyds Sjukhus AB, förbjöds att forska. Tidigare 
under utredningens gång hade han sökt en professur i medicinsk rehabilitering vid 
Göteborgs Universitet och blivit placerad i första förslagsrummet. När KI 2004 bad 
VR om hjälp med granskningen av misstänkt oredlighet inom forskning beslutade 
man att avvakta med tillsättningen av tjänsten. När utredningen avslutats och KI:s 
rektor hade fällt sin dom beslutade man att dra in professuren. Thomas Lundeberg 
vände sig härnäst i tur och ordning till Länsrätten i Stockholms Län, Kammarrätten i 
Stockholm och Regeringsrätten för att få VR:s utlåtande och KI:s beslut prövade i 
domstol. Som stöd för sin begäran bifogade han bland annat ett rättsintyg från förre 
JO och regeringsrådet Bertil Wennergren. Enligt denne skulle Lundeberg ha rätt att 
få sitt ärende granskat i domstol enligt Europakonventionens paragraf om mänskliga 
fri- och rättigheter (inkorporerad i svensk lag sedan 1995). Detta var dock ingenting 
som de tre förvaltningsdomstolarna tog någon notis om. Man konstaterade utan nå-
gon som helst motivering bara att VR:s utlåtande och KI:s beslut ej var överklagbara 
och avslog överklagandena. Försök att få JO och JK att engagera sig i ärendet har på 
samma sätt bara mötts av likgiltighet och ointresse. 
  
Den slutsats man måste dra efter att ha gått igenom Karolinska Institutets och Veten-
skapsrådets utredning av anklagelserna om vetenskaplig oredlighet från Thomas 
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Lundebergs och Joakim Carlesons sida är att det rör sig om ett allvarligt rättsöver-
grepp från två myndigheters sida gentemot två enskilda personer. Ordet rättsskan-
dal är i underkant för att beskriva det inträffade. En nation som på officiell nivå låter 
en överträdelse av detta slag passera utan att ingripa kan inte kalla sig en rättsstat 
och demokrati.        
 
 
23 Källor 

De fakta och handlingar som läggs fram och diskuteras i denna text kommer i hu-
vudsak från olika offentliga källor. Bland dessa kan exempelvis nämnas: 
Karolinska Institutets diarium och arkiv 
Vetenskapsrådets diarium och arkiv 
Regeringskansliet 
Polismyndigheters och andra rättsinstansers arkiv 
Bolagsverket och Näringslivsregistret (registreringsbevis, bolagsordning, årsredovis-
ningar, förteckning över funktionärer, firmahistorik med mera för svenska aktiebolag 
och andra svenska bolag) 
Det europeiska nätverket av patentdatabaser, Espacenet (tillgång till mer än 50 mil-
joner dokument från hela världen) 
PubMed, en tjänst förmedlad via the U.S. National Library of Medicine (innehåller mer 
än 16 miljoner citeringar från databasen Medline och ett stort antal biomedicinska 
tidskrifter från 1950-talet och framåt) 
Enskilda vetenskapliga tidskrifters arkiv 
Svensk dagspress och svenska media 
Källor angivna i referenslistan 
Andra dokument tillgängliga på Internet 
Personliga intervjuer med berörda personer och andra med insyn i ärendet 
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1 Förord 

När detta skrivs i början av 2014 har fem år gått sedan boken Forskningsfusk eller 
Rättsövergrepp publicerades [Thyberg, 2009, 2011]. Där beskrivs en utredning om 
misstänkt oredlighet i forskning utförd av Karolinska Institutet (KI) i samarbete med 
Vetenskapsrådet (VR) och riktad mot forskaren Thomas Lundeberg samt hans tidi-
gare doktorand Joakim Carleson. Fallet kan beskrivas som ett av de märkligaste i sitt 
slag, präglat av sällsamma anklagelser och ett myndighetsagerande med graverande 
avsteg från gällande rättsregler. Även om det fanns punkter där Lundeberg och Car-
leson kunde kritiseras visade det sig vid en närmare granskning att de slutsatser KI 
och VR gjorde till stor del saknade reell grund. De inblandade i ärendet var, förutom 
de två som efter fyra års utredande i juni 2006 dömdes av KI för forskningsfusk, i 
första hand följande:  

(1)  KI-rektorerna Hans Wigzell och dennes efterträdare Harriet Wallberg-
Henriksson (Figur 1);  

(2)  dekanus Jan Carlstedt-Duke, den på KI som där stod i spetsen för utredningen 
(Figur 1);  

(3) professor Kerstin Uvnäs Moberg SLU (Figur 2), kollega och affärspartner till 
Lundeberg samt den som under flera års tid riktade en stor mängd beskyllningar 
mot den senare om allt från stöld av forskning till mord;  

(4)  Kurt Björkholm (Figur 2), ombud för Uvnäs Moberg och minst lika ihärdig som 
denna i att rikta anklagelser mot Lundeberg; 

(5) VR:s expertgrupp för utredning av misstänkt oredlighet inom forskning – kallas 
framöver bara oredlighetsgruppen - (Figur 3) bestående av regeringsrådet 
Kjerstin Nordborg (ordförande) - en av landets högsta jurister, docent Birgitta 
Forsman Lunds Universitet, professor Dan Larhammar Uppsala Universitet, pro-
fessor Birgitta Strandvik Göteborgs Universitet och VR:s kanslichef/jurist Björn 
Thomasson (gruppens sekreterare).  
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Figur 1. De tre på KI med huvudansvar för utredningen gentemot Thomas Lunde-
berg (uppe till vänster) och Joakim Carleson (uppe till höger): rektorerna Hans Wig-
zell och Harriet Wallberg-Henriksson samt dekanus Jan Carlstedt-Duke. 
 
När KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson tillsammans med den administrative 
direktören Bengt Norrving den 22 juni 2006 skrev under beslutet där man förklarar 
Thomas Lundeberg och Joakim Carleson skyldiga till forskningsfusk (eller det man 
med en omskrivning kallar "avvikelser från god vetenskaplig praxis") betydde detta 
på inget sätt att ärendet var avslutat och kunde läggas åt sidan. Kerstin Uvnäs Mo-
berg och hennes ombud Kurt Björkholm fortsatte efter det att den ovan nämnda do-
men avkunnats att inte bara till KI och Regeringen utan även till andra myndigheter 
och rättsliga instanser (däribland Ekobrottsmyndigheten och SÄPO) framföra ankla-
gelser samt krav på fortsatt och utvidgad utredning av Lundebergs och andras verk-
samhet. Något verkligt gehör för dessa anspråk har emellertid inte erhållits. Kort ef-
ter KI:s beslut utfärdade Thomas Lundebergs arbetsgivare Danderyds sjukhus AB 
via verksamhetschefen Karin Rudling vidare ett förbud för honom att ägna sig åt 
forskning med motiveringen att detta kunde betraktas som förtroendeskadlig bi-
syssla. Efter drygt ett år slogs detta på nytt fast i ett dekret undertecknat av sjukhu-
sets VD, Carola Lemne.    
 
Thomas Lundeberg själv lade inte heller han ärendet åt sidan. Efter att ha konsulterat 
tidigare JO och regeringsrådet Bertil Wennergren överklagade han via sin advokat  
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Figur 2. De två som främst riktade anklagelser om oredlighet inom forskning mot 
Thomas Lundeberg, både till KI och VR: professor Kerstin Uvnäs Moberg och hennes 
ombud Kurt Björkholm. 
 
 
 

 
 

Figur 3. De tre vetenskapliga representanterna i expertgruppen för utredning av 
misstänkt oredlighet inom forskning som på VR ansvarade för utredningen gentemot 
Thomas Lundeberg (från vänster): docent Birgitta Forsman samt professorerna Dan 
Larhammar och Birgitta Strandvik.   
 
VR:s utlåtande och KI:s avgörande till Länsrätten i Stockholm med hänvisning till 
förvaltningslagens paragraf om förvaltningsbesluts överklagbarhet. Icke desto 
mindre kom man därifrån fram till att de två myndigheternas uttalanden inte hade 
några rättsverkningar mot Lundeberg och inte heller påverkade hans personliga och 
ekonomiska ställning på ett sådant sätt att de gick att föra talan mot. Lundeberg 
valde i detta läge att gå vidare till Kammarrätten som emellertid instämde i den be-
dömning Länsrätten gjort. I början av 2007 togs fallet av Lundeberg och hans advo-
kat till högsta instans, det vill säga Regeringsrätten. Som stöd för sin sak bifogades 
bland annat ett rättsutlåtande från den ovan omnämnde Bertil Wennergren om rätten 
till domstolsprövning enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Rege-
ringsrätten bestämde likafullt att prövningstillstånd inte skulle beviljas. 
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Inte heller här kom punkt för historien att sättas. Stridigheterna mellan Kerstin Uv-
näs Moberg och Thomas Lundeberg har fortsatt men då snarare fokuserats på ge-
men-samma patent och affärsintressen. Kritiken mot VR:s granskning (som utgjorde 
grunden för KI:s beslut) aktualiserades på nytt när man därifrån drog tillbaka en ut-
redning i ett annat fall rörande misstänkt oredlighet inom forskning. Efter att kritik 
framförts från flera håll konstaterades att så allvarliga felsteg gjorts att rättssäkerhet-
en satts ur spel. Av denna anledning ansågs det nödvändigt att återkalla det utlå-
tande som lämnats. Från Lundebergs sida hävdades att samma typ av brister fanns i 
undersökningen rörande hans eget fall (som utförts före detta andra fall). Även de 
rättsliga turerna har fortsatt efter Regeringsrättens avvisande av begäran om dom-
stolsprövning. 
 
I de kommande kapitlen ges en lite mer ingående uppföljning av vad som hänt un-
der de fem år som nu gått sedan den inledningsvis omnämnda boken om fallet Tho-
mas Lundeberg gavs ut.   
 
 
8 Sammanfattning 

När boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp publicerades 2009 hade tre år gått 
sedan Karolinska Institutet (KI) och Vetenskapsrådet (VR) avslutat den mer än fyraå-
riga utredningen mot Thomas Lundeberg och hans tidigare doktorand Joakim Carle-
son och förklarat dem skyldiga till forskningsfusk eller ”avvikelser från god veten-
skaplig praxis” som man med en omskrivning kallade det. Ytterligare fem år har nu 
gått sedan boken kom ut. Ärendet som sådant kan trots detta inte anses som avslutat 
och de två utpekade lever fortfarande med högst påtagliga efterverkningar till do-
marna mot dem. Denna redogörelse fokuserar på Thomas Lundeberg som får ses 
som huvudperson i ärendet.  
 
Under de gångna fem åren har Lundeberg med hjälp av advokat försökt få en rättslig 
prövning av sitt fall till stånd. Trots kraftfulla expertyttranden till förmån för sin sak, 
bland annat från ett nuvarande justitieråd i den Högsta förvaltningsdomstolen, har 
han dock förvägrats denna möjlighet. Efter det att en senare oredlighetsutredning vid 
VR ogiltigförklarades på grund av rättssäkerhetsbrister av ett likartat slag som i hans 
eget fall begärde Lundeberg att få sitt ärende omprövat. Även detta förvägrades han 
med hänvisning till att VR:s utredning inte skulle vara att anse som myndighetsut-
övning, en motivering som inte godkändes av det ovan nämnda justitierådet. Utan 
att på något sätt ange grunderna för sitt beslut nekade JO likaså till att granska ären-
det.   
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Direkt efter det att oredlighetsgruppen vid VR avgett sitt utlåtande och KI:s rektor på 
basen av detta förklarat Lundeberg skyldig till ”avvikelser från god vetenskaplig 
praxis” beslutade hans arbetsgivare, Danderyds sjukhus AB, att förbjuda honom att 
ägna sig åt forskning och undervisning. När sjukhusets VD Peter Graf i september 
2010 senast omprövade och förlängde detta förbud gjordes det på basen av ett ytt-
rande som etikrådet vid KI under ordförandeskap av professorn i medicinsk etik Ni-
els Lynöe lämnat på uppmaning från rektor Harriet Wallberg-Henriksson. Rådets 
yttrande kan inte tydas på annat sätt än att man anser att Lundeberg för all framtid 
ska förbjudas att forska och undervisa.  
 
De som stod bakom de anklagelser mot Thomas Lundeberg som utreddes av VR var 
professor Kerstin Uvnäs Moberg och hennes ombud Kurt Björkholm. Uvnäs Moberg 
började i slutet av 1990-talet att samarbeta vetenskapligt med Lundeberg och efter 
några år kom man att tillsammans söka ett flertal patent samt att bilda två företag för 
att tillvarata de kommersiella möjligheterna i sin forskning, EntreTech Medical AB 
och Eustasia AB. Redan på ett tidigt stadium började kompanjonskapet dock att 
knaka i fogarna och motsättningarna eskalerade därefter allt mer. Under de första 
åren av 2000-talet fick detta en allvarlig vändning när Uvnäs Moberg gång på gång 
gjorde polisanmälningar där Lundeberg misstänktes för allt från stöld av patent-
handlingar till förgiftning som orsakat sjukdom och dödsfall. När detta inte ledde 
någonstans vände sig Uvnäs Moberg till KI där Lundeberg vid denna tid var profes-
sor i fysiologi och anmälde honom för stöld och exploatering av hennes forskning. I 
anmälan togs till och med frågor om fakturor inom deras gemensamma bolag upp. 
KI och i förlängningen VR blev därefter ett forum för henne att driva vad som egent-
ligen till största delen var interna bolagsfrågor. Av någon outgrundlig anledning gick 
man med på att delta i detta. 
 
Efter det att KI:s och VR:s granskning av Lundeberg officiellt avslutats i juni 2006 
kom Kerstin Uvnäs Moberg och Kurt Björkholm att i omfattande grad utnyttja de 
ståndpunkter man där uttryckt i den juridiska kampen mot Lundeberg som hälf-
tenägare i EntreTech Medical AB och Eustasia AB. Man hävdade att den senare ge-
nom att ha tillfört de gemensamma och av bolagen ägda patenten falska uppgifter 
hade gjort dessa i det närmaste ”helt värdelösa”. Efter att på bolagstämmor i de båda 
bolagen på en och samma dag ha fått igenom ett beslut om att uppdra åt styrelsen att 
”på lämpligt sätt hantera utvecklingen och kommersialiseringen av bolagets anlägg-
ningstillgångar” påbörjades omgående ett kuppartat agerande. Mindre än ett halvår 
senare hade Uvnäs Moberg och Björkholm (ensam styrelseledamot respektive styrel-
sesuppleant) ordnat så att samtliga patent i de två bolagen för en köpeskilling på 1 
krona samt framtida royalty på eventuella intäkter överförts till ett nybildat företag, 
Peptonic Medical AB.  
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Detta gjordes utan att Lundeberg i egenskap av en av uppfinnarna på patenten och 
hälftenägare i de bolag som innehade dem hade informerats om saken. Till saken hör 
att Uvnäs Moberg hade varit med och bildat Peptonic Medical AB och idag (mars 
2014) på bolagets hemsida presenteras som vetenskaplig chef och grundare (hösten 
2010 innehade hon 19,4% av aktierna i bolaget och Björkholm 4,9%). Efter att Kurt 
Björkholm för EntreTechs räkning stämt Thomas Lundeberg och den senare kort 
därefter också han för EntreTechs räkning stämt Uvnäs Moberg och Björkholm ham-
nade tvisten mellan parterna på Stockholms och Attunda tingsrätters bord. Förhand-
lingarna där resulterade slutligen i en medling som genomfördes i maj 2012. Resulta-
tet blev att Lundeberg överlät samtliga sina aktier i EntreTech Medical AB och Eusta-
sia AB till Peptonic Medical AB, om än till ett betydligt lägre pris än han ansåg moti-
verat. Troligen fick han därutöver också en rörlig ersättning baserad på bolagets 
framtida försäljning av produkter baserade på de patent där han är uppfinnare. 
 
När man tittar tillbaka på hela den här historien går det inte att se den som annat än 
ytterst märklig. Beträffande den utredning som skedde vid KI och VR efter anmäl-
ningar från en kollega och affärspartner till den anklagade står det omdöme som 
gjordes i boken Forskningsfusk eller Rättsövergrepp fast. Det hela kan inte ses som 
annat än en rättsskandal och ett tecken på en myndighetskultur i förfall. En liknande 
karakteristik måste tyvärr ges till agerandet från de rättsliga instanser och andra 
myndigheter som därefter förnekat den anklagade och dömde att få sitt fall prövat 
juridiskt. Trots alla motgångar som varit ser det ut som om han trots allt inte helt gett 
upp tanken på att en gång komma dithän. 
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Rättsutlåtanden och sakkunnighetsutlåtanden 
 
Efter att av KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson i juni 2006 ha blivit fälld för 
oredlighet fortsatte Thomas Lundeberg under totalt mer än tio års tid att strida för att 
få sitt ärende prövat i domstol, först inom det svenska rättsväsendet i form av Läns-
rätten i Stockholms län (mål nr 13410-06 E, rotel 555), Kammarrätten i Stockholm 
(mål nr 6759-06) och Regeringsrätten och efter att inte ha lyckats där även i EU-
domstolen, åter utan framgång.  
 
Som stöd för rätten att få sin sak prövad rättsligt stödde sig Thomas Lundeberg föru-
tom på inlagor från sina advokater även på rätts- och sakkunnighetsutlåtanden dels 
från tidigare JO och regeringsrådet Bertil Wennergren dels från professorn i kon-
stitutionell rätt Thomas Bull, från 2013 justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen 
(tidigare Regeringsrätten). Båda hänvisar bland annat till regeringsformens (en av 
våra grundlagar) krav på att ”domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra 
som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet 
inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet (SFS nr 1974:152, 1 kap, 9 §). Som en 
del i regeringsformen ingår även Europakonventionen från 1950 angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.  
 
Trots de utlåtanden som nämnts ovan och återges på kommande sidor så kom samt-
liga rättsliga instanser som Thomas Lundeberg vände sig till att avslå hans begäran. 
Den motivering som därvid gavs från Länsrätten och sedan vidimerades i högre in-
stanser var att ”Karolinska Institutets beslut den 22 juni 2006 är av en sådan art att 
det inte har några rättsverkningar mot Thomas Lundeberg eller i övrigt utgör ett in-
grepp i hans personliga eller ekonomiska ställning på ett sådant sätt att det går att 
överklaga”. Med tanke på att Lundebergs verksamhet som läkare och forskare vittnat 
om en hög grad av entreprenörskap och lett fram till ett stort antal patent och skap-
andet av flera företag är detta ett resonemang som inte håller. Att bli dömd för ored-
lighet i forskning och som resultat av detta bli förbjuden av sin arbetsgivare att 
forska innebar självklart ett stort ingrepp i Lundebergs yrkesutövning och hans eko-
nomiska situa-tion. Som Wennergren skriver i sitt utlåtande från den 18 oktober 2007 
är det också så att svensk lag på basen av Europakonventionen innehåller en regel 
om talerätt vid sidan av förvaltningslagens regler i ämnet som går före äldre svenska 
bestämmelser om förbud mot överklagande.  Det är därför svårt att se annat än att 
det faktum att Thomas Lundeberg förvägrats en rättslig prövning av sitt fall strider 
mot svensk lag och den där inkorporerade Europakonventionen. 
 
Sammantaget ger utlåtandena från Bertil Wennergren och Thomas Bull, två framstå-
ende experter inom det förvaltningsområde som här gäller, förödande kritik mot den 
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utredning som utförts av Karolinska Institutet med hjälp av Vetenskapsrådet. Wen-
nergren avslutar sin inlaga från februari 2006 (tre månader innan VR avlämnat sitt 
yttrande till KI och fyra månader innan KI:s rektor fattade beslut i ärendet) med att 
rekommendera VR att lägga ned sin utredning och framföra en ursäkt till Lundeberg 
och Carleson. Bull kommer på liknande sätt fram till att allvarliga handläggningsfel 
föreligger i VR:s utredning som kastar ett tvivelaktigt ljus över myndighetens beslut. 
Genom jämförelse med hur man handlat i ett annat likartat ärende anser han vidare 
att VR:s utlåtande borde ha dragits tillbaka samt att en ny och korrekt utredning 
borde ha gjort om från början. Innebörden av dessa ställningstaganden är att titeln på 
min bok - Forskningsfusk eller Rättsövergrepp – måste betraktas som korrekt åt-
minstone avseende den sistnämnda delen.  
 
Det kan också nämnas att Academic Rights Watch, en stiftelse som bevakar lärares 
och forskares grundläggande rättigheter, gav stöd åt Thomas Lundeberg överklagan 
till Europadomstolen via ett så kallat amicus brief ställt till domstolen där man under-
strök de akademiska överträdelser som han utsatts för  
(http://academicrightswatch.se/?p=2707).
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JD Bertil Wennergren Rättsutlåtande 
Klostergatan 10 2006-02-26 
Tel o fax   013-12 27 15 

 
VETENSKAPSRÅDET OCH  VETENSKAPLIG OREDLIGHET 

 
Rektor vid Karolinska Institutet har begärt Vetenskapsrådets bistånd med 
utredning rörande Thomas Lundebergs och Joakim Carlesons forskning vid 
Karolinska Institutet. Vetenskapsrådet uppdrog åt tre sakkunniga att utlåta 
sig rörande omständigheterna. Thomas Lundeberg och Joakim Carleson har 
beretts tillfälle att yttra sig, innan Vetenskapsrådet tar ställning i ärendet. 

 
Enligt 1 § lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet skall det finnas ett forsknings-
råd, Vetenskapsrådet, för att ge stöd till grundläggande forskning av högsta ve-
tenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. I 3 § lagen föreskrivs 
att regeringen får meddela närmare föreskrifter om Vetenskapsrådets uppgifter 
och interna organisation samt om hur ledamöterna i Vetenskapsrådets styrelse 
skall utses. I förevarande sammanhang kan uppmärksamheten begränsas 
till vad regeringen har föreskrivit om Vetenskapsrådets uppgifter. Om uppgif-
terna har regeringen i 2 § förordningen (2000:1199) med instruktion för Ve-
tenskapsrådet föreskrivit bl.a. att Vetenskapsrådet skall främja den svenska 
grundforskningens kvalitet och förnyelse, i samverkan med universitet och 
högskolor medverka till att skapa goda forskningsmiljöer och därvid främja en 
prioritering av forskningsinriktningarna och ta initiativ till att etiska frågor 
uppmärksammas vid forskning och förmedla information om forskningsetiska 
frågor. I 20 § förklaras att utöver vad som anges i förordningen Vetenskapsrådet 
bestämmer över myndighetens organisation och i 25 § är föreskrivet att beslut 
om att bevilja eller avslå en ansökan om medel inte får överklagas men att i öv-
rigt skall om överklagande 35 § verksförordningen (1995:1322) gälla. I denna 
bestämmelse står att andra beslut av myndigheten än beslut, som enligt 22 § 
förvaltningslagen (1986:223), skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol 
får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om 
inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. I 22 § förvaltnings-
lagen är föreskrivet att beslut överklagas hos allmän förvaltningsdomstol, dvs 
hos länsrätt. Detta gäller dock inte beslut i administrativa ärenden (t.ex. per-
sonalärenden) och beslut om meddelande av föreskrifter som avses i  8  kap 
regeringsformen (normbeslut). 
 
Det går ännu inte att se hur Vetenskapsrådet kommer att pröva det ärende 
som det nu handlar om. Kommer Vetenskapsrådet att behandla ärendet som 
ett ärende om "förmedlande av information om forskningsetiska frågor" 
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(jfr 2 § förordningen) eller som ett ärende om beivrande av vad som Veten-
skaps-rådet i sin publikation "Vad är god forskningssed?" 75 kallar veten-
skaplig oredlighet. Att döma av hur de sakkunniga i sitt utlåtande behand-
lat ärendet ligger det nära till hands att anta att Vetenskapsrådet avser att i 
en eller annan form utdela kritik mot forskarna, om rådet finner det utrett 
att Lundeberg och Carleson gjort sig skyldiga till vetenskaplig oredlighet. 
 
Som belysning frågeställningarna kan det vara lämpligt att jämföra med hur 
motsvarande frågor reglerats i högskolelagen (1992:1434) och i högskoleför-
ordningen (1993:100). I 5 kap 6 § högskolelagen bemyndigas regeringen eller 
den myndighet som regeringen bestämmer att meddela ytterligare föreskrif-
ter angående högskolan (verkställighetsföreskrifter). Eftersom det kunde ifrå-
gasättas om en sådan föreskrift som en föreskrift om en disciplinpåföljd av-
seende en tillfällig avstängning av studenter kunde betraktas som en verkstäl-
lighetsföreskrift i grundlagens mening och det också kunde diskuteras om den 
allmänna delegeringsföreskriften beträffande undervisning och utbildning i RF 
8:7 var tillämplig, föreskrevs i 4 kap 5  §  högskolelagen för att undanröja 
alla tvivel att regeringen fick meddela föreskrifter om tillfällig avstäng-
ning av studenter. I l0 kap högskoleförordningen finner man bestämmelser 
om disciplinära åtgärder inte bara i  form av avstängning utan också i form 
av varning. En föreskrift om varning torde ha betraktats som en föreskrift 
av rent administrativ karaktär och av den anledningen ha ansetts tillåten 
som verkställighetsföreskrift. En sådan bedömning kan dock diskuteras. 
En varning kan ibland framstå som ett ingrepp i enskilds personliga förhål-
lande som inte bör kunna ske utan stöd i en lag och alltså inte bör få före-
skrivas i en förordning. Varning och avstängning får enligt högskoleför-
ordningen vidtas bl.a. mot en student som med otillåtna hjälpmedel eller 
på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation an-
nars skall bedömas. 
 

Ser man på den straffrättsliga regleringen av oredlighet i 9 kap brottsbalken 
förutsätter den att gärningsmannen medelst vilseledande förmår någon till 
handling eller underlåtenhet. Det allvarligaste brottet är bedrägeri (9:1), som 
innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledde. Därtill fogar 
sig oredligt förfarande (9:8) som innebär att gärningsmannen medelst vilsele-
dande förmår någon till handling eller underlåtenhet och därigenom skadar den 
vilseledde eller någon i vars ställe denne är. Det synes inte uteslutet att en gär-
ningsman genom vetenskaplig oredlighet skulle medelst vilseledande kunna 
förmå någon till en handling eller underlåtenhet som skadar denne eller någon 
i vars ställe denne är. Det kan heller inte uteslutas att en vetenskaplig oredlighet 
skulle kunna vara till vinning för gärningsmannen. Med dessa reflexioner har 
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jag velat fästa uppmärksamheten på angelägenheten av att man inte till bedöm-
ning i ett disciplinärt eller liknande förfarande tar upp sådant som är straffrätts-
ligt reglerat och bör förbehållas för en straffrättslig bedömning vid domstol. 
 
Clarence Blomquist skriver i sin klassiska avhandling Medicinsk etik sidan 338 att 
inom vetenskap och forskning sanningen är av vitalare betydelse än nån ann-
anstans och samtidigt (kanske) klarare och entydigare. Att forskaren måste 
sträva efter sanningen och även absolut ärligt måste upplysa om sina funna 
och vunna sanningar är ytterligare ett etiskt krav på honom. Vad han finner 
tillhör inte honom utan vetenskapen,  och vetenskapen får inte ·missbrukas 
och användas till annat än till att tjäna mänskligheten genom att avslöja san-
ningen om verkligheten. Jag har tagit in detta citat för att därmed stryka 
under hur stor bety-delse som sanningskravet enligt min mening har och hur 
viktigt det är att främja detta. 
 
Den modell som använts för författningarna angående Vetenskapsrådet är en 
extrem modell. Den lag som ligger i botten är så kortfattad och föga upplysande 
att den ter sig som en renodlad portallag. Den kan inte ens kallas en ramlag. 
Den lägger hela ansvaret för lagens innebörd på regeringen genom att i  3  
§ föreskriva att regeringen får meddela närmare föreskrifter om Vetenskapsrå-
dets uppgifter. Enligt RF 8:13 får regeringen genom förordning besluta om före-
skrifter om verkställighet av lag. Sådana föreskrifter kan vara av två slag. Fråga 
kan vara antingen om tillämpningsföreskrifter av rent administrativ karaktär 
eller om föreskrifter som i materiellt hänseende fyller ut en lag. I förevarande 
fall är det till den helt övervägande delen fråga om föreskrifter av det sist-
nämnda slaget. Gustaf Petrén och Hans Ragnemalm skriver i Sveriges grundla-
gar sidan 194 att klart är att riksdagen inte får besluta mycket allmänt hållna 
lagregler, som sedan ges ett preciserat innehåll genom förordning. Rege-
ringens normgivning får härvidlag inte tillföra lagregleringen något väsent-
lig nytt. I verkställighetens form får således inte beslutas om ytterligare ålig-
ganden för enskilda eller eljest om ingrepp i deras personliga eller ekono-
miska förhållanden. I praxis har en så strikt ordning emellertid inte ansetts 
behöva iakttagas. Strömberg-Lundell skriver i Sveriges författning, 19:e upp-
lagan sidan 118 att en viktig begränsning i regeringens befogenhet att med-
dela verkställighetsföreskrifter är att en verkställighetsföreskrift inte får in-
nebära ett nytt åliggande för enskilda eller ett nytt ingrepp i enskildas per-
sonliga eller ekonomiska förhållanden.  Samma uppfattning uttalas i Holm-
berg-Stjernquist, Vår författning, tionde upplagan sidan 132 och av Schäder i 
Karnovs lagsamling sidan 14 not 189.  
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I förordningen med instruktion för Vetenskapsrådet finns emellertid inga 
verkställighetsföreskrifter som tillägger rådet befogenhet att besluta om 
åligganden för enskilda eller om ingrepp i enskildas personliga eller eko-
nomiska förhållanden. Och Vetenskapsrådet har heller inte tillerkänts nå-
gon befogenhet att själv meddela bindande föreskrifter. Vetenskapsrådet 
kan därför inte fylla ut författningsregleringen på egen hand. Redan de 
sakkunnigas utredning av anklagelserna mot Lundeberg och Carleson för 
vetenskaplig oredlighet hade karaktären av ett ingrepp i deras förhållan-
den. Utredningen utfördes på ett sätt som påminner om förundersökning i 
brottmål och kan absolut inte anses ligga inom ramen: för de  uppgifter och 
befogenheter  som förordningen tillerkänner Vetenskapsrådet. Uppgiften 
att ta initiativ till att etiska frågor uppmärksammas vid forskning och för-
medla information om forskningsetiska frågor kan inte tolkas som innefat-
tande någon sorts disciplinär uppgift. 
 
En annan sak är att ett behov uppenbarligen finns av någon form av tillsyn 
över vetenskapens utövare till förebyggande av det som i högskoleförord-
ningen kallas "försöka vilseleda". Men det behovet kan inte tillgodoses på 
annat sätt än genom ändring i lagstiftningen. 
 
Om Vetenskapsrådet trots det jag nu anfört skulle som information om 
god forskningssed eller på annat sätt uttala klander mot Lundeberg och 
Carleson blir detta att betrakta som ett beslut som enligt 22 § förvaltnings-
lagen kan överklagas hos länsrätten (jfr RÅ 2004 ref 8, där en skrivelse av 
Livsmedelsverket vilken rubricerats som information ansågs utgöra ett 
överklagbart beslut, vilket undanröjts såsom innefattande ett kompetens-
överskridande). 
 
Min slutsats blir att Vetenskapsrådet bör avslut ärendet genom att skriva av 
det och framföra en ursäkt till Thomas Lundeberg och Joakim Carleson. 
 

 

 
Information: Texten har satts om från ett PDF-dokument och rättningar av mindre 
stav- och skrivfel har gjorts. 
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JD Bertil Wennergren   Rättsutlåtande 
Klostergatan 10   2007-10-18 
582 23 Linköping 
Tel & fax 013-122715 
 
Domstolsprövning enligt Europakonventionen hos en  
förvaltningsdomstol 
 
I remissyttrande den 2 september 1993 (Ds 1993:93 s 238 ff) anförde Högsta domsto-
len att när det gäller konflikter mellan konventionen och en före konventionen till-
kommen svensk lag är det konventionen – oberoende av det föreslagna grundlags-
stadgandet – som skall ges företräde enligt principen lex posterior derogat legi pri-
ori. RÅ 2001 ref 57 är ett mycket talande exempel på denna ordning. Regeringsrätten 
förklarade i detta mål att fastighetsägaren hade rätt enligt artikel 6:1 i Europakon-
ventionen att utan hinder av de svenska reglerna få sin talan prövad av domstol. 
Europakonventionen eller rättare sagt den svenska lagen om konventionen 
(EMRK) innehåller alltså en speciell regel om talerätt vid sidan av FL:s regler i 
ämnet. Den skall numera enligt 3 § FL ges företräde inte bara framför äldre 
svenska bestämmelser om förbud mot överklagande utan också framför alla 
svenska bestämmelser – äldre såväl som yngre – som förbjuder överklagande. 
 
Men den skall också, vilket egentligen inte blivit uppmärksammat vare sig vid änd-
ringen av 3 § FL eller i andra sammanhang, fungera inte som en rätt till överkla-
gande utan som en särskild talerätt syftande till en specifik domstolsprövning. Det 
händer någon gång att Skatteverket i ett taxeringsmål gör uttalanden om den skatt-
skyldige som är djupt kränkande för honom både personligen och professionellt. 
Han har då rätt att hemställa om en domstolsprövning enligt EMRK av denna 
kränkning. Den talerätten är det inte taxeringslagen som ger honom utan den är det 
artikel 6:12 tillsammans med artikel 8 EMRK berättigar honom till. 
 
På samma sätt förhåller det sig med förvaltningsbeslut beträffande vilka inga över-
klagandebestämmelser över huvud taget gäller. Kränker ett sådant – normalt inte 
överklagbart beslut – någons civila rättigheter, t.ex. hans ”professional reputation”, har 
han enligt artiklarna 6:1 och 8 EMRK och 22 a § FL en rätt till domstolsprövning ge-
nom talan hos länsrätt. 
 
Vad som skall anses utgöra ett förvaltningsbeslut ger inte EMRK något svar på. 
EMRK svarar istället på vilket ändamål den rätt till domstolsprövning skall tjäna för 
att berättiga till prövningen i fråga. Ändamålet skall avse en prövning av den enskil-
des civila rättigheter och skyldigheter. Inom den offentliga förvaltningen blir det inte 
en formell bedömning av hur det allmänna gett uttryck för sitt ställningstagande 
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utan av hur det ”drabbat” den enskilde. Det påminner mer om tvistemålstänkande 
än om förvaltningsbeslutstänkande. 
 
Det finns inga EMRK-regler om vid vilken typ av domstol som prövningen enligt 
artikel 6:1 skall göras. Det står bara att det skall vara en oavhängig och opartisk dom-
stol. Om det i Sverige t.ex. skall vara en allmän domstol eller en allmän förvaltnings-
domstol skall därför avgöras enligt allmän svensk lag. Jag behandlar frågan i För-
valtningsprocesslagen m.m. femte uppl a 16 ff. Rättspraxis hos Högsta domstolen 
och Regeringsrätten är inte alltid konform. 
 
Bertil Wennergren 
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Sakkunnigutlåtande avseende regeringsformens krav på saklighet  
m.m. i handläggningen av förvaltningsärenden 
 
Uppdraget och dess bakgrund  

Jag har fått i uppdrag att uttala mig om vilka krav regeringsformen ställer på hand-
läggningen av ärenden i förvaltningsmyndigheter.  
 
Bakgrunden till uppdraget är de åtgärder som Vetenskapsrådet (VR) vidtagit visavi 
en enskild i samband med misstankar om s.k. forskningsfusk vid Karolinska Institu-
tet i Stockholm (Kl). I korthet gäller det en forskare som av VR:s Etikkommittés ex-
pertgrupp för utredning av oredlighet i forskning (expertgruppen) i maj 2006 befun-
nits ha brustit i dokumentationen av vetenskapliga försök, brustit i hanteringen av 
vetenskapliga texter, samt brustit i handledningen av doktorander. Sammantaget 
ansåg expertgruppen att forskaren ifråga brutit mot god vetenskaplig sed. Rektor vid 
Kl har med detta som underlag fattat beslut om att kritisera forskaren i fråga och ut-
tala bristande förtroende för denne som vetenskapsman. I sak ledde detta inte till 
några ytterligare åtgärder, då forskaren ifråga slutat vid KL  
 
Jag har endast tagit del av den klagandes bild av det som hänt, varför utlåtandet dels 
inte går in på enskildheter där det kan förekomma oklarheter och olika tolkningar, 
dels författats med utgångspunkten att den beskrivning jag fått i allt väsentligt är 
riktig vad gäller faktaunderlaget. 
  
Den huvudsakliga frågeställningen är vilka krav som ställs på handläggningen av ett 
ärende med betydelse för en enskild när det gäller sådant som vilket underlag som 
måste beaktas, krav på motivering av slutsatser och den enskildes insyn i ärendets 
handläggning. Utgångspunkten härvidlag är främst grundlagsreglerna om saklighet, 
opartiskhet och likabehandling i regeringsformen.  
 
Utlåtande är disponerat så att först ges en mer allmän beskrivning av den rättsliga 
reglering som är aktuell här, därefter ges exempel på hur denna tillämpats i prakti-
ken i fall som anknyter till de frågor som behandlats i ärendet om forskningsfusk och 
till sist kommenteras dessa åtgärders förenlighet med reglerna ifråga.  
 
Regeringsformens krav på objektivitet - en rättssäkerhetsgaranti  

l regeringsformen 1 kap. 9 § stadgas att myndigheter och andra som fullgör uppgif-
ter inom den offentliga förvaltningen skall iaktta saklighet och opartiskhet. Denna 
bestämmelse ger uttryck för en allmängiltig offentligrättslig princip: objektivitetsprin-
cipen. Samma princip kommer till uttryck i grundlagsregeln om tillsättande av stat-
liga tjänster, 11 kap. 9 § andra stycket.1 
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Med saklighet avses främst, såsom. den. ursprungliga lydelsen klarare angav, att 
myndigheternas beslut inte skall gynna eller missgynna enskilda utan att detta i sig 
har stöd i lag. Innebär detta i praktiken att kravet på saklighet inte är något mer än 
en precisering av legalitetsprincipens krav på lagstöd? Sannolikt får man inte tolka 
bestämmelsen så. Detta. sammanhänger med att den moderna offentligrättsliga lag-
stiftningen i hög utsträckning är utformad på ett sätt som ger förvaltningen ett visst 
manöverutrymme- ett så kallat fritt skön.2 Ett exempel kan vara på sin plats: Tillstånd 
av olika slag skall ibland medges om den sökande kan anses lämplig, men vad som 
utgör lämplighet är endast möjligt att till viss grad ange i lagtext och kompletterande 
föreskrifter, råd och anvisningar.3 En bedömning i det enskilda fallet måste trots allt 
göras och denna kan inte i styras i detalj. Här finns alltid en risk för att sakförhållan-
den som inte har direkt betydelse för just denna fråga - huruvida personen ifråga 
varit samarbetsvillig, trevlig, aggressiv, et cetera - tillmäts vikt och leder till ett an-
norlunda beslut än vad som annars hade varit fallet.  
 
Lagen anger i dessa fall de yttre gränserna för förvaltningens fria skön, men inom 
dessa gränser kan det fortfarande finnas beslut som vid en granskning i efterhand 
framstår som de i huvudsak grundats på ovidkommande hänsyn. Om lagens formu-
lering är så pass vag att en stor delmängd beslut innefattas av den, så fungerar kravet 
på saklighet som en garanti för att vissa beslutsgrunder inte kan komma ifråga. Kra-
vet på saklighet har därmed också en självständig betydelse vid sidan av legalitets-
principen, eftersom den senare mera sällan kan utgöra en gräns för maktutövningen.4 
Saklighetskravet är det ytterligare säkerhetsnät som skall fånga upp det maktmiss-
bruk som legalitetsprincipen inte förmår komma åt.  

I förhållande till kravet på likabehandling är det också tydligt att grundlagens krav i 
hög grad överlappar varandra: det är sällan sakligt att inte behandla lika fall lika. För 
att i någon mån separera de två kraven brukar det framhållas att kravet på likabe-
handling framför allt innebär ett krav på viss konsekvens i beslutsfattandet.5 I övrigt 
ligger det nära till hands att se kravet på saklighet som innefattande ett krav på lika-
behandling, men också innefattande andra krav. 
 

1  Det kan nämnas att kravet på sakliga skäl för uppsägning kan ses som en utflöde av samma princip.  
2  Se Strömberg/Lundell, s. 62 f., Wennergren, Förvaltningens fria skön, FT 1984 s. 378, och Marcusson,  
   Laglighet och lämplighet, FT 1992 s. 121.  
3  Se RÅ 1994 ref20 som gällde återkallelse av vapentillstånd.  
4  Wennergren, s. 381 f, framhåller dock att saklighetskravet är ett utflöde ur kravet på legalitet.  
5  Se Strömberg, Allmän förvaltningsrätt (2002) s. 67 och JO beslut 2003-03-04 (dnr 4188-2000), där JO 

inte fann anledning att kritisera en kommunal myndighet för bristande likabehandling, trots att viss 
olikbehandling förekommit i två snarlika bygglovsärenden 
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Faktafel och kravet på saklighet  

När myndigheter fattar beslut vilar dessa alltid på ett visst underlag om faktiska för-
hållanden. Det kan vara högst varierande faktorer som ingår i ett sådant underlag 
och det kan därtill vara omstridda förhållanden, såsom frågor om ett besvär beror på 
en viss skada eller om viss restaurangs öppethållande stör de omkringboende. Myn-
digheten måste då grunda sitt beslut i vad som är visat om de faktiska förhållandena, 
ibland med tillägg att bevisbördan kan ligga på en viss aktör för att bevisa förekoms-
ten av vissa sakförhållanden. När myndigheter ingriper med negativa åtgärder mot 
enskilda ligger vanligen bevisbördan på myndigheten och när den enskilde söker 
förmåner eller tillstånd av det allmänna förhåller det sig tvärtom. Att felaktiga be-
dömningar av faktaunderlaget till ett beslut kan utgöra brott mot bestämmelsen om 
saklighet i regeringsformen står klart genom rättspraxis.  
 
Högsta förvaltningsdomstolen har t.ex. i ett mål som gällde en ansökan om tillstånd 
till nybyggnad av ett fritidshus funnit detta vara fallet 6 Kommunen vägrade tillstånd 
och som skäl för beslutet anfördes att den sökta åtgärden fick anses strida mot (dåva-
rande) plan- och bygglagen (1987:10). Länsstyrelse och regeringen gjorde ingen änd-
ring. Besluten grundades i att det var angeläget att bevara de kulturhistoriska kvali-
teterna hos bebyggelsemiljön och att det enligt en storskifteskarta från 1846 över om-
rådet inte fanns några byggnader inom fastigheten. HFD fann vid rättsprövning av 
regeringens beslut att det· tvärtom framgick av nämnda karta att det fanns byggna-
der på fastigheten i fråga. Skäl att vägra bygglov på den grunden att fastigheten tidi-
gare varit obebyggd fanns därför inte. Mot denna bakgrund fann domstolen att rege-
ringens avgörande inte kunde anses uppfylla kravet på saklighet i 1 kap.9§ rege-
ringsformen.  
 
Fallet illustrerar att beslut som grundas på rena faktafel kan vara att anse som brott 
mot saklighetskavet under vissa omständigheter.7 I detta fall var saken den att kor-
rekta fakta fanns i underlaget, men att de beslutande myndigheterna ignorerade 
dessa uppgifter. Kravet på saklighet kan även medföra att myndigheten måste se till 
att den har ett korrekt beslutsunderlag. I RÅ 2003 not 131 framhåller Högsta förvalt-
ningsdomstolen dessutom att det kan ankomma på myndigheten att själv göra vissa 
efterforskningar och kompletteringar av faktaunderlagen för att dess beslut skall 
kunna anses vila på saklig grund.  
 
Handläggning; kommunikation m.m. 

Kravet på saklighet har dessutom konsekvenser för handläggningen av förvaltnings- 

6 RÅ 1996 ref 28.  
7 I andra fall kan man säga att det rör sig om brott mot en viss rättsregel som förutsätter ett visst  
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  sakförhållande för att bli tillämplig, se tex. RÅ 1990 ref 59. 
ärenden i stort, bl.a. vad gäller vem som kan delta, vem eller vilka som ska få ge 
synpunkter på underlagen innan beslut fattas och vad gäller hur själva beslutet ut-
formas. I förvaltningslagen konkretiseras dessa krav genom regler om jäv, kommu-
nikation och motiveringsplikt. Det som här är väsentligt att lyfta fram är att grund-
lagsregeln medför att även agerande som inte klart står i strid med förvaltningsla-
gens mer precisa bestämmelser kan vara felaktigt ur det rättssäkerhetsperspektiv 
som regeringsformens bestämmelse utgår från. Objektivitetsprincipen har en längre 
räckvidd än det som täckts in av förvaltningslagen.  
 
Ett exempel på detta utgörs av ett JK beslut gällande en man som dog i samband 
med ett polisingripande.8 Frågan var om polisens agerande bidragit eller direkt orsa-
kat dödsfallet. Det som i detta sammanhang är av intresse är att Rättsmedicinalver-
ket lät genomföra inte mindre än tre obduktioner och i dessa var ett antal olika läkare 
inblandade. JK:s granskning avsåg det förhållandet att två läkare som utfört en första 
granskning av den rättsmedicinska undersökningen också kom att genomföra en 
förnyad granskning av ärendet, med delvis annat material som underlag.  
 
JK menade att det visserligen inte vår fråga om att jävsreglerna i 11 § förvaltningsla-
gen var direkt tillämpliga när läkarna fick uppdraget till förnyad granskning. Det var 
inte heller möjligt att belägga att läkarna vid denna granskning låtit ovidkommande 
hänsyn påverka deras utlåtande. Inte desto mindre framhöll JK att det med hänsyn 
till rättssäkerheten och de andra intressen som bär upp jävsreglerna var olämpligt att 
ge uppdraget till just dessa två läkare som tidigare varit involverade i ärendet. Varje 
åtgärd måste vidtas, skriver JK, för att motverka att det uppkommer misstankar om 
bristande objektivitet när det är fråga om så viktiga frågor som utlåtanden som i sin 
tur ligger till grund för beslut i ett brottmål. Eftersom de två läkarna varit involve-
rade i ärendet tidigare kunde risken för sådana misstankar inte bortses från och det 
visade sig även att läkarnas saklighet och opartiskhet kom att ifrågasättas under 
ärendets vidare handläggning.  
 
Av detta ärende kan slutsatsen dras att kraven på saklighet och opartiskhet är långt-
gående när det handlar om ärenden som kan ha långtgående inverkningar på den 
enskildes liv.  
 
När det sedan gäller frågan om kommunikation och dess betydelse för besluts rätts-
enlighet kan detta illustreras med ett fall från Högsta förvaltningsdomstolen från 
2008.9 Regeringen hade där kommunicerat handlingar med en sökande, denna hade  
 
8JK beslut 2000-06-21 (dnr 2491-98-21).  
9Mål 2300-07, dom den 25 juni 2008. 
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kommit in med synpunkter och regeringen hade sedan fattat beslut utan att låta en 
annan part i målet yttra sig över sökandens inlagor. Beslutet var till nackdel för den 
part som inte fått yttra sig över allt material i ärendet. Domstolen konstaterade: "[. . .} 
.... utgör regeringens underlåtenhet att höra samebyn innan man fattade ett beslut som gick 
emot den inställning som samebyn tidigare redovisat i ärendet ett klart brott mot den all-
männa princip om kommunikationsskyldighet som för regeringens del kommit till uttryck i 7 
kap. 2 § andra meningen regeringsformen och för förvaltningsmyndigheterna i 17 § förvalt-
ningslagen. Enligt sistnämnda lagrum finns vissa undantag från kommunikationsskyldighet-
en. Ett sådant undantag gäller - såvitt närmast är av intresse i detta mål - beträffande uppgift 
som saknar betydelse eller om kommunikation av annan anledning är uppenbart obehövlig. 
Enligt Regeringsrättens mening kan i förevarande fall kommunikation inte anses ha varit 
obehövlig. Det kan inte uteslutas att om även samebyn beretts tillfälle att yttra sig i rege-
ringsärendet så skulle detta ha kunnat leda till en annan utgång vid avvägningen mellan 
samebyns och LR:s intressen. Mot bakgrund av det nu anförda finner Regeringsrätten att 
regeringens beslut strider mot den princip om kommunikationsskyldighet som uttryckts i 7 
kap. 2 § andra meningen regeringsformen och att det inte är uppenbart att detta handlägg-
ningsfel saknat betydelse för avgörandet. Det föreligger därför grund för att med tillämpning 
av 7 § lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut upphäva regeringens beslut och åter-
förvisa ärendet till regeringen för ny handläggning."  
 
Det särskilda i detta fall var att. det gällde rättsprövning av ett regeringsbeslut, men 
ingen principiell skillnad föreligger visavi en domstolsprövning av en förvaltnings-
myndighets beslut där brister i kommunikationen kunnat konstateras. 
 
Till sist bör nämnas något om kravet ·på motivering, som bl.a. anses innefatta ett 
krav på att den beslutande myndigheten gör beslutet begripligt för den enskilde. 
Förvaltningslagens förarbeten anger att lagen i princip inte ställer upp något krav på 
att besluten skall innehålla detaljerade redogörelser för sakförhållandena i ärendena 
och vidlyftiga resonemang om hur dessa förhållanden bedömts rättsligen av myn-
digheten. Det är "de springande punkterna" som skall komma fram i motiveringen. 
Beslutet måste göra begripligt för parten vilka faktiska förhållanden som är avgö-
rande, vilka rättsregler som är tillämpliga och hur myndigheten har resonerat på de 
punkter där meningarna går isär.10 
 
Det är det senare som är av betydelse i detta sammanhang, då det i underlagen för 
beslut finns redogörelser som kommer till olika slutsatser om vad som är "fakta" i ett 
ärende och beslutet grundas på en av dessa redogörelser måste myndigheten kunna 
ange, i varje fall i någon mån, varför andra redogörelser inte befunnits kunna ligga 
till grund för beslutet. Inte minst gäller ett sådant krav för att den enskilde ska kunna 
 
10Se Hellners m.fl., Förvaltningslagen med kommentarer, 2003, s. 215. 



 112 

ta tillvara sin rätt vid ett eventuellt överklagande eller liknande rättsligt förfarande.  
 
Slutsatser  

Några formella iakttagelser bör nämnas inledningsvis. Det är klart att såväl expert-
gruppens handläggning som de sakkunniga inom VR, vars rapport utgjort underlag 
för expertgruppens bedömning, utgjort ärendehandläggning i såväl regeringsfor-
mens som förvaltningslagens mening. Bestämmelserna i 1 kap. 9 § RF och de därtill 
knutna rättssäkerhetsgarantierna i förvaltningslagen är således tillämpliga på förfa-
randet. Att det är fråga om ett ärende som har stor betydelse för den enskilde - för en 
forskare närmast helt avgörande för ens framtid och rykte - talar med styrka för att 
tillämpa reglerna i grundlag och förvaltningslag extensivt, något som ovan också 
visats vara fallet när JK och JO haft anledning att pröva liknande frågor.  
 
Enligt de uppgifter som ligger till grund för min bedömning enligt vad anförts in-
ledningsvis har den enskilde forskaren tillfört ärendet underlag med syfte att visa att 
hans forskning inte bryter mot god vetenskaplig sed. Detta underlag har inte expert-
gruppen uttryckligen tagit ställning till i sitt beslut. Som framgår ovan är det dels ett 
brott mot saklighetskravet att inte beakta all fakta som finns i ärendet - särskilt såd-
ana fakta som direkt tala emot det beslut som fattats (RÅ 1996 ref 28 ovan) - dels 
strider det mot motiveringsskyldigheten att inte meddela den enskilde på något sätt 
hur man bedömt det material som denne tillfört ärendet. Särskilt anmärkningsvärt är 
det att, när den huvudsakliga invändningen mot den enskilde forskarens· verksam-
het är brister i dokumentationen av den vetenskapliga verksamheten, myndigheten 
inte berört den dokumentation man faktiskt haft tillgång till i sin bedömning. Kriti-
ken av den enskilde synes motsägelsefull och knappast sakligt grundad. Konsekven-
serna av ett sådant fel är, som framgår av angivet rättsfall, att beslutet måste göras 
om och att allt relevant underlag måste beaktas vid en förnyad prövning. 
 
Vidare står det av vad som ovan angivit klart att i den mån handlingar tillförts ett 
ärende som kan - om än kanske bara i någon mån - påverka dess utgång så ska dessa 
handlingar kommuniceras med den enskilde så att denne får en chans att bemöta det 
underlag myndigheten har tillgång till. Även här föreligger det, enligt de uppgifter 
jag har fått, brister i det föreliggande fallet. Handlingar inlämnade till myndigheten 
har "återtagits", något som inte är rättsligt möjligt gällande allmänna handlingar. Vi-
dare har handlingar inte diarieförts korrekt och dessutom har handlingar dels skick-
ats till personer som inte varit parter i ärendet, dels har dessa (och andra personer) 
tillfört ärendet handlingar som den enskilde inte fått del av och kunnat bemöta eller 
på annat sätt reagera på. Samtliga dessa brister är allvarliga handläggningsfel som 
kastar ett tvivelaktigt ljus över myndighetens beslut. Felen kan bero på rena misstag, 
inkompetens eller pressade arbetsförhållanden, men det är svårt att undvika att en 
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enskild som berörs av myndighetens beslutsfattande kan uppfatta det hela som såväl 
osakligt som partiskt. Redan att ett förfarande väcker sådana misstankar innebär att 
det står i strid med de grundläggande rättssäkerhetsgarantier som 1 kap. 9 § RF ger 
uttryck för.11 Den vanliga rättsföljden inom förvaltningsrätten är då - återigen - att 
ärenden måste handläggas på nytt med iakttagande av riktiga handläggningsproce-
durer. Därtill kan nämnas att särskilt allvarliga felaktigheter i handläggningen av 
ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda kan leda till skadeståndsansvar 
för det allmänna enligt skadeståndslagen och/eller straffansvar för enskilda tjänste-
män enligt brottsbalkens bestämmelser om tjänstefel. 
 

 
 
Professor i konstitutionell rätt 
 Uppsala universitet 
 
 
Information: Texten har satts om från ett PDF-dokument och rättningar av mindre 
stav- och skrivfel har gjorts. 
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Uppsala 2012-10-07 
 
Komplettering till sakkunnigyttrande  
 
Efter att undertecknad fått kännedom om ett annat ärende gällande Veten-
skapsrådets utredningar om forskningsfusk finns anledning att kort komplet-
tera tidigare inlämnat yttrande.  
 
I december 2011 beslutade Vetenskapsrådet, som på uppdrag av Karolinska 
institutet genomfört en undersökning om forskningsfusk, att dra tillbaka en 
expertgrupps rapport om oredlighet vid forskning gällande forskaren 
Suchitra Holgersson (SH). Anledningen var att så omfattande oklarheter 
uppstått kring genomförandet av utredningen att myndigheten ansåg att 
rimliga krav på rättssäkerhet inte kunde anses vara uppfyllda. Det gällde så-
dant som att det inte öppet redovisats att personer med egna intressen i ut-
gången av ärendet tillfört detta uppgifter och att diarieföringen varit bristfäl-
lig i en sådan utsträckning att det varit svårt att faktiskt fastställa när och av 
vem uppgifter tillförts ärendet (se utlåtanden av Ulf Berg respektive Jan-Erik 
Ögren från våren 2012).  
 
I och med detta beslut uppstår ytterligare frågetecken kring samma myndig-
hets handläggning av ärendet gällande Thomas Lundeberg. I korthet rör det 
frågan om grundlagens krav på likhet inför lagen, regeringsformen 1 kap. 9 
§. De misstag som uppenbarats gällande SH synes ha klara paralleller till 
handläggningen av det ärende som gällt Thomas Lundeberg. Inte minst gäl-
ler det att uppgifter med betydelse för utredningen tillförts denna utav fors-
kare med egna intressen i utgången av ärendet och att brister i diarieföringen 
förekommit. Givet hur Vetenskapsrådet resonerade kring utredningen av SH 
och att man fortfarande anser att detta är det riktiga synsättet för hur sådana 
frågor bör behandlas, synes det svårt att dra någon annan slutsats än att 
samma hållning, mot bakgrund av grundlagens krav på likabehandling, 
borde ha gällt ärendet mot Lundeberg. Allt annat vore ett brott mot grundla-
gens krav på likabehandling vid utövandet av offentlig makt.  
 
Härvidlag saknar det betydelse att Vetenskapsrådets handläggning av ären-
det SH skedde i samband med ett beslut om återkallelse av forskningsmedel, 
och att det ärendet alltså tydligt var ett fall av s.k. myndighetsutövning. Kra-
ven i 1 kap 9 § RF gäller vid all förvaltningsverksamhet, oavsett om den inne-
fattar myndighetsutövning eller inte (se t.ex. JK beslut 2000-08-24, dnr 473-97-
21). En annan sak är att det i fall av utövande av offentlig makt visavi en-
skilda så är det av särskild vikt att dessa rättssäkerhetsgarantier iakttas strikt. 
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Till detta kan läggas att det ingalunda är klart om Vetenskapsrådets hand-
läggning av Lundebergs ärende kan anses falla in under begreppet "vid 
myndighetsutövning". JK har i ett beslut (2008-10-10, dnr 5641-08-40) angett 
att Vetenskapsrådets yttrande i ett annat ärende om oredlighet vid forskning 
inte kunde anses utgöra sådan myndighetsutövning som kan ge upphov till 
skadeståndskrav mot staten på grund av fel eller försummelse, men frågan 
har inte prövats av domstol. Det förhållandet att en utredning gjorts vid en 
myndighet, men läggs till grund för ett beslut vid en annan myndighet såsom 
i Lundebergs fall - utesluter, enligt min mening, inte att utredningen kan an-
ses som del i ett och samma ärende om myndighetsutövning. Det avgörande 
är inte enbart var beslutet fattas. Var det underlag som beslutet grundas på 
tas fram och hur detta sedan behandlas av den beslutande myndigheten har 
stor betydelse för frågan om även tidigare handläggningsåtgärder än själva 
beslutet kan anses ingå i den "myndighetsutövning" ett ärende inneburit. Re-
dan lagtextens utformning i skadeståndslagens (1972:207) 3 kap. 2 §, där be-
greppet "vid myndighetsutövning" används, ger vid handen att det är fråga 
om ett ansvar som sträcker sig längre än till de åtgärder som i sig utgör be-
slut med karaktär av maktutövning visavi den enskilde. 
 

 
 
Professor i konstitutionell rätt 
 Uppsala universitet 
 
 
Information: Texten har satts om från ett PDF-dokument och rättningar av mindre 
stav- och skrivfel har gjorts. 
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4 Sagan om Bactiguard 
Liksom det som avhandlas i kapitel tre är detta en närmast sanslös historia där Tho-
mas Lundeberg är en av huvudpersonerna i egenskap av en av två uppfinnare till en 
medicin-teknisk produkt (silverbelagda urinkatetrar) som ända från 1990-talet fram 
till idag har varit grunden för en miljardindustri via det amerikanska företaget CR 
Bard Inc. Lundeberg själv har enligt uppgift inte tjänat någonting alls på de patent 
han låg bakom och de kliniska studier han genomförde tillsammans med kollegor på 
Karolinska Sjukhuset vilka ända fram till idag har utgjort en viktig del i marknadsfö-
ringen av urinkatetrar som belagts med ett tunt lager silver i syfte att minska risken 
för infektioner.  

 

Det patent som utgör basen för de mycket stora inkomster som först Walstam/Deeth 
och sedan Kinch/von Koch kunnat inhösta utan att egentligen behöva anstränga sig. 
 
Skattemyndigheten utredde så småningom Walstams del i försäljningen av patenten 
2005 och påförde honom en inkomst om 215 miljoner kronor. Tillsammans med bö-
ter, ränta med mera har hans skuld i början av 2020 nått upp till 208 miljoner kronor. 
Några avbetalningar på skulden har dock inte gjorts och Kronofogden tycks sakna 
medel för att spåra hans tillgångar. 
 



 117 

 
          

 

    

 

       

 
 
Liedberg H. Catheter induced urethral inflammatory reaction and urinary 
tract infection. An experimental and clinical study. Scandinavian Journal 
of Urology & Nephrology-Supplement. 1989; 124:1-43. 
Liedberg H, Lundeberg T. Silver alloy coated catheters reduce catheterassociated 
bacteriuria. British Journal of Urology. 1990; 65:379-381. 
Liedberg H, Lundeberg T, Ekman P. Refinements in the coating of urethral 
catheters reduces the incidence of catheter-associated bacteriuria. 
European Urology. 1990; 17:236-240. 
Lundeberg T. Prevention of catheter-associated urinary-tract infections 
by use of silver-impregnated catheters [letter]. Lancet. 1986; 2:1031. 

 

Utdrag från informationsbroschyr från CR Bard Inc för deras silverbelagda urinka-
tetrar med referenser till de kliniska studier Lundeberg och medarbetare utförde 
1986-1990. 
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1  Inledning 

Den 17 december 2008 mottog Christian Kinch i egenskap av verkställande direktör 
(VD) för Bactiguard AB utmärkelsen Swecare Export Award ur socialminister Göran 
Hägglunds hand. Enligt det pressmeddelande som dagen därpå publicerades ge-
mensamt av Swecare och Bactiguard gratulerade ministern till priset och framhöll att 
företaget ”utifrån en utmärkt affärsidé på ett utomordentligt sätt lyckats ta tillvara på 
de möjligheter som nya marknader ger”.  Han sade vidare att ”Bactiguard kan fun-
gera som en förebild för många svenska entreprenörer som vill hjälpa till att skapa 
en bättre vård för människor över hela världen”. I sanning inget dåligt betyg. Juryns 
motivering var att ”Bactiguard har under året med stor framgång, nytänkande och 
kreativitet på ett målinriktat sätt utvecklat sina exportmöjligheter på många nya 
marknader”. I kommunikén presenterades företaget på detta sätt: ”Bactiguard erbju-
der världsledande lösningar för att förhindra sjukhusinfektioner - den fjärde största 
dödsorsaken i västvärlden. Genom att använda Bactiguards teknik kan man minska 
hälso- och sjukvårdskostnader, minska användningen av antibiotika och rädda liv.  
Bactiguards teknik består av en ytterst tunn beläggning av ädelmetall, med antimi-
krobiella och biokompatibla egenskaper som kan användas på alla typer av medicin-
tekniska produkter”. Hade de inblandade vetenskaplig täckning för dessa långtgå-
ende uttalanden eller rörde det sig bara om ett PR-jippo? Om den prisutdelande stif-
telsen sades i tillkännagivandet följande: ”Swecares uppgift är att främja tillväxt, 
ökad internationell konkurrenskraft samt utveckling och export för Life Science-
branschen och hälso- och sjukvården i Sverige och utomlands. Swecare har idag ett 
nätverk bestående av trehundra företag och samverkar med Social- och Utrikesde-
partementen, Sveriges kommuner och landsting samt Exportrådet”.  
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Noterbart är att detta inte var den enda utmärkelsen som det unga medicinteknikfö-
retaget Bactiguard fick vid denna tid. Kort tidigare, den 23 oktober, hade man av 
MedTech Magazine utsetts till årets MedTech Företag 2008. Priset mottogs under 
pompa och ståt vid en ceremoni på Royal Viking Hotel i Stockholm i samband med 
branschorganisationen Sweden Medtechs årliga VD-möte. Representanter för ett 90-
tal medlemsföretag var vid detta tillfälle samlade tillsammans med särskilt inbjudna 
nätverkspartners. Bactiguards VD och delägare Christian Kinch tog emot priset av 
chefredaktör Ulrika Berglund samt sponsorerna Hans Winberg från Institutet för Fö-
retagsledning (IFL) på Handelshögskolan och Sverker Littorin från företaget Ray 
Clinic. Allt detta enligt meddelanden bland annat på Bactiguards hemsida samt i 
MedTechbloggen. Ett särskilt gott öga till Bactiguard samt dess VD och storägare 
Christian Kinch tycks man ha fått inom Socialdepartementet och dess ledning.  Kort 
innan socialminister Göran Hägglund överräckte Swecare Export Award till 
Christian Kinch hade han besökt Bactiguards utvecklings- och produktionsanlägg-
ning i Markaryd och där guidats runt av den senare. Kinch och Bactiguard har även 
fått möjlighet att delta i officiella delegationer vid besök av Göran Hägglund samt 
äldre- och folkhälsominister Maria Larsson i länder som Kina, Indien, Mellan Östern, 
USA och Brasilien. Detta har inte bara gett god PR utan också värdefull hjälp för 
tecknande av affärsavtal. Några dagar före Maria Larssons delegationsresa till Japan 
i slutet av mars 2009 var det till och med så att Socialdepartementet och Swecare 
ordnade en presslunch i Bactiguards lokaler invid Stureplan i Stockholm. Det hela 
låter som en framgångssaga utöver det vanliga och en storslagen svensk insats för 
hälsoarbetet runt om i världen. Naturligtvis måste man bli nyfiken på det företag och 
de personer som på kort tid nått detta succéartade resultat.  
  
Om man börjar gräva i historien visar det sig att ”Sagan om Bactiguard” kan ledas 
tillbaka till slutet av 1970-talet. På Karolinska Institutet (KI) i Stockholm fanns vid 
denna tid en läkare och forskare vid namn Thomas Lundeberg.  Denne ägnade sig åt 
att utvärdera effekterna av olika fysikaliska behandlingsmetoder på kroniska smärt-
tillstånd av varierande typ. I fokus för hans intresse fanns sådant som vibrationer, 
laser, ultraljud och elektrisk stimulering.  Vid ett möte hos en företagare verksam 
inom fältet, Lars Hode, fick Lundeberg kontakt med Billy Södervall. Denne hade ti-
digare arbetat med Axel Bergström, en före detta assistent åt den svenske fysikern 
Gustaf Dalén. Den senare hade 1912 erhållit Nobelpriset i fysik för sin uppfinning av 
gas- och solventiler för användning i fyrar och lysbojar. För att få fram ljusreflektorer 
(speglar) som kunde förbättra ljusstyrkan i fyrarna hade Dalén och Bergström tagit 
fram metoder för att belägga glas med ett tunt lager metall. Genom sina kontakter 
med den betydligt äldre Bergström hade Södervall fått specifik kunskap om dessa 
tekniker. Han hade senare också på olika sätt försökt applicera desamma i skilda 
sammanhang. Vid det ovan nämnda mötet med Lundeberg påbörjades diskussioner 
om möjliga medicinska tillämpningar. Ett av de spörsmål man intresserade sig för 
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var risken för urinvägsinfektioner (UVI) i samband med användningen av urinvägs-
katetrar, ett växande problem speciellt inom geriatriken. Idén var att belägga katet-
rarna med ett tunt lager metall i syfte att hämma vidhäftning och tillväxt av bakte-
rier. 
  
För att pröva detta uppslag gjorde man ett första försök där katetrar täcktes med ett 
lager koppar. Lundeberg testade dessa på sig själv men resultatet var otillfredsstäl-
lande, vilket bland annat visade sig genom en kraftig missfärgning av urinröret. Man 
antog då en mer systematisk strategi och lärde sig att göra enkla bakterieodlingar i 
petriskålar. I dessa lade man ner små bitar material täckta med olika metaller. Ar-
betsfördelningen var den att Södervall på sin arbetsplats vid Nibe i Markaryd skötte 
metallbeläggningen av de testobjekt som användes medan Lundeberg i sitt laborato-
rium i Stockholm gjorde de biologiska och medicinska testerna. Vad man fann i od-
lingsförsöken var att silver samt en blandning av guld, palladium och silver var 
den/de av de prövade metallerna som bäst hämmade bakterietillväxten. Detta mani-
festerade sig som en randzon med få eller inga bakterier runt de silvertäckta test-
materialen. I nästa steg skaffade man urinvägskatetrar från olika bolag och täckte 
dem med silver. Initialt testade Lundeberg återigen dessa på sig själv. Vad som då 
konstaterades var bland annat att silverlagret inte fick vara för tjockt för att vara 
vävnadsvänligt. Det framkom vidare att katetrarna från det amerikanska företaget 
CR Bard Inc fungerade väl i processen. 
  
Några år har nu förflutit och vi befinner oss i början av 1980-talet. För att komma vi-
dare i projektet krävdes mer omfattande toxicitetstester samt inledande patientstu-
dier. Lundeberg kontaktade då Terry Sutton, chef på CR Bards Europafilial i Eng-
land. Denne nappade på planerna, kanske därför att han här såg ett projekt som 
skulle kunna stärka filialens ställning inom koncernen. I det följande arbetet skicka-
des Bard-katetrar till Södervall vid Nibe i Markaryd där de belades med silver och 
sedan sändes till KI för testning och vidarebefordran till England. Efter det att labo-
ratorieförsök visat att de silverbelagda katetrarna inte var vävnadsskadande kontak-
tade Sutton några lokala engelska kliniker. Dessa engagerades för att göra en jämfö-
rande pilotstudie över frekvensen av UVI hos patienter som fått urinvägskatetrar 
med eller utan silverbeläggning. Resultaten sammanställdes av Lundeberg och pub-
licerades som en kort notis i den ansedda medicinska tidskriften Lancet [Lundeberg, 
1986]. Vad som framkom i denna så kallade prospektiva, randomiserade studie var 
att infektionsfrekvensen minskade markant när silverbelagda katetrar användes. 
Detta var en av de första studierna i sitt slag och man hade nu fått indikationer på att 
risken för ”sjukhussjuka” kunde minskas signifikant om urinvägskatetrar beläggs 
med ett tunt lager silver. För att introducera tekniken i den kliniska vardagen kräv-
des dock ytterligare dokumentation, inte minst testning på ett större antal patienter. 
Lundeberg kontaktade då en tidigare kurskamrat från sina läkarstudier vid KI, Hans 
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Liedberg. Denne var urolog på Karolinska Sjukhuset (KS) i Solna och intresserad av 
att börja forska. Det planerades sålunda ett doktorandprojekt för honom och huvud-
handledare blev hans kliniska chef, Peter Ekman, medan Lundeberg fungerade som 
bihandledare.  
  
Under 1980-talets andra hälft genomförde man en serie experimentella och kliniska 
studier över effekterna av silverbeläggning på urinvägskatetrar och de problem de 
kan orsaka. Rent praktiskt fungerade det hela som så att Billy Södervall i Markaryd 
skickade katalysatorlösning till Thomas Lundeberg i Stockholm där man utförde sil-
verbeläggning av katetrar erhållna från Terry Sutton vid Bard i England. Successivt 
gjordes vid KI vissa modifieringar i tekniken i syfte att förbättra vidhäftningen av 
silver samt att få ett tunt och vävnadsvänligt skikt av denna metall på katetrarna. 
Däri ingick tester som avsåg att optimera sammansättningen av den ursprungliga 
katalysatorvätskan. Man experimenterade även med olika typer av förbehandlingar i 
syfte att förbättra vidhäftningen av silver. En annan viktig del i utvecklingsarbetet 
var att hitta en bra metod för att skydda och stabilisera metallagret. De silverbelagda 
katetrarna skickades tillbaks till Bard där de steriliserades och förpackades för att 
sedan sändas åter till Thomas Lundeberg och Hans Liedberg på KI/KS där de egent-
liga undersökningarna utfördes. De pågick under flera år och publicerades 1989-1990 
i form av fem vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter [Liedberg & Lunde-
berg, 1989a, b, 1990; Liedberg et al, 1990a, b].  Dessa publikationer kom att utgöra 
basen för den doktorsavhandling som Liedberg försvarade 1989 [Liedberg, 1989]. 
Resultaten visar sammanfattningsvis att silverbeläggningen hämmar: (1) bakteriers 
vidhäftning och tillväxt på katetrarna; (2) den vävnadsretande (inflammatoriska) in-
verkan av katetrarna; samt (3) uppkomsten av UVI vid katetrisering under kortare 
tid (7 dagar). Nu fanns sålunda ett mer omfattande underlag som motiverade klinisk 
användning av silverbelagda katetrar. Tekniken hade därigenom blivit kommersiellt 
intressant och ett stort amerikanskt företag, CR Bard Inc, med intresse och resurser 
att introducera produkten på marknaden fanns sedan flera år med i bilden.  
  
Under tiden som de just beskrivna vetenskapliga studierna pågick hade även andra 
intressenter kommit in i bilden.  I mitten av 1980-talet kontaktades Thomas Lunde-
berg av det stora affärs- och konsultföretaget Bain & Company med huvudkontor i 
Boston och filialer bland annat i London. Man hade sedan några år arbetat med väl-
kända amerikanska universitet rörande kommersialisering av medicinska upptäckter 
och ville nu via sitt Londonkontor informera KI om dessa möjligheter. För detta än-
damål ordnades ett symposium på Institutionen för Omgivningsfysiologi, idag en 
del av storinstitutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa). I samband med detta 
gavs några KI-forskare tillfälle att presentera fynd med kommersiell potential. En av 
dessa var Thomas Lundeberg själv. Han berättade om projektet med silverbelägg-
ning av urinvägskatetrar i syfte att minska risken för urinvägsinfektioner. Bland dem 
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som representerade Bain & Company vid sammankomsten fanns en svensk affärs-
man och konsult vid namn Gunnar Walstam. Tillsammans med en holländare kon-
taktade denne några månader senare Lundeberg och uttryckte intresse för den teknik 
som han och Billy Södervall tagit fram. Eftersom ingen av dessa hade någon egentlig 
erfarenhet av marknadsföring och affärer såg de här en utsikt att få hjälp med dessa 
bitar. Det blev dock inte via det väletablerade företaget Bain & Company som Wal-
stam erbjöd sina tjänster utan istället via sitt eget företag Walstam & Partners.  
  
Detta bolag registrerades hos Patent- och Registreringsverket (PRV) 1987. Stiftare var 
Gunnar Walstam men några partners (delägare) fanns inte initialt. Enligt protokoll 
från konstituerande bolagsstämma ägde Walstam själv samtliga 5.000 aktier (à 10 kr 
styck). Den första bolagsstyrelsen innehöll förutom ägaren (ordförande) ytterligare 
två ledamöter. Dessa avgick dock drygt ett år senare (september 1988) och ersattes av 
Thomas Lundeberg och Billy Södervall. En uppdelning av aktierna hade nu också 
skett, så att Walstam och Lundeberg innehade 2.000 aktier var och Södervall 1.000 st. 
De två senare ställde även upp som borgenärer för ett lån om 500.000 kr som togs 
från Utvecklingsfonden (sedermera Almi Företagspartner AB) för att finansiera ut-
rustning av en laboratorielokal för silverbeläggning och testning av katetrar i Stock-
holm. Enligt ett bolagsstämmoprotokoll från oktober 1989 hade Lundeberg och Sö-
dervall vid denna tid blivit ensamma ägare till bolaget med 2.500 aktier var (senare 
övertog Lundeberg även Södervalls aktiepost). Styrelseordförande var dock fortfa-
rande Walstam, medan de två andra kvarstod som ledamöter. Vid denna tid kom 
ytterligare en person med i bilden, Astrid Deeth från San Francisco. Hon var en af-
färsbekant till Walstam och hade tidigare arbetat inom det stora amerikanska mana-
gement och konsultföretaget McKinsey & Company. De förändringar i ägarbilden av 
Walstam & Partners AB som gjordes ingick i den större plan som Walstam och Deeth 
utformade för den kommande affärsverksamheten runt silverbeläggningstekniken. 
Det konglomerat av företag som blev resultatet kan inte ha haft något annat syfte än 
att undvika skatt. Affärskonceptet i sig var enkelt och krävde inte någon komplice-
rad organisation. Vad saken gällde var primärt att dokumentera de silverbelagda 
urinkatetrarnas kliniska användbarhet, patentera tekniken och sälja licenser för dess 
användning till CR Bard Inc (och senare möjligen även andra bolag).  
  
Det affärskoncept som togs fram av Gunnar Walstam och Astrid Deeth konkretisera-
des den 9 juni 1989 i en överenskommelse undertecknad av dessa två samt Thomas 
Lundeberg och Billy Södervall. Avtalet hade titeln ”Agreement governing the business 
relationships and activities of the beneficiaries of the Meco Trust” och innehöll en beskriv-
ning av hur verksamheten skulle delas upp på olika bolag, delägarnas respektive 
uppgifter, samt hur inkomsterna skulle delas. Medelpunkten i ”Meco-trusten” eller 
”Meco-gruppen”, som den även kallades (Meco = metal coating), var bolaget Adhe-
sive Technology Holdings Ltd placerat på ön Jersey i engelska kanalen (Ad Tech 
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Holdings Ltd). Dess funktion var att äga de patent, varumärken, upphovsrättigheter 
med mera som skapades. I Holland hade man ytterligare ett bolag, Adhesive Techno-
logy (Int) Licensing BV, vars uppgift var att licensiera den patenterade tekniken till 
andra företag, främst CR Bard Inc i USA. Detta gjordes dock inte direkt utan via ett 
tredje bolag, Metacot UK Ltd i England. Detta ägdes gemensamt av Walstam och 
Deeth. Detsamma gällde det dotterbolag som sattes upp i San Francisco, Metacot US 
Inc. Detta sköttes av Deeth, som ansvarade för en stor del av de direkta kontakterna 
med Bard i USA. Tanken var vidare att Lundeberg och Södervall skulle etablera ett 
forsknings- och utvecklingsbolag för framtagande av underlag till patent och lik-
nande. Detta hade förberetts genom överförandet av aktierna i Walstam & Partners 
till dessa två (se ovan). Senare ändrades också företagets namn till Metacot Product-
ion AB. Av avtalet framgår dessutom att ”Meco-gruppens” aktiviteter skulle admini-
streras av Guardian Trust & Securities Company Ltd på de Brittiska Jungfruöarna i 
den Västindiska arkipelagen, liksom Jersey ett så kallat skatteparadis.  
  
Trots den omsorgsfullt utarbetade organisationsplanen började det snart gå grus i 
maskineriet. Lundeberg och Södervall hade redan lagt ned flera års arbete för att ta 
fram den dokumentation som krävdes för att kunna söka patent och förhandla med 
CR Bard. I och med att Meco-avtalet var undertecknat förväntades de få bevis på sina 
ägoandelar bland annat i Ad Tech Holdings Ltd. Trots flera påstötningar skedde så 
dock ej. Lundeberg blev även fundersam när Bard framförde vad han upplevde som 
tvivelaktiga anspråk på hur ansökningarna till den tillståndsgivande amerikanska 
myndigheten, Food and Drug Administration (FDA), skulle formuleras. Vissa av de 
förslag som lades fram till omskrivningar av de resultat som tagits fram vid de kli-
niska studierna i Stockholm såg han som ohederliga till karaktären och vägrade att 
delta i detta arbete. Även om de inte hade tillgång till de fullständiga protokollen och 
knappast kunde kallas medicinska experter tog Walstam och Deeth då själva an sig 
denna uppgift. De lyckades sedan att mot frikostig ersättning få Hans Liedberg, den 
läkare som tillsammans med Lundeberg utfört studierna av katetrarna, att skriva 
under det till engelska och för FDA översatta materialet.  
  
Lundebergs indignation ledde till att han kontaktade Bard och senare även FDA för 
att informera om de brister som han ansåg behäftade de handlingar som översänts 
till USA. Det rörde bland annat ofullständigheter i beskrivningen av tekniken för sil-
verbeläggning av katetrarna och utelämnandet av bortfallsgrupper i redovisningen 
av de kliniska studierna (patienter som inte kunnat fullfölja testerna). Det som mötte 
honom, speciellt hos Bard, var dock bara hotfulla signaler om att inte lägga sig i. 
Trots dessa störningar så fortsatte patentarbetet rörande silverbeläggningstekniken 
som hade påbörjats med en ansökan till den europeiska patentorganisationen 1989 
(EPO400349). Den serie patent som söktes från denna tid och under större delen av 
1990-talet hade alla titeln ”Deposition of silver layer on nonconducting substrate”. Upp-
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finnare var Billy Södervall samt Thomas Lundeberg och sökande Ad Tech Holdings 
Ltd på Jersey. De första av en rad amerikanska patent började sökas i början av 1990-
talet och för detta hade en amerikansk agent kontaktats av Astrid Deeth. I huvudsak 
var det dessa patent som genom licensavgifter från CR Bard Inc kom att under en 
lång rad år generera de mycket stora inkomster som Walstam och Deeth kontrolle-
rade.  
  
Uppfinnarna Billy Södervall och Thomas Lundeberg har såvitt känt aldrig haft något 
direkt inflytande i de bolag som ägt och sålt rättigheter till patenten, det vill säga Ad 
Tech Holdings Ltd samt Ad Tech (Int) Licensing BV med flera.  De lånade medel om 
500.000 kr från Almi Företagspartner AB som de ställt upp som borgenärer för över-
fördes av Gunnar Walstam till England. Lundeberg blev därför tvungen att själv 
lägga ut de pengar som krävdes för att finansiera Hans Liedbergs studier och den 
forskning som gjordes på KI. Detsamma gällde den utrustning som införskaffades till 
den lokal som skulle användas för att enligt GLP (good laboratory practice) producera 
katetrar för Bard. Dessa pengar har han enligt uppgift aldrig fått tillbaks. När de 
ovan beskrivna motsättningarna inom ”Meco-gruppen” uppstod krävde Walstam att 
till nominellt värde (50.000 kr) få köpa tillbaks aktierna i Walstam & Partners, eller 
Metacot Production AB som det hade döpts om till. Han hotade annars att sätta bo-
laget i konkurs, vilket skulle betyda att Lundeberg personligen skulle få betala lånet 
till Almi. Enligt ett bolagsstämmoprotokoll från november 1991 avgick då de tidigare 
ägarna från styrelsen, som därefter kom att bestå av Gunnar Walstam själv som enda 
ledamot med sin blivande fru Lena Larsson som suppleant (att döma av jämförelser 
med andra dokument är vissa av namnteckningarna på detta protokoll förfalskade). 
Denna sammansättning av styrelsen kvarstod därefter fram till dess att bolaget sål-
des. I och med denna förändring kom de två uppfinnarna bakom de patent som 
framöver skulle komma att ge inkomster i miljardklass att sakna ägarandelar och 
direkt inflytande i ”Meco-gruppen”. Billy Södervall kom framöver att betalas på 
provisionsbas för framtagning av den stamlösning med metallsalter som sändes över 
till CR Bard Inc i USA för tillverkning av silverbelagda katetrar (Bardex® IC Infection 
Control Foley Catheter System). Detta gjordes genom insättningar på ett konto vid Bar-
clays Bank i London. Thomas Lundeberg hamnade på grund av sin kritik mot oe-
gentligheter i kontakterna mellan Bard och FDA i onåd hos Walstam och Deeth. En-
ligt eget besked har han aldrig fått någon som helst del av de mycket stora inkomster 
som genererats av de patent som han och Södervall står bakom som uppfinnare.  
  
I och med att CR Bard Inc i början av 1990-talet kom igång med en reguljär och mer 
storskalig produktion och försäljning av silverbelagda katetrar började också allt 
större licensavgifter att strömma in. Enligt Meco-avtalet och som framgår av patent-
databasen Espacenet var det Ad Tech Holdings Ltd på Jersey som ägde patenten. 
Försäljningen av licenser och rättigheter skulle skötas av Ad Tech (Int) Licensing BV i 
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Holland (ett ”brevlådebolag”) som i sin tur tog hjälp av Metacot UK Ltd som agent 
för att sköta denna uppgift. Alla dessa bolag stod under kontroll av Walstam och 
Deeth, delvis via olika konsultbolag. Uppenbarligen var även Metacot Production 
AB i Stockholm samt Metacot US Inc i San Francisco inblandade i dessa affärer att 
döma av verksamhetsberättelser i årsredovisningar. I Meco-avtalet sades vidare att 
Guardian Trust & Securities Company Ltd på Brittiska Jungfruöarna skulle ha ansva-
ret att administrera ”Meco-trusten”.  Exakt hur pengaflödet mellan alla inblandade 
gått till är dock svårt eller omöjligt att klarlägga. Som läsaren säkert förstår är affärs-
upplägget som klippt och skuret för att försvåra skattemyndigheternas insyn och 
kontrollen av de inblandade företagens och personernas inkomster. Under större de-
len av 1990-talet var den officiella exponeringen av verksamheten också mycket låg. 
Enligt uppgift skall man ha fått 1 US dollar (USD) per kateter i licensavgift samt 0,25 
USD per kateter för den katalysatorlösning av metallsalter som levererades till Bard. 
Försäljningen av de silverbelagda katetrarna ökade stadigt år från år och därigenom 
även inkomsterna. Enligt en intervju med Billy Södervall i Svensk-Amerikanska 
Handelskammarens tidskrift Currents från 2008 hade Bard vid den tiden sålt mer än 
80 miljoner silverbelagda katetrar [Sandberg, 2008]. Detta motsvarar med utgångs-
punkt från ovan nämnda avgifter samt dagens dollarkurs (juli 2009) en intäkt av 
cirka 800 miljoner kr. Vart har dessa pengar gått och i vilken mån har någon skatt 
betalts?  
  
Som nämnts inledningsvis har affärerna med de silverbelagda katetrarna uppmärk-
sammats alltmer under de senaste åren. Detta tog sin början i och med att Christian 
Kinch och Thomas von Koch i juni 2005 köpte aktiemajoriteten (51%) i Metacot Pro-
duction AB. Bolaget antog samtidigt namnet Bactiguard AB, ett varumärke registre-
rat 1996 av Ad Tech Holdings Ltd på Jersey. I det nybildade bolagets styrelse ingick 
förutom Kinch och von Koch även Gunnar Walstam och ytterligare en ledamot. Ut-
vecklingen gick därefter snabbt och man skaffade sig en hemsida där information om 
företaget presenterades. Redan första året (2005), och faktiskt samma dag som Bacti-
guard AB startade sin verksamhet (den 13 juni), köptes de patent för silverbelägg-
ning som Ad Tech Holdings Ltd innehade för cirka 460 miljoner kr. Grunden för 
”Meco-trustens” affärer hade därmed avvecklats. Andra året av Bactiguards existens 
lämnade Gunnar Walstam styrelsen (tidigare enmansstyrelse i Metacot Production 
AB). Tillsammans med Astrid Deeth hade han dock fortfarande ett betydande ägar-
intresse i bolaget via ett ”brevlådeföretag” i Holland samt ett investmentbolag på 
Brittiska Jungfruöarna (49%). Denna andel såldes nästkommande år (2007) ut för 
cirka 420 miljoner kr, en affär som refererades i Dagens Industri [Saldert, 2007]. Kö-
pare var den stora amerikanska hedgefonden Noonday (44%) och Kaupthing Bank 
Sverige (5%). I artikeln sades att ”säljarna, en svensk och en amerikan, som gör 
mångmiljonklipp på affären vill vara anonyma”. Som huvudägare stod dock fortfa-
rande Christian Kinch och Thomas von Koch kvar (25,5% var). Även om ägarna i 
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praktiken förmodligen förblev desamma beskrevs ägarstrukturen i årsredovisningen 
för 2007 emellertid på ett annat sätt. Där stod att 25,01% av bolaget ägdes av TomCo 
BV, 25,01% av Blackfields BV, 45,35% av Biozif Holdings Ltd samt 4,63% av Kaupt-
hing Bank Sverige AB. De två första företagen i denna uppräkning är ”brevlådebo-
lag” i Holland. Det tredje, Biozif Holdings Ltd ger inga som helst träffar vid sökning 
vare sig i European Business Register (EBR) eller i Google. Som framgår av bolags-
stämmoprotokoll från senare år företräddes dock Biozif Holdings av en av grundar-
na till Noonday. De nya ägarna i Bactiguard försöker också de uppenbarligen att 
gömma sig för skattemyndigheterna?  
  
Efter denna genomgång måste man fråga sig om Bactiguard AB och Christian Kinch 
(VD, styrelseordförande och en av två majoritetsägare) verkligen är de förebilder 
som man kan få intryck av vid läsning av de inledningsvis refererade publikationer-
na. Även om produkten, det vill säga tekniken för silverbeläggning av plast och 
andra icke ledande material, kanske är värd uppskattning gäller samma sak kanske 
inte de affärsmetoder som använts för den kommersiella exploateringen. Att det 
svenska etablissemanget i form av ministrar från Regeringen, Exportrådet, ledande 
affärstidskrifter med flera ställer upp och hyllar Bactiguard AB och dess ledning 
känns därför både häpnads- och oroväckande. I denna bok granskas ”Sagan om 
Bactiguard” lite närmare ända från starten i slutet av 1970-talet fram till 2010. Den 
bild som växer fram när man vänder på stenarna är inte vacker och det är förvå-
nande att det hela kunnat fortgå under så lång tid utan att skatte- och rättsvårdande 
myndigheter ingripit. Faktamaterial har till största delen hämtats från offentliga ar-
kiv och olika källor på Internet. Denna typ av informationskanaler är dock sällan sär-
skilt ingående när det gäller företag, stiftelser och liknande i skatteparadis runt om i 
världen. 
 
18  Sammanfattning 
Läkaren och forskaren Thomas Lundeberg från Karolinska Institutet (KI) i Stockholm 
träffade i slutet av 1970-talet teknikern Billy Södervall från energiföretaget Nibe i 
Markaryd hemma hos en gemensam bekant. De var båda innovatörer som var och en 
på sitt håll hade arbetat med utveckling av nya metoder. Vid mötet började de disku-
tera möjliga medicinska tillämpningar av den teknik för beläggning av ytor med ett 
tunt lager metall som Södervall lärt sig av Axel Bergström, en tidigare medarbetare 
till den svenske fysikern och Nobelpristagaren Gustaf Dalén. Detta samtal kom att bli 
utgångspunkten för ett samarbete som efter ett tiotal års studier av teknisk, biologisk 
och medicinsk natur ledde fram till en metod för att belägga urinkatetrar och andra 
hjälpmedel inom sjukvården med ett ytterst tunt, infektionsskyddande lager av sil-
ver. Arbetet resulterade i ett flertal vetenskapliga publikationer, inklusive en dok-
torsavhandling som en kollega och medarbetare till Lundeberg försvarade vid KI 
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1989. Under dessa år etablerades även en nära kontakt med det stora amerikanska 
medicinteknikföretaget CR Bard Inc, som via sin filial i London levererade katetrar 
till undersökningarna och även hjälpte till med vissa tester. Detta ledde dock inte 
ännu fram till något regelrätt avtal om marknadsintroduktion av silverbelagda katet-
rar. 
  
Vid mitten av 1980-talet kom affärsmannen och entreprenören Gunnar Walstam in i 
bilden. Detta skedde i samband med ett möte som affärs- och konsultföretaget Bain 
& Company ordnade på KI om möjligheterna att kommersialisera vetenskapliga 
upptäckter. Walstam arbetade vid denna tid för detta bolag och Lundeberg var den 
som man hade bett om hjälp att organisera sammankomsten. Vid denna fick ett antal 
forskare möjlighet att presentera sina projekt. En av dessa var Lundeberg själv som 
berättade om silverbeläggningstekniken. Någon påtaglig respons erhölls inte direkt 
men några månader senare kontaktades han av Walstam (nu dock inte som företrä-
dare för Bain & Company) och man började diskutera framtida affärsmöjligheter. 
Som en del i detta bildade den senare 1987 företaget Walstam & Partners, som senare 
kom att omdöpas till Metacot Production AB. Ytterligare ett par år senare, den 9 juni 
1989, när det mesta av utvecklingsarbetet redan var klart undertecknades ett avtal 
benämnt ”Agreement governing the business relationships and activities of the beneficiaries 
of the Meco Trust” av fyra personer: Astrid Deeth, Thomas Lundeberg, Billy Södervall 
och Gunnar Walstam. Deeth (amerikansk medborgare), sedan tidigare en vän och 
affärsbekant till Walstam, var i mångt och mycket den som utformat planerna för 
”Meco-gruppen”. Dessa två hade också utan Lundebergs och Södervalls kännedom 
redan i januari 1989 låtit registrera Tigrillo Ltd på ön Jersey i engelska kanalen, ett 
välkänt skatteparadis. Detta bolag bytte senare namn till Adhesive Technology Hol-
dings Ltd (Ad Tech Holdings Ltd) och kom att utgöra medelpunkten i ”Meco-
gruppen”. 
  
Affärsidén var i grund och botten enkel: att skaffa patent på silverbeläggningstekni-
ken samt att sälja licenser för tillverkning av silverbelagda katetrar till CR Bard Inc. 
En preliminär patentansökan hade lämnats in till den amerikanska patentmyndig-
heten redan månaden innan det ovan nämnda avtalet skrevs under. Ett prioritetsda-
tum hade därigenom erhållits. I början av 1990 lämnade man in kompletteringar med 
hjälp av en amerikansk patentjurist som Deeth anlitat. I samma veva lämnades även 
en ansökan in till den europeiska patentmyndigheten. Senare under 1990-talet gjor-
des i omgångar flera tillägg som ledde till en serie nya patent. Uppfinnare till dessa 
var i samtliga fall Billy Södervall och Thomas Lundeberg och innehavare Ad Tech 
Holdings Ltd på Jersey. Ett preliminärt avtal (letter of intention) hade tidigt tecknats 
med CR Bard Inc (huvudkontoret i USA) som därigenom hade kunnat börja sätta 
upp metoden för silverbeläggning av urinkatetrar i sin fabrik. För att börja sälja ka-
tetrarna krävdes dock även ett godkännande från Food and Drug Administration 
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(FDA), den amerikanska motsvarigheten till Läkemedelsverket. När ansökan dit 
skulle skrivas uppstod kontroverser då Lundeberg ansåg att det sätt på vilket CR 
Bard Inc tillsammans med Deeth och Walstam skötte detta inte var acceptabelt (in-
komplett beskrivning av metoden, utelämnande av vissa uppgifter från de kliniska 
undersökningarna, med mera). Därigenom uppstod en tvist som senare skulle bestå 
och ytterligare utvidgas. De två affärsmännen lyckades dock att mot generös ersätt-
ning få en av de urologer som deltagit i studierna att skriva under protokollet till 
FDA. Kort senare erhölls tillstånd därifrån att marknadsföra silverbelagda katetrar 
(början av 1990-talet). 
  
Den företagskonstruktion som Deeth och Walstam satte upp för försäljningen av pa-
tentlicenser till CR Bard Inc var komplicerad och syftet kan inte ha varit något annat 
än att undgå skatt och förbli anonyma. Ad Tech Holdings Ltd på Jersey var inneha-
vare av patenten och därmed navet i affärerna. Det var dock inte härifrån som licen-
ser utfärdades. Denna uppgift skulle istället skötas av Adhesive Technology (Inter-
national) Licensing BV (Ad Tech Licensing BV), ett bolag av ”brevlådekaraktär” regi-
strerat i Amsterdam i november 1989. Därifrån överläts licensieringen i sin tur till 
Metacot UK Ltd i England, ett bolag ägt av Walstam och Deeth (hälften var). Detta 
London-baserade bolag hade även ett dotterbolag i San Francisco skött av Deeth (bo-
satt i denna stad). Sannolikt var det härifrån som det mesta av affärerna med CR 
Bard Inc administrerades. Därutöver fanns också Metacot Production AB i Stock-
holm, som förmodades bli ett utvecklingsbolag ägt och lett av Lundeberg och Söder-
vall. Så blev dock aldrig fallet. Ad Tech Holdings Ltd och Ad Tech Licensing BV 
skulle enligt avtalet mellan de fyra förmånstagarna i ”Meco-gruppen” ägas gemen-
samt. Lundeberg och Södervall fick dock aldrig några bevis på sina andelar i dessa 
två bolag. Enligt avtalet skulle de även ha rätt att med 25% var köpa in sig i Metacot 
UK Ltd, det bolag som i praktiken skötte licensförsäljningen till CR Bard Inc. Inte 
heller detta togs någonsin upp till seriös diskussion. Resultatet blev att Walstam och 
Deeth på egen hand hade full kontroll över de inkomster som genererades och att 
vinsterna aldrig, i motsats till vad avtalet stipulerar, fördelades lika på de fyra för-
månstagarna i ”Meco-gruppen”.  
  
De inkomster som licensieringen av silverbeläggningspatenten gav var förvisso 
mycket stora. Beräkningar baserade på uppgifter från inblandade bolags årsredovis-
ningar (främst CR Bard Inc), intervjuuppgifter publicerade i olika tidskrifter, med 
mera visar att licensintäkterna från mitten av 1990-talet fram till 2005 – då patenten 
överläts till nya ägare – var av storleksordningen en halv till en miljard kr eller mer. 
Enligt avtalet skulle ”Meco-gruppen” administreras av Guardian Trust and Securi-
ties Co Ltd på Brittiska Jungfruöarna, ytterligare ett skatteparadis. Där sägs vidare 
att de fyra förmånstagarna skulle erhålla 25% var av de vinster som genererades. Så 
har dock aldrig skett. Thomas Lundeberg, den ene av uppfinnarna bakom de in-
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komstbringande patenten, har aldrig fått någon ersättning över huvud taget, inte ens 
för de utlägg som han gjorde ur egen ficka under utvecklingsarbetet. Ett önskemål 
han hade var att från ”Meco-gruppen” åtminstone få ett forskningsanslag för sitt 
fortsatta arbete vid KI. Ett sådant avtal skrevs också, enligt vilket Metacot Production 
AB från 1992 och framåt skulle stödja Lundebergs forskning vid KI rörande ”in-
flammationsmekanismer i urinrör och urinblåsa” med maximalt 420.000 kr per år (i 
1992 års penningvärde) upp till ett totalbelopp av 2 miljoner kr. Medlen skulle tas 
från de inkomster som erhölls från CR Bard Inc. Avtalet är undertecknat av Gunnar 
Walstam men några utbetalningar till KI gjordes aldrig. Vilka inkomster den andre 
uppfinnaren, Billy Södervall, fått är inte känt (han har inte svarat på E-
postmeddelanden). Det mesta talar för att han endast på provisionsbas betalats för 
att blanda ihop den reaktionslösning som skickades till CR Bard Inc (stamlösning i 
små volymer). 
  
Fram emot mitten av 2000-talet och ett stort antal mycket inkomstbringande år be-
stämde sig Gunnar Walstam och Astrid Deeth för att dra sig tillbaka från de affärer 
som beskrivits här. Detta skedde genom att man den 13 juni 2005 sålde verksamhet-
en i Metacot Production AB till det nybildade bolaget Bactiguard AB. Detta skedde 
genom att två personer, Christian Kinch och Thomas von Koch erövrade en majoritet 
(51%) av Metacot Production AB. Samtidigt övertog man namnet Bactiguard, sedan 
1995 ett registrerat varumärke ägt av Ad Tech Holdings Ltd. Kinch hade ett förflutet 
i läkemedelsbranschen medan von Koch var en av grundarna och ägarna av EQT, ett 
riskkapitalbolag med stora fonder registrerade på Guernsey (köpesumman man gav 
för de 51% av företaget är inte känd). Samma dag som Bactiguard AB började sin 
verksamhet förvärvade man också de patent för silverbeläggningstekniken som in-
nehades av Ad Tech Holdings Ltd på Jersey. Detta tas i årsredovisningen för 2005 
upp som en post om 458 miljoner kr för förvärv av immateriella anläggningstill-
gångar. Enligt patentdatabasen Espacenet var den nya innehavaren av patenten 
”Bactiguard AB, Channel Islands”. Även de nya ägarna tycks alltså söka sig till skat-
teparadis för att kunna minimera skatterna. Detta bekräftas efter några år då ägar-
strukturen har begränsats till tre huvudintressenter, som enligt årsredovisningen för 
2009 är: TomCo BV 27% (samma adress som EQT Partners BV - Thomas von Kochs 
andel), Blackfields BV 27% (samma adress som Rilco Holding BV, det bolag som äger 
Kinchs villa i Danderyd liksom hans fastighet i Torekov - Christian Kinchs andel) 
och Biozif Holdings Ltd 45% (ett Cypern-registrerat dotterbolag till Noonday, ena av 
världens största hedgefonder). Det senast nämnda bolaget, Noonday, kom in i bilden 
2007 då Gunnar Walstam och Astrid Deeth sålde sina resterande 49% i Bactiguard 
AB för 420 miljoner kr. Sammantaget med patentaffären två år tidigare innebär detta 
en inkomst av cirka 880 miljoner kr. Därtill kommer en okänd summa från avyttran-
det av majoriteten (51%) av Metacot Production AB i juni 2005. Tillsammans med de 
100-tals miljoner kr som under 10-15 års tid hade genererats genom försäljningen av 
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licenser till CR Bard Inc kan det därför konstaterats att Walstam och Deeth kammat 
hem enorma belopp på de patent som Lundeberg och Södervall tagit fram under 
1980- och 1990-talet. Till råga på allt hade de två förra aldrig behövt göra några på-
tagliga investeringar för patentens framtagande.  
  
När Bactiguard startat sin verksamhet blev det Christian Kinch som inom kort tog 
rodret i form av både VD och styrelseordförande. Man etablerade sig i ett kontor all-
deles intill Stureplan i Stockholm. Kort senare öppnades även en mindre filial i Mar-
karyd där Billy Södervall fick husera som forskningschef och ihopblandare av den 
reaktionssoppa som skickades till CR Bard Inc i USA. Invigningen av denna anlägg-
ning gjordes av landshövdingen i Kronobergs län och Svenska Fotbollsförbundets 
ordförande, Lars-Åke Lagrell, en gammal bekant till Södervall. Det dröjde heller inte 
länge innan Christian Kinch och Bactiguard AB fick en högst anmärkningsvärd upp-
vaktning från två av regeringens kristdemokratiska ministrar, socialminister Göran 
Hägglund och äldre- och folkhälsominister Maria Larsson. Möjligen kan detta hänga 
ihop med det faktum att Markaryd är ett av Sveriges starkaste kristdemokratiska 
fästen. Hägglund har vid flera tillfällen besökt Bactiguards anläggningar och både 
han och Larsson har tagit med sig Kinch på officiella resor till bland annat Kina, In-
dien, Japan, Mellan Östern, USA och Brasilien varvid man hjälpt till med tecknande 
av affärsavtal.  
  
Både vid dessa resor och i övrigt har Kinch och andra spritt ett högst oseriöst PR-
budskap om de silverbelagda katetrarnas förmåga att förhindra sjukhussjuka (där 
kateterinducerade urinvägsinfektioner utgör en viktig grupp) och rädda liv. Tvärtom 
har flera stora vetenskapliga undersökningar konstaterat att det inte finns några 
säkra bevis för att silverbelagda katetrar minskar antalet symtomatiska urinvägsin-
fektioner. Än mindre finns några belägg för minskade sjukvårdskostnader och spa-
rade liv. Så sent som 2010 bekräftade Metodrådet vid Stockholms Läns Landsting i 
en stor litteraturgenomgång att det inte finns någon fullgod bevisning för att silver-
beläggning av katetrar minskar risken för symtomgivande urinvägsinfektioner [Akre 
et al, 2010]. I många studier har man trots allt funnit en minskning av förekomsten av 
bakterier i urinen, men detta är i många fall asymtomatiskt. De silverkatetrar som 
dominerar marknaden är de som tillverkas av CR Bard Inc med licens från Bacti-
guard AB. Det bör dock noteras att den metod för silverbeläggning som där används 
inte är exakt densamma som användes av Lundeberg och medarbetare vid de kli-
niska studier som utfördes på 1980-talet. Effekten på förekomsten av bakterier i uri-
nen var vid dessa undersökningar bättre än vad som senare setts. Någon tillfredsstäl-
lande utvärdering av den kliniska bilden i övrigt gjordes dock inte heller då.  
  
För att expandera verksamheten utöver den licenstillverkning som skedde via CR 
Bard Inc i USA skrev Christian Kinch och Bactiguard AB i januari 2007 ett avtal med 
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det amerikansk-kinesiska företaget Amsino International Inc i syfte att erövra nya 
marknader i Kina och andra delar av Asien. Detta stora och i Kina väletablerade före-
tag har bland annat i Shanghai en fabrik där Bactiguards katetrar enligt överens-
kommelsen skulle tillverkas för att sedan distribueras i Kina och andra delar av Syd-
ostasien. Med tanke på storleken av dessa marknader var detta självklart en för 
Bactiguard mycket viktig pakt. Detta var vid samma tid som den amerikanska jätte-
fonden Noonday blev största ägare i Bactiguard AB, vilket föranledde Kinch att i en 
intervju i Dagens Industri utropa ”fantastiskt, nu börjar vår resa till ett globalt mil-
jardföretag”. Av detta har dock ännu inte mycket setts att döma av Bactiguard AB:s 
årsredovisningar som från 2005 fram till 2009 visat en omsättning runt 100 miljoner 
kr. Eftersom huvudägarna (99%) har sina aktieposter registrerade utomlands (den 
störste ägaren - Noonday – via ett dotterbolag på Cypern) och eftersom de inkomst-
bringande patenten tycks ha placerats i ett bolag på någon av de engelska kanalöarna 
är det dock oklart om detta utgjort den totala omsättningen. De två som tillsammans 
innehar en majoritet i bolaget, Christian Kinch och Thomas von Koch, har som 
nämnts placerat sina ägarandelar i varsitt ”brevlådebolag” i Holland, en företeelse 
som i stor skala används för att bygga upp förmånliga ”skattestrukturer”. Svenska 
skatte- och ekobrottsmyndigheter gör dock inga större ansträngningar för att komma 
åt denna typ av konstruktioner och skatteundandragande. 
  
Christian Kinchs förmåga att skapa PR visades på nytt då flera småländska tidningar 
och andra medier rapporterade att Bactiguard AB ville flytta hem sin tillverkning 
från Kina till Markaryd, vilket skulle kunna ge 100-150 nya arbetstillfällen. Man tyck-
tes ha gått på Kinchs propåer om att Bactiguard, i motsats mot andra företag hade 
valt att i tider av finanskris och hög arbetslöshet ta hem istället för att flytta ut verk-
samhet. Det ska dock påminnas om att Bactiguard aldrig haft någon egen tillverk-
ning, vare sig i Sverige eller utomlands (produktionen i Kina hade som tidigare 
nämnts skötts av Amsino). Så småningom visade det sig dessutom att Kinch spelade 
ut olika kommuner mot varandra i syfte att vinna fördelar för egen hand. I slutändan 
blev det sålunda inte Markaryd utan skånska Eslöv som tog hem matchen. Som 
motprestation blev man tvungen att åta sig att bygga en fabrik åt Bactiguard AB för 
cirka 105 miljoner kr. Under den kontrakterade hyrestiden av 10 år lär det inte gå att 
få tillbaks detta belopp. Man måste fråga sig om en affär av denna typ kan stå i över-
ensstämmelse med kommunallagen, som förbjuder gynnande av enskilda företag. 
Det är likaså svårt att förstå varför skattebetalarna i lilla Eslöv ska behöva ställa upp 
på detta sätt för ett företag vars största aktieägare (45%) är ett amerikanskt riskkapi-
talbolag – Noonday - som förfogar över fonder värda flera hundra miljarder kr. Den 
9 juni 2010 påbörjades byggandet av den nya fabriken på industriområdet Gus-
tavslund i Eslöv. Gissa vem som var där och tog första spadtaget. Mycket riktigt var 
det återigen socialminister Göran Hägglund som trofast ställde upp för att stötta och 
ge PR åt Christian Kinch och Bactiguard AB.  
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Vad hela denna historia visar är ytterligare ett exempel på hur förslagna affärsmän 
kan lura forskare och konstruktörer på deras uppfinningar och lägga beslag på de 
inkomster dessa genererar. Inte minst har detta setts i läkemedelsbranschen där de 
forskare som tagit fram nya storsäljare ofta fått nöja sig med en ordinär betalning 
medan bolagens direktörer och högre chefer fått mångmiljonlöner och dito bonusar. I 
det aktuella fallet förvärras saken av att affärerna utförts via komplexa företagskon-
struktioner inkluderande flera olika skatteparadis i syfte att undgå normal och de-
mokratiskt beslutad skatt. Personer som tjänar stora pengar inom den till största de-
len skattefinansierade sjukvården smiter därigenom själva undan sitt samhällsan-
svar. Denna typ av verksamhet skall bekämpas av skatte- och ekobrottsmyndigheter. 
De försök dessa gör för att komma åt problemet är dock i många fall lama och inef-
fektiva, vilket riskerar att sänka skattemoralen hos ”vanliga” medborgare.  
 
 
19 Källor 
De fakta och handlingar som läggs fram och diskuteras i denna text kommer i hu-
vudsak från olika offentliga källor. Bland dessa kan exempelvis nämnas: 
• Karolinska Institutets diarium och arkiv 
• Bolagsverket och Näringslivsregistret 
• European Business Register (EBR) 
• patentdatabasen Espacenet 
• olika företags hemsidor 
• andra dokument på Internet 
Thomas Lundeberg har intervjuats dels via E-post dels i samband med ett par möten. 
Billy Södervall och Christian Kinch har tillskrivits via E-post men har inte svarat. 
Samma sak gäller flera andra personer med något mer perifer anknytning till de be-
skrivna affärerna. 
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https://newsvoice.se/2013/02/socialdepartementet-deltar-i-tveksamma-affarer-
inom-sjukvardsomradet/ 

 
Bactiguard – Socialdepartementet deltar i  
tveksamma affärer inom sjukvårdsområdet 
 
Av NewsVoice - 28 februari, 2013 
 

 
 
Bactiguard – Foto: Eslövs kommuns hemsida, fotograf okänd 

DEBATT. Press och media har under senare år flitigt rapporterat om hur socialminister 
Göran Hägglund och folkhälsominister Maria Larsson medverkat i den globala mark-
nadsföringen för ett medicintekniskt företag vid namn Bactiguard AB. Bolagets VD 
Christian Kinch har vid officiella besök runt om i världen fått stöd i undertecknandet av 
en mängd affärsavtal.  

Text: Johan Thyberg, Professor emeritus i cell- och molekylärbiologi | Foto: Eslövs kommuns 
hemsida, fotograf okänd 

Inför Maria Larssons delegationsresa till Japan i mars 2009 ordnade Socialdepartementet och 
Swecare t.o.m. en presslunch i Bactiguards lokaler vid Stureplan i Stockholm. Göran Hägg-
lund har även stöttat bolaget på hemmaplan genom besök vid dess anläggning i Markaryd 
(oktober 2008) samt genom att vara med och ta det första spadtaget när Eslövs kommun 
skulle bygga en fabrik åt företaget (juni 2010). 
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I december 2008 fick Christian Kinch vidare ta emot Swecare Export Award ur Göran 
Hägglunds hand. Denne sa då bl.a. följande: ”Bactiguard kan fungera som en förebild för 
många svenska entreprenörer som vill hjälpa till att skapa en bättre vård för människor över 
hela världen”. Förvisso inget dåligt betyg. 

Vad l igger bakom denna framgångssaga? 

Jo, en lång och ur affärssynpunkt högst tvivelaktig historia. Det hela började i slutet av 1970-
talet när en läkare och forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med en småländsk tek-
niker utarbetade en metod för beläggning av sjukvårdsartiklar som förs in i kroppen med ett 
ytterst tunt lager silver i syfte att minska risken för vårdrelaterade infektioner (s.k. sjukhus-
sjuka). Det man inriktade sitt intresse mot var urinkatetrar, ett ofta använt hjälpmedel för-
knippat med en ökad risk för urinvägsinfektioner. 

Tidigt etablerades kontakt med det engelska dotterbolaget till CR Bard Inc, en stor ameri-
kansk koncern inom det medicintekniska området. När det blev aktuellt att börja marknads-
föra tekniken blev det dock inte detta bolag utan den svenske entreprenören Gunnar Walstam 
som primärt kom in i bilden. 

Denne hade fått insyn i projektet då han arbetade för det amerikanska konsultföretaget Bain & 
Company som i mitten av 1980-talet ordnade ett möte på Karolinska Institutet rörande kom-
mersialisering av medicinska upptäckter. Där deltog den ovan nämnde forskaren som presen-
terade metoden för silverbeläggning. Några månader senare kontaktades denne av Walstam 
som uttryckte intresse för dess affärsmässiga möjligheter. Utvecklingsarbetet var vid denna 
tid långt framskridet och forskaren hade tillsammans med kollegor på den urologiska kliniken 
vid Karolinska Sjukhuset redan utfört flera studier som demonstrerade en skyddande effekt 
mot uppträdande av bakterier i urinen vid användande av silverbelagda katetrar (en medarbe-
tare försvarade 1989 en doktorsavhandling baserad på dessa undersökningar). 

I juni 1989 konkretiserades affärsupplägget genom ett avtal mellan fyra partners: förutom de 
två uppfinnarna, Walstam och en amerikansk kollega till denne, Astrid Deeth. Avtalet beskrev 
hur verksamheten inom det som kallades the Meco Trust (Meco = metal coating) skulle delas 
upp på olika bolag, delägarnas respektive uppgifter, samt hur inkomsterna skulle delas. Me-
delpunkten i Meco-gruppen blev bolaget Adhesive Technology Holdings Ltd (Ad Tech Hol-
dings) som de två affärsmännen redan låtit registrera på ön Jersey i engelska kanalen. Här 
placerades den serie patent som söktes under de närmaste åren. 

Parallellt fördes med hjälp av Deeth diskussioner med Bard rörande licensiering av rättigheter 
för tillverkning av silverbelagda urinkatetrar. Detta kom också att bli och förblir kärnan för 
affärerna. I juli 1995 ansökte Ad Tech Holdings i Storbrittanien om registrering av namnet 
Bactiguard. Detta är alltså varifrån namnet på dagens svenska bolag kommer. 

Den plan för affärsverksamheten som togs fram av Walstam och Deeth kan inte ha haft något 
annat syfte än att undvika skatt. För det till synes enkla arbetet att sälja patenträttigheter 
byggdes ett invecklat komplex av bolag upp. Det var sålunda inte ägaren till patenten, Ad 
Tech Holdings, som skulle sköta licensieringen utan istället ett brevlådebolag i Holland, Ad 
Tech Licensing BV (registrerat i Amsterdam 1989). 

Man överlät därifrån uppgiften till Metacot UK Ltd, ett engelskt bolag bildat 1988 av Wal-
stam och Deeth. Denna firma registrerade 1990 ett dotterbolag i USA, Metacot US Inc med 



 135 

Deeth som ansvarig. Hon höll därifrån i de tidiga kontakterna med patentjurister och arbetet 
tillsammans med Bard rörande ansökan från FDA (motsvarigheten till Läkemedelsverket). 

I Meco-gruppen ingick även ett svenskt bolag, Metacot Production AB. Det registrerades 
1987 under namnet Walstam & Partners när samarbetet mellan Walstam och de två uppfin-
narna startade. När Meco-gruppen etablerades två år senare var tanken att detta skulle bli ett 
utvecklingsbolag ägt av de två senare (med möjlighet för Walstam och Deeth att köpa in sig 
med 25% var). 

På liknande sätt sades att uppfinnarna skulle kunna köpa in sig i Metacot UK Ltd (25% var) 
samt att de två kärnbolagen Ad Tech Holdings och Licensing skulle ägas gemensamt. Trots 
upprepade påstötningar kom detta aldrig att realiseras och kontrollen över bolagen behölls 
hela tiden av Walstam och Deeth. Av avtalet framgår vidare att Meco-gruppens affärer skulle 
administreras av Guardian Trust and Securities Co Ltd på Brittiska Jungfruöarna i den västin-
diska övärlden. 

Trots konflikter rörande ägandet av i Meco-gruppen ingående företag fortsatte arbetet med 
säkrande av patent samt erhållande av tillstånd från FDA för försäljning av silverbelagda 
urinkatetrar. Ett par år in på 1990-talet kom CR Bard Inc också igång med en kommersiell 
produktion av sådana. Försäljningen sköt snabbt i höjden och efterhand kom allt större in-
komster in. 

Enligt uppgift erhöll Meco-gruppen 1,25 dollar för varje tillverkad kateter (1 dollar i licens 
och 25 cent för en reaktionslösning). Baserat på information hämtad från årsredovisningarna 
från Bard kan det beräknas att Meco-gruppens inkomster under perioden 1999-2005 var av 
storleksordningen 600-700 miljoner kr. Enligt avtalet från 1989 skulle intäkterna fördelas lika 
mellan de fyra förmånstagarna i gruppen. Så blev dock aldrig fallet och de två uppfinnarna 
blev i princip grundlurade. 

Vi har nu snabbt kommit fram till den tidpunkt när de nuvarande ägarna av Bactiguard AB 
kom in i bilden. Efter mer än 10 år med inkomster som totalt närmade sig en miljard kr tycks 
Gunnar Walstam och Astrid Deeth ansett sig ha tjänat nog med pengar. Kanske fanns också 
en oro att skattemyndigheterna skulle komma dem på spåren. Man beslutade därför att sälja ut 
verksamheten och dra sig tillbaks. Den 13 juni 2005 togs aktiemajoriteten (51%) i det svenska 
bolaget Metacot Production AB över av Christian Kinch (tidigare engagerad i handel med 
läkemedel) och Thomas von Koch (en av grundarna av riskkapitalbolaget EQT). 

Samtidigt ändrade bolaget namn till Bactiguard AB (med tillstånd från Ad Tech Holdings 
Ltd). Samma datum överfördes de fem patent som Ad Tech Holdings Ltd på Jersey innehade 
till Bactiguard AB. Av årsredovisningen för 2005 framgår att man lagt ut 458 miljoner kr för 
förvärv av immateriella anläggningstillgångar. Detta var uppenbarligen vad man betalade för 
patenten. Majoritetsposten i Metacot Production AB var betydligt billigare, cirka 700.000 kr. 

Det är intressant att notera att Gunnar Walstam enligt Kronofogdemyndigheten hösten 2012 
hade en skatteskuld om 139 miljoner kr (den 7:e högsta i Sverige). Merparten av detta här-
stammar från 2005 och hör ihop med denna patentförsäljning. Samtidigt har Handelshögsko-
lan i Stockholm mottagit miljonbelopp från honom, bl.a. för inrättande av en professur i risk-
kapitalforskning (pressmeddelande 110118). Vilka signaler ger detta? Walstam kvarstod det 
första året som ledamot i styrelsen för det nya bolaget. 
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Enligt protokollet från årsstämman 2006 var ägandet av bolaget placerat i bolag av brevlåde-
karaktär (tre i Holland och ett på Jersey). Kinchs och von Kochs andelar (25,5% var) notera-
des under Rilco Holding BV respektive TomCo BV, Walstams andel (39%) under Vicico BV 
och Deeths andel (10%) under Medtech Investors Ltd. Vicicos röst fördes på stämman av 
Susan Redelaar, VD för Sovereign Trust BV, ett bolag vars verksamhet på Internet presente-
rades som följer: 

”The Sovereign Group specializes in setting up and management of offshore and onshore 
companies and trusts to assist with tax planning and asset protection Worldwide”. 

Utan tvekan var det för att undgå skatt som ägandet var placerat som det var. 

Nästa stora förändring kom i början av 2007. I pressen kunde man då läsa att: 

”Amerikanska Noonday, en av världens största hedgefonder, och Kaupthing Bank Sverige 
köper nästan hälften av bioteknikföretaget Bactiguard för nästan en halv miljard kronor” 
(Dagens Industri 070115) 

Dessa aktörer hade köpt ut Walstam och Deeth för drygt 420 miljoner kontant, den näst 
största bioteknikaffären i Europa under året. Snart togs Kaupthing Banks andel över av 
Noonday som överförde sin ägarandel till Biozif Holdings Ltd, ett anonymt företag placerat 
på Cypern. När han intervjuades i samband med affären 2007 sa Christian Kinch: 

”Fantastiskt. Nu börjar vår resa till ett globalt miljardföretag”. 

Kort tidigare hade han i Dagens Industri (061010) uttryckt en liknande optimism: 

”Omsättningen väntas i år överstiga 100 miljoner kronor för att nästa år vara dubbelt så 
stor, och det är bara början”. 

Förhoppningarna tycks dock ha varit något förhastade. Enligt årsredovisningen för 2010 låg 
omsättningen fortfarande kvar på ungefär samma nivå (118 miljoner kr) som från början och 
någon ökning tycks inte heller ha skett fram t.o.m. 2012 (enligt Bactiguard Holding AB:s rap-
porter). 

Strukturen och ägarförhållandena i Bactiguard har successivt förändrats sedan starten 2005. 
Flera dotterbolag har bildats och inordnats under moderbolaget Bactiguard Holding AB. Den 
operativa verksamheten har dock blivit kvar i Bactiguard AB. Enligt årsredovisningen för 
2011 ägdes Bactiguard Holding AB till 50% av KK Invest AB (ett bolag bildat 2007 med 
Christian Kinch som ensam styrelseledamot) och till 50% av Bactiguard BV (samma gatua-
dress i Amsterdam som EQT Partners BV – i området finns även 1000-tals andra bolag av 
brevlådekaraktär registrerade). Kinch är VD och styrelseledamot både i moderbolaget och i 
Bactiguard AB. 

På liknande sätt är von Koch styrelseordförande i båda bolagen. Den nuvarande ägarstruk-
turen etablerades i december 2011 då holdingbolaget förvärvade aktier i Bactiguard AB från 
TomCo BV (27%), KK Invest AB (27%) och anställda (1%). Fyra dar senare förvärvades 
resterande aktier i Bactiguard AB från Biozif Holdings Ltd (45%). I samband med detta tog 
Bactiguard upp ett femårigt obligationslån om 450 miljoner kr. Därvid bidrog bl.a. Industri-
fonden (en statlig stiftelse) med 50 miljoner kr. 
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Ända sedan Bactiguard AB:s start har Christian Kinch fungerat som bolagets VD och främste 
förespråkare. Han har lyckats få press och media att skapa uppmärksamhet runt verksamheten 
med rubriker som: 

”Medicinteknikföretaget Bactiguard har patent på en lösning som kan förhindra sjukhussju-
kan, den fjärde största dödsorsaken i västvärlden” (Swecare 2007) 

”Socialminister Göran Hägglund besöker Bactiguard för att studera lösning på vårdrelate-
rade infektioner” (080930) 

”The sky is the limit säger Kinch om företagets framgångar världen över i kampen mot vård-
relaterade infektioner och sjukhussjuka” (Med Tech Magazine 081024) 

En möjlig anledning till framgången föreslogs i en blogg: 

”Lär av Christian Kinch, se till att synas i rätta kretsarna” (www.driva-eget.se/hanna 
110722) 

Denne har inte bara lyckats få hjälp av ministrarna Göran Hägglund och Maria Larsson utan 
också uppbackning från organ som Exportrådet och Swecare. Han har t.o.m. lyckats få Kung-
afamiljen och då inte minst Drottning Silvia att bistå i affärerna (Aftonbladet 100523). 

Under 2009-2010 kunde man i pressen läsa notiser av typen: 

”När många svenska medicinteknikföretag flyttar tillverkning och utveckling utomlands vill 
Bactiguard göra tvärtom” (DN 101203) 

Anledningen till att man skulle avsluta samarbetet med sin amerikanskkinesiska partner i 
Shanghai och istället starta egen tillverkning i Sverige förklarades aldrig. Det enda skäl Kinch 
lade fram i intervjuer var att det i vissa länder är en fördel att kunna använda varumärket 
”Made in Sweden”. Initialt talades om en etablering i småländska Markaryd där Bactiguard 
redan hade en mindre anläggning. I augusti 2009 uttrycktes saken på följande sätt i Kemisk 
Tidskrift: 

”Bactiguard vill flytta hem tillverkningen av antimikrobiella katetrar från Kina och nyan-
ställa uppåt 150 personer i Markaryd. Avgörande är om staten vill låna ut kapital”. 

Kinch förde diskussioner med Finans- och Näringsdepartementen men något statligt stöd er-
hölls inte. Kommunalrådet Bengt Germundsson (KD) lade ner stora ansträngningar men i 
slutändan valde Bactiguard att gå vidare till skånska Eslöv. 

Man förhandlade där med kommunalrådet Cecilia Lind (S) och kommunens industrifastig-
hetsbolag, EIFAB. I slutet av december 2009 undertecknades en principöverenskommelse och 
nyheten spreds snabbt både lokalt och på riksnivå. 

Inledningen av kontraktet ger ett minst sagt övermodigt intryck med formuleringar som: 

”avancerad och högteknologisk medicinsk teknik (vad det gäller är att doppa katetrar i olika 
lösningar); stor betydelse för Sveriges möjligheter att globalt utveckla sin roll vad gäller in-
fektionskontroll och förebyggande av antibiotikaresistens; ett område där Sverige har förut-
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sättningar att ta en ledande position vad gäller såväl teknik- som vårdutveckling; successivt 
skapa 150 nya jobb”. 

Mer konkret åtog sig kommunen att uppföra en produktionsanläggning om 2.000 kvm yta 
(med expansionsmöjligheter) som Bactiguard band sig att hyra i 10 år. Den totala investe-
ringsramen sattes till 70 miljoner kr och målet var att anläggningen skulle tas i bruk under 
2011 med stegvis ökad kapacitet under 2012-2013. 

Snart började planerna förändras och några månader senare skrev Skånska Dagbladet att: 
”Etableringen av medicinteknikföretaget Bactiguard i Eslöv blir 35 miljoner kr dyrare för 
kommunen – 105 miljoner mot tidigare aviserade 70 miljoner” (100408). Anledningen var att 
Bactiguard ville öka fabrikens storlek till 3.000 kvm. Hur som helst, i juni 2010 tog socialmi-
nister Göran Hägglund, kommunalrådet Cecilia Lind och Christian Kinch gemensamt de 
första spadtagen för det tilltänkta bygget. Något sådant blev dock aldrig av, något som blev 
offentligt cirka ett halvår senare. 

En av anledningarna var att Bactiguard krävde Eslövs kommun på 28 miljoner kr vilka dock 
inte ansågs ha med det planerade fabriksbygget att göra (Skånska Dagbladet 110223). Både 
kommunens och företagets företrädare var påtagligt ovilliga att uttala sig efter brytningen. 
Om det finns några nya konkreta planer för uppförande av en produktionsanläggning för 
Bactiguard är inte känt. 

Trots detta bakslag har Christian Kinch och Bactiguard fortsatt sina ansträngningar att skona 
världen från sjukhussjuka. Som exempel kan nämnas att man i februari 2012 tecknade ett av-
tal med det indiska bolaget Cadila Pharmaceuticals vid en ceremoni på den svenska ambassa-
den i New Delhi. De skall enligt överenskommelsen sälja Bactiguards produkter i Indien. 

På sedvanligt sätt hade man uppbackning från det officiella Sverige och då inte bara ambassa-
den utan även Invest Sweden (en myndighet under UD), Exportkreditnämnden och Karo-
linska Institutet. Så sent som i november 2012 kunde man vidare läsa att socialminister Göran 
Hägglund på nytt hjälpt till att kamma hem en order åt Bactiguard, den här gången i Irak (DN 
121101). 

Frågan man till sist måste ställa sig är om Bactiguard gör så stor nytta för räddandet av liv och 
sjukvårdskostnader genom förebyggande av vårdrelaterade infektioner som man påstår? Efter 
en genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området måste svaret bli nej. I de studier 
som den ene av uppfinnarna tillsammans med kollegor lade fram i slutet av 1980-talet rappor-
terades att silverbeläggningen av urinkatetrar minskade risken för uppträdande av bakterier i 
urinen vid kateteranvändning med cirka 30%. 

De katetrar som då utnyttjades preparerades av forskarna själva och med ett tillägg i metoden 
som sedan inte kommit till användning i den kommersiella tillverkningen. I de undersökning-
ar som gjorts senare runt om i världen (alltså med en delvis annorlunda beläggningsteknik) 
har högst varierande och i flertalet fall bara små eller inga säkra effekter alls erhållits. 

Som exempel kan nämnas att man i en studie på över 3.000 patienter finansierad av CR Bard 
Inc, den största producenten av katetrar enligt Bactiguards modell, inte kunde finna någon 
effekt på uppkomsten av urinvägsinfektion i samband med kateterisering (Infection Control & 
Hospital Epidemiology, 27, 38-43, 2006). I en randomiserad multicenterstudie på mer än 
7.000 patienter från förra året i den ansedda tidskriften Lancet (380, 1927-1935, 2012) fann 
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man likaså att silverbeläggning av katetrarna inte gav något skydd mot uppkomsten av symp-
tomatisk urinvägsinfektion. 

I en svensk undersökning på drygt 400 patienter, delvis finansierad av Bactiguard, fann man 
en säkerställd effekt på förekomsten av bakterier i urinen efter en kortare tids kateterisering 
men däremot ingen effekt på förekomsten av kliniska symptom (upplevda besvär) vid en upp-
följning 7-10 dagar efter kateterns avlägsnande (Scandinavian Journal of Urology, 45, 258-
264, 2011). 

Ett flertal s.k. metaanalyser (sammanställning av litteraturen på området) har också publice-
rats och slutsatsen har vanligen varit att kvalitén på de studier som gjorts inte varit sådan att 
några säkra slutsatser om effekterna kan dras (se t.ex. Expert Reviews of Medical Devices, 5, 
495-506, 2008; Journal of Clinical Nursing, 20, 2098-2108, 2011; The Cochrane Library, 10, 
2012). Detta gäller både den kliniska effekten och eventuella besparingar i sjukvården. 

I en nyligen publicerad studie kunde man inte heller visa någon klar effekt av den av Bacti-
guard använda silverbeläggningen på vidhäftningen av bakterier till katetrarnas yta (Journal 
of Urology, 184, 2565-2571, 2010). Författarna till denna artikel avslutade sin text på följande 
sätt: 

”Våra resultat ifrågasätter det kliniska värdet av kommersiellt tillgängliga antibakteriella 
urinkatetrar” (översatt från engelska). 

Det kan noteras att man i USA också funnit tecken på en ökad risk för uppkomst av förträng-
ningar i urinröret vid användning av silverbelagda katetrar (Urology, 78, 365-367, 2011). 

Mot bakgrund av det minst sagt osäkra vetenskapliga underlaget både rörande det kliniska 
och det sjukvårdsekonomiska värdet av att använda silverbelagda urinkatetrar måste man 
ställa sig högst tveksam till den aggressiva marknadsföring som Christian Kinch och Bacti-
guard driver. 

På samma sätt måste stark kritik riktas mot den uppbackning Kinch och hans bolag fått från 
det officiella Sverige med socialminister Göran Hägglund och organ som Exportrådet och 
Swecare i spetsen. En påtaglig risk finns att man i de länder där Kinch med aktivt bistånd från 
Hägglund och Socialdepartementet skrivit kontrakt om försäljning av Bactiguards produkter 
drar på sig ökade sjukvårdskostnader utan att få vare sig någon medicinsk eller ekonomisk 
vinst i retur. 

I Sverige är det än så länge få Landsting som börjat använda Bactiguards katetrar, kanske 
därför att man här på ett bättre sätt satt sig in i den befintliga dokumentationen. 

Text: Johan Thyberg, Professor emeritus i cell- och molekylärbiologi 
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https://newsvoice.se/2013/02/handelshogskolan-i-stockholm-finansierar-
riskkapitalprofessur-med-skatteflyktspengar/ 
 

Handelshögskolan i Stockholm finansierar riskka-
pitalprofessur med skatteflyktspengar 
 
Av NewsVoice - 22 februari, 2013 
 

 
 
Handelshögskolan i Stockholm – Foto: i99pema. Licens: CC BY-SA 3.0, Wikimedia Com-
mons 

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) inrättade vid sitt 100-årsjubileum en professur i 
finansiell ekonomi med särskild inriktning mot riskkapitalområdet. Enligt det press-
meddelande som gavs ut 18 januari 2011 finansieras professuren av företag och privat-
personer med anknytning till finanssektorn. Dessa har bidragit med 42 miljoner kr.  

Text: Johan Thyberg, Professor emeritus 

Tre bolag spelade en särskilt viktig roll i in-samlingen: IK Investment Partners, Nordic 
Capital och EQT Partners. Därutöver nämndes sju andra bolag som ställt sig bakom sats-
ningen samt tre personer som privat engagerat sig: Björn Savén, Gustav Öhman och Gunnar 
Walstam. 

Enkelt uttryckt har man alltså låtit ett antal riskkapitalister köpa en professur i riskkapital-
forskning. 

• Vad betyder detta för förtroendet för de resultat som kommer att läggas fram från 
denna lärostol? 

• Kommer de någonsin att kunna betraktas som objektiva och tillförlitliga till sin natur? 



 141 

Forskaren Sheldon Krimsky skriver i sin bok: ”Science in the private interest”, att ordsprå-
ket, man biter inte den hand som föder en, är av särskild betydelse inom vetenskapen. Han 
menar att staten som bidragsgivare inte har något egenintresse av ett visst resultat (om be-
slutsprocessen skötts opartiskt). Däremot saknar enligt honom privat finansierad forskning 
transparens. Forskare som stöds av privata företag förstår vilken typ av resultat som tillfreds-
ställer och gynnar givaren. Följden blir ofta att forskaren medvetet eller omedvetet gör giva-
rens intressen till sina egna. 

Nationalekonomen Ha-Joon Chang vid University of Cambridge slår i sin bästsäljare: ”23 
Things they don’t tell you about capitalism”, hål på en rad myter. Han ställer sig bl.a. kritisk 
till begreppet frihandel och menar att all handel alltid varit behäftad med begränsningar av 
olika slag. För att illustrera detta tar han som ett exempel upp följande: Universitetstjänster 
kan normalt inte säljas, även om det i vissa länder är möjligt att köpa dem – antingen genom 
att betala dem som tillsätter tjänsterna (olagligt) eller genom att donera pengar till universite-
tet (lagligt). Det är alltså den senare vägen HHS valt. 

Vilka personer och bolag står bakom riskkapitalprofessuren? 

En kort sökning på Internet ger vid handen att det i betydande utsträckning rör sig om per-
soner som i närmast monumental skala ägnat sig åt undanhållande av skatt med hjälp av s.k. 
brevlåde- och offshorebolag. Skatteverket har under de senaste åren påbörjat en genomgång 
av riskkapitalbranschen och Svenska Dagbladet redovisade i en serie artiklar från november 
2012 resultatet rörande två av de bolag som bidragit till HHS jubileumsprofessur. 

Där framgår att 15 medarbetare hos IK Investments Partner för åren 2006-2009 upptaxe-
rats med totalt 1660 miljoner kr. För två av de största beloppen står Björn Savén (875 miljo-
ner kr) och Gustav Öhman (109 miljoner kr). Hos Nordic Capital upptaxerades på liknande 
sätt 19 medarbetare med totalt 987 miljoner för åren 2007-2008. Som redovisades i Dagens 
Industri i början av januari upptaxerades strax före jul även ett antal personer från EQT med 
ett belopp av totalt 257 miljoner kr. Donationen i sin helhet var som nämnts 42 miljoner kr. I 
jämförelse med de belopp som undanhållits från skatt får detta närmast betraktas som väx-
lingspengar. 

Parallellt med Björn Savén och Gustav Öhman nämndes Gunnar Walstam som en stor 
privat bidragsgivare till jubileumsprofessuren. Han har sedan början av 1990-talet haft myck-
et stora inkomster från patentaffärer tillsammans med en amerikansk kollega. När verksam-
heten avyttrades 2005/2007 kunde man kassera in närmare 900 miljoner kr. För några år se-
dan utredde Skatteverket affären från 2005 och efter den upptaxering som då gjordes står 
Walstam på Kronofogdens tio-i-topp-lista över de största skatteskulderna i Sverige, 139 mil-
joner kr. 

Självklart har ledningen för HHS inte saknat kunskap om den typ av affärer och ”skat-
teplanering” som givarna ägnat sig åt. I styrelsen finns också personer som har haft insyn i 
givarbolagen. Ordförande i styrelsen är Erik Åsbrink, tidigare finansminister och ordförande i 
den kommission för utredning av etiken inom näringslivet som tillsattes 2002 av den social-
demokratiska regeringen. Detta har uppenbarligen inte hindrat HHS från att ta emot skatte-
flyktspengar för att finansiera en professur. Privata donationer till forskning vid våra universi-
tet är inte i sig dåligt, men att låta riskkapitalbranschen finansiera en professur i riskkapital-
forskning är aningslöst och skadar allvarligt Handelshögskolans rykte. 
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Text: Johan Thyberg, Professor emeritus, Författare till boken: ”Forskning till Salu” 

https://www.dn.se/asikt/tveksam-filantropi-pa-handelshogskolan/ 
 
 

DN	Åsikt.	”Tveksam	filantropi	på	
Handelshögskolan”	
PUBLICERAD	13	februari	2020		

	
 

Handelshögskolan ligger på Sveavägen i Stockholm. Foto: Lotta Härdelin 

 

INSÄNDARE. Privata donationer till forskning är inte a priori dåligt. Men 
att låta riskkapitalbranschen finansiera en professur i riskkapitalforsk-
ning skadade ryktet för Handelshögskolan i Stockholm, skriver den pens-
ionerade KI-professorn Johan Thyberg. 

Rektor Lars Strannegård vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) agiterar i en 
artikel på DN Debatt den 9 februari för mer filantropi när inkomstskillnaderna ökar 
och rikedomen hos ett relativt fåtal växer. Tyvärr är HHS ett dåligt exempel på hur 
det kan se ut. 

Detta illustreras här av hur det gick till när HHS 2011 inrättade en riskkapitalpro-
fessur som finansierades med bidrag av företag och personer med anknytning till fi-
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nanssektorn. Tre bolag spelade en särskilt stor roll: IK Investment Partners, Nordic 
Capital och EQT Partners. Därtill nämndes sju andra bolag samt tre privatpersoner. 
Enkelt uttryckt hade man låtit ett antal riskkapitalister ”köpa” en professur i riskka-
pitalforskning.  

Den amerikanske forskaren Sheldon Krimsky som sedan 1970-talet studerat 
relationen mellan universitet och näringsliv skriver i sin bok ”Science in the private 
interest” att ordspråket ”man biter inte den hand som föder en” är av extra betydelse 
inom vetenskapen. Enligt honom brister privat finansierad forskning i transparens. 

Forskare som stöds av privata företag förstår vilken typ av resultat som tillfredsställer 
och gynnar givaren. Följden blir ofta att de medvetet eller omedvetet gör givarens 
intressen till sina egna. 

Nationalekonomen Ha-Joon Chang vid University of Cambridge slår i sin bäst-
säljare ”23 Things they don’t tell you about capitalism” hål på en rad myter. Om uni-
versitetstjänster säger han att de normalt inte kan säljas. Däremot är det i vissa län-
der möjligt att köpa dem, antingen genom att betala de som tillsätter tjänsterna 
(olagligt) eller genom att donera pengar till universitetet (lagligt). Det var alltså 
denna senare väg HHS valde. 

Vilka stod bakom professuren? Det rörde sig till synes om personer som i stor 
skala undanhållit skatt med hjälp av brevlåde- och offshorebolag. Skatteverket hade 
under åren dessförinnan inlett en genomgång av riskkapitalbranschen och Svenska 
Dagbladet redovisade 2012 resultatet rörande två av de bolag som bidragit till HHS 
professur. 

Där framgår att 15 medarbetare hos IK Investments Partner för åren 2006-2009 
hade upptaxerats med totalt 1660 miljoner kronor. Hos Nordic Capital hade på lik-
nande sätt 19 personer upptaxerats med 987 miljoner kronor för åren 2007-2008. 
Enligt Dagens industri hade även ett antal personer från EQT upptaxerats med 257 
miljoner kronor.  

En av de privata bidragsgivarna till jubileumsprofessuren var Gunnar 
Walstam. Han är en av huvudpersonerna i min bok ”Sagan om Bactiguard” och 
hade sedan början av 1990-talet mycket stora inkomster från patent tillsammans med 
en kollega. 

När verksamheten avyttrades 2005/2007 kunde man kassera in runt 900 miljoner 
kronor. Skatteverket utredde 2011 affären från 2005 och efter den upptaxering som 
gjordes står Walstam på Kronofogdens topplista över skatteskulder (hans överkla-
ganden avslogs ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen). Den är i dag 208 miljoner 
kronor och förblir obetald. 
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Som tack för sina bidrag till HHS har Walstam som en av tre personer fått utmär-
kelsen Hermes Gold. Än i dag ges han också betydande uppmärksamhet från HHS 
sida. Som exempel kan nämnas att man i februari 2019 anordnade ett event i London 
om tillväxtföretag med Walstam som en av talarna. Vilka signaler ger detta? 

Självklart hade HHS kunskap om den typ av affärer och ”skatteplanering” som givar-
na till riskkapitalprofessuren ägnat sig åt. Ordförande i styrelsen var Erik Åsbrink, 
tidigare finansminister och ordförande i den kommission för utredning av etiken 
inom näringslivet som tillsattes av regeringen 2002. Ändå verkar inte några var-
ningsklockor ha ringt. Privata donationer till forskning är inte a priori dåligt, men att 
låta riskkapitalbranschen finansiera en professur i riskkapitalforskning var aningslöst 
och skadade HHS rykte. 

Mot denna bakgrund bör Lars Strannegårds rekommendation om en ökad fi-
lantropi bland annat för att stötta forskning ses med viss skepsis. Om de med mycket 
stora inkomster solidariskt betalar sin skatt får staten bättre möjligheter att täcka de 
behov han värnar om. 

DN Åsikt. 13 februari 2020  
Insändare 
Johan Thyberg: 
”Tveksam filantropi på Handelshögskolan” 
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5 Fallet Paolo Macchiarini - forskningsfusk och 
övergrepp på patienter 

 
Detta kan nog lugnt sägas vara den största skandal som drabbat Karolinska Institutet 
i modern tid. Jag blev tidigt informerad om ärendet och har nära följt det under mer 
än fem års tid. Här återges i ordning efter tid sjutton artiklar jag skrivit i ämnet under 
dessa år. Eftersom fallet till del rekapitulerats mellan artiklarna förekommer viss 
upprepning.  
  
 

 
 
 
Paolo Macchiarini med plaströr av det slag han använde vid sina luftstrupetrans-
plantationer. Bilden tagen från DN-artikel publicerad den 26 november 2018 (se ne-
dan). 
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https://newsvoice.se/2015/06/svindlande-affarer-pa-kikus-vid-forskning-pa-
reservdelsmanniskan-tva-patienter-dog/ 
 

Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på  
reservdelsmänniskan – Två patienter dog 
 
 Av NewsVoice - 6 juni, 2015 
 

  
 

 

Johan Thyberg, tidigare professor på Karolinska Institutet (KI), har un-
dersökt forskningen på KI och Universitetssjukhuset (KUS) hur ”reserv-
delsmänniskan” skulle realiseras mha plast och stamceller. I den veten-
skapliga tidskriften Lancet och i massmedierna beskrevs forskningen 
som framgångsrik, men i verkligheten avled två patienter och en tredje 
skadades efter experimentella kirurgiska ingrepp som utfördes på olag-
liga sätt.  
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Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, le-
gitimerad läkare, författare till boken Forskning till salu  | Paolo Macchiarini – KI 
Pressfoto: Staffan Larsson, Medifophoto.com 

I augusti 2014 började en stor skandal att exponeras på Karolinska Institutet (KI) 
och Universitetssjukhuset (KUS). Fyra läkare lämnade då in en anmälan om miss-
tänkt forskningsfusk riktad mot kirurgen Paolo Macchiarini (PM). Anmälan och an-
nat material i fallet finns att läsa och ladda ner på Retractionwatch.com. 

Macchiarini hade rekryterats till KI år 2010 av dåvarande rektorn Harriet 
Wallberg, idag universitetskansler. Han fick en egen avdelning – Centrum för Re-
generativ Medicin – och mycket stora resurser. Via EU, Vetenskapsrådet, Regering-
ens satsning på Strategisk Forskning, Vinnova, Stockholms Läns Landsting, Hjärt-
Lungfonden med flera organ pumpades på kort tid 150-200 miljoner kr in i verksam-
heten. 

Vad Paolo Macchiarini skulle göra var att bygga upp en enhet för skapande av 
nya organ med hjälp av plast och stamceller – en realisering av idén 
om ”reservdelsmänniskan”. De organ man främst inriktade sig mot var luft- och mat-
strupen. Till saken hör att det här var metoder som aldrig tidigare hade testats vare 
sig på försöksdjur eller människor. 

Vid kontakt med Läkemedelsverket får PM veta att operationer av detta slag 
kräver tillstånd oberoende av om de är att se som forskning eller bara sjukvård. Trots 
detta går han vidare utan tillstånd och genomför under 2011-12 transplantation av en 
konstgjord luftstrupe besådd med stamceller på tre patienter. Något etiskt tillstånd, 
vilket krävs vid försök på människa, söktes inte heller. 

Redan efter ett halvår redovisades det första ingreppet i den ansedda tid-
skriften Lancet och beskrevs som en framgång. Det hela uppmärksam-
mades i press och media världen över och skänkte glans både åt PM och 
KI. Senare kom också de andra operationerna att tas upp i en rad publi-
kationer.  Bilden skapades av en framtid där organ drabbade av cancer 
eller andra sjukdomar skulle kunna ersättas av nya kroppsdelar tillver-
kade syntetiskt och med stamceller tagna från patienten själv.  

En fördel med denna metodik skulle bland annat vara att avstötningsrisken och 
den därmed kopplade livslånga läkemedelsbehandlingen eliminerades. Allt beskrevs 
som en dröm och det amerikanska företag – Harvard Bioscience – som redan från 
början deltog i arbetet räknade med en marknad om flera miljarder kr per år bara för 
luftstrupeoperationer. 
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Patienter dog eller skadades allvarligt 

Dessa förhoppningar visade sig dock förhastade och efter några månader började 
allt svårare komplikationer att uppträda, vilket dock inte alls framgick av de artiklar 
man publicerade. Transplantaten växte aldrig ihop med den egna luftstrupen och så 
kallade fistelgångar bildades mot den bakomliggande matstrupen. Därifrån kunde 
nedsvald föda gå över i luftstrupen och vidare ner i lungorna. 

Någon normal slemhinna bildades inte heller och detta orsakade att det slem 
som hela tiden bildas i luftvägarna och fångar upp bakterier med mera som vi andas 
in inte genom flimmerhårens aktivitet kunde transporteras upp mot svalget för att 
sväljas ner och avdödas i den sura magsaften. Det ansamlades istället i bronkerna och 
försvårade kraftigt patienternas andning. 

Av de tre patienter som opererats på KUS dog en efter några få månader (exakt 
orsak okänd). Av de övriga två dog en efter 2,5 år och ett långt lidande på grund av 
allvarliga komplikationer. Den tredje patienten, en ung kvinna från Turkiet, har efter 
sitt ingrepp nu vårdats i snart tre år på thoraxintensiven. Det finns här inte utrymme 
att närmare beskriva de fruktansvärda lidanden som dessa patienter fått utstå. 

Forskningsfusk 

I augusti 2014 lämnade som tidigare nämnts fyra läkare på KUS in en anmälan om 
misstänkt oredlighet i forskning till KI. Denna var riktad mot sex artiklar. Enligt an-
mälarna stämde den beskrivning av transplantationerna som gavs inte överens med 
vad som framgick av sjukjournalerna. Efter en längre fördröjning och ett försök att 
sopa ärendet under mattan tillsatte KI:s rektor i november 2014 en extern granskare 
[prof. Bengt Gerdin]. Denne kom nyligen med sin rapport där han konstaterar att 
samtliga sex artiklar innehåller grav oredlighet (se retractionwatch.com). Komplikat-
ioner som uppträtt hade inte redovisades och resultat hade förvanskats eller ibland 
bara hittats på. Den anklagade liksom anmälarna har nu möjlighet att replikera på 
detta utlåtande innan KI:s rektor Anders Hamsten ska fatta sitt beslut. 

Vid sidan av den ovan omnämnda utredningen har även Läkemedelsver-
ket och Inspektionen för Vård och Omsorg granskat verksamheten. Detta 
har resulterat i polisanmälningar om brott mot läkemedelslagen samt 
etikprövningslagen och förundersökning under ledning av åklagare på-
går. 

Samtidigt som denna utredning pågick gick KI i början av februari i år ut och 
meddelade att en donation om 50 miljoner USD (cirka 420 miljoner SEK) erhål-
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lits från den Hongkong-baserade affärsmannen Ming Wai Lau [pressmeddelande]. 
Pengarna ska enligt det i januari undertecknade avtalet användas för att under led-
ning av KI bygga upp ett ”Karolinska Institutet China-Hongkong Center” i 
Hongkong (KIHK) med inriktning mot regenerativ medicin samt en motsvarande 
enhet på KI. 

Detta blev omskrivet inte minst i Hongkong där frågetecken mot donationen 
också framfördes. Det sades att planerna för denna hade gjorts upp i ett möte mel-
lan Ming Wai Lau, KI:s rektor Anders Hamsten och CY Leung, chefsminister i 
Hongkong. Denne senare har som rapporterats i svenska medier tidigare i år varit 
föremål för stora demonstrationer med ockupation av gator med mera. Det som note-
rades var att dennes son arbetade hos den forskare på KI – professor Kenneth Chi-
en – som förmodas delta i uppbyggandet av KIHK. Man menade av den anledningen 
att CY Leung hade en intressekonflikt i affären. 

Läs mer i South China Morning Post: CY Leung’s son won’t join new research centre 
amid HK$400m donation row 

 
Ming Wai Lau och Anders Hamsten (KI) – Pressfoto från KI hemsida: Gustav Mår-
tensson, GM Creatives.com 
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Korruption och penningtvätt 
Även andra komprometterande uppgifter kan noteras i sammanhanget. Ming 
Wai Lau efterträdde förra året sin far Joseph Lau som VD och styrelseordförande i 
företaget Chinese Estates Holdings Ltd (fadern huvudägare med en förmögenhet 
av cirka 80 miljarder kr). Detta skedde efter det att den senare av en domstol i Macau 
dömts till fängelse i drygt fem år för korruption och penningtvätt. 

Läs mer i South China Morning Post: Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to 
son after graft conviction 

Samma straff utdömdes för en kompanjon som deltagit i aktiviteterna. Den höga 
tjänsteman i Macau som mottagit mutor dömdes parallellt till 23 års fängelse. Ef-
tersom inget utlämningsavtal finns mellan Hongkong och Macau kan Joseph 
Lau undgå sitt straff så länge han inte reser dit. Sonen Ming Wai Lau hade sedan 
länge en hög position i företaget och kan inte gärna ha varit ovetande om den kor-
ruption och penningtvätt som förekom. 

Även i andra avseenden finns stora frågetecken att ställa rörande KI:s 
samröre med familjen Lau och den mängd av företagskopplingar som 
finns i anslutning till detta med inblandning bland annat av AstraZeneca 
och Moderna Therapeutics, ett amerikanskt företag med Kenneth Chien 
som en av grundarna. Av vilken anledning ger sig ett svenskt universitet 
som i huvudsak finansieras via skattemedel in i affärer av detta slag? 

Text: Johan Thyberg, Pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, Le-
gitimerad läkare 

Relaterat 
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2015-02-18: University World News: Karolinska’s Asia campus donation questioned 
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donator 

2014 
2014-03-17: SCMP: Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to son after graft con-
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2014-03-16: CNBC: Billionaire CEO Lau resigns after court verdict: Chinese Estates 
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Celeb Family: Joseph Lau Family 
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https://newsvoice.se/2015/06/fortsattning-pa-historien-om-karolinska-och-dess-
svindlande-affarer/ 
 
 

Öppet brev – Fortsättning på historien om  
Karolinska och dess svindlande affärer 
  
Av NewsVoice - 11 juni, 2015 
  
[ÖPPET BREV] 

Anders Hamsten 
Rektor Karolinska Institutet 

Per Bengtsson 
Universitetsdirektör Karolinska Institutet 

Johan Bratt 
Chefläkare Karolinska Universitetssjukhuset 

Re: ”Affärer” 

Hej! 

När jag skrev boken ”Forskning till salu” hade jag kontakt med Sheldon Krimsky, 
en ledande amerikansk forskare inom fältet universitets-näringslivskontakter och 
författare till boken Science in the Private Interest (Roman and Littlefield Publishers, 
2013). Han fick ta del av ett kontrakt mellan KI och Pharmacia (till stora delar sekre-
tessbelagt), då ett svenskt läkemedelsbolag (senare uppköpt av Pfizer). Han skrev 
tillbaks till mig och sa (översatt till svenska): ”Du har tagit mig ur villfarelsen att USA 
är värst inom detta område”. Vad det rörde sig om var den kommersialiseringsiver 
som den dåvarande KI-rektorn Hans Wigzell ägnade sig åt (se den just citerade 
boken). Idéerna överfördes även på den socialdemokratiska regeringen, vars veten-
skaplige rådgivare Wigzell var vid denna tid. 

Denna trend har även tagits upp i ett flertal andra amerikanska böcker, till ex-
empel Academic Capitalism and the New Economy – Market, State, and Higher 
Education av Sheila Slaughter och Gary Rhoades (The Johns Hopkins University 
Press, 2004), University Inc – The Corporate Corruption of Higher Education av 
Jennifer Washburn (Basic Books, 2005) och Science for Sale – The Perils, Rewards, 
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and Delusions of Campus Capitalism av Daniel Greenberg (The University of Chica-
go Press, 2007) 

Tyvärr har denna utveckling vid KI fortsatt och snarast accelererats under ledning av 
Wigzells efterträdare, Harriet Wallberg och Anders Hamsten. 

Ett fall jag nu börjat titta lite närmare på är Kenneth Chien, nyligen rekryterad som 
professor till KI, en person med mycket stora affärsintressen. Denne fick när han 
2012 värvades till KI en egen grupp med avdelningar på både Institutionen för Cell- 
och Molekylärbiologi (CMB) och Institutionen för Medicin Huddinge (MedH). Idag 
har han där närmare tjugo medarbetare enligt KI:s hemsida och ekonomiska förut-
sättningar av en dignitet som få forskare ens kan drömma om. Mycket av den eko-
nomiska basen för Chiens verksamhet på KI härrör från Knut och Alice Wallen-
bergs Stiftelse respektive AstraZeneca. Det senare företaget står till exempel 
bakom den enhet i Huddinge som går under namnet Karolinska Institu-
tet/AstraZeneca Integrated Cardio Metabolic Centre (KI/AZ ICMC). Chef för 
denna enhet är professor Bo Angelin, tidigare styrelseledamot i AstraZeneca, där idag 
Marcus Wallenberg tycks vara den enda svenska representanten. Denne är för övrigt 
också vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, en stor aktieä-
gare i AstraZeneca. 

Bland de många affärsintressen Kenneth Chien har finns det amerikanska företa-
get Moderna Therapeutics där han är en av grundarna och idag bland annat ingår 
i bolagets Scientific Advisory Board. Bland de största investerarna i Moderna The-
rapeutics finns AstraZeneca, som våren 2013 satsade 240 miljoner USD i bolaget 
(drygt 2 miljarder SEK i dagens kurs). Därutöver utlovades ytterligare 180 miljoner 
USD (mer än 1,5 miljarder SEK) när vissa delmål (milestones) uppnåtts. Till detta 
senare bolags glädje har man nu alltså lyckats binda en av Modernas (namnet står 
för modified RNA) grundare till sin enhet på KI, KI/AZ ICMC. För övrigt 
så arbetar Kenneth Chien också direkt för AstraZeneca som rådgivare. Till 
saken hör vidare att Moderna har samarbetsavtal både med KI och KUS. Jag 
har för mer än två veckor sedan bett att få ta del av dessa avtal liksom avtalet mellan 
KI och AstraZeneca om KI/AZ ICMC men har fortfarande inte sett till några avtal. 
Stödet för Modernas verksamhet på KI stöttas vidare bland annat 
av Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som båda gett 
Kenneth Chien cirka 24 miljoner SEK för hans arbete med modifierat mRNA för be-
handling av hjärtsjukdom under en 5- respektive en 3-årsperiod. 

Kenneth Chiens forskning liksom Modernas verksamhet rör områ-
det regenerativ medicin. Detta är ett område som också KI helt naturligt ägnar sig 
åt och vid Campus i Huddinge har man en enhet som går under namnet Centrum 
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för Regenerativ Medicin eller Advanced Center for Translational Regenerative 
Medicine (ACTREM). Denna enhet leds av professor Paolo Macchiarini, en an-
nan av de så kallade topprekryteringar KI och KUS gjort under de senaste åren. No-
terbart i detta sammanhang är att Paolo Macchiarini av en extern granskare till-
satt av KI nyligen har befunnits skyldig till grov oredlighet i forskning i sju av 
sju granskade artiklar. Till saken hör vidare att den kliniska forskning det rör sig 
om har utförts utan tillstånd från Läkemedelsverket (LMV) och utan etiska till-
stånd. Macchiarini har polisanmälts av både Läkemedelsverket och In-
spektionen för Vård och Omsorg och förundersökning under ledning av 
åklagare pågår. 

Även Paolo Macchiarini har bakom sig ett amerikanskt företag, Harvard Appara-
tus Regenerative Technology (HART), ett dotterbolag till Harvard Biosci-
ence. HART:s verksamhet är helt uppbyggd kring Macchirinis idéer om att återbilda 
organ som luft- och matstrupen med mera med hjälp av plast och stamceller och man 
har förvärvat rättigheterna till de patent denne har. Företaget var redan från början 
med i det arbete med transplantationer av en konstgjord luftstrupe som Macchiarini 
utförde på Karolinska Universitetssjukhuset och skrev flitigt om detta på sin hem-
sida. Man avlönade till och med personal inne på Macchiarinis laboratorium men KI 
säger sig inte ha något avtal med dem om detta. 

Inom det just omnämnda forskningsområdet har KI även något som går under nam-
net Theme Center for Regenerative Medicine. Denna enhet leds av profes-
sor Urban Lendahl , som för övrigt också har en central roll i ACTREM och stödet 
till Macchiarini. 

Till ytterligare stöd för verksamheten inom området regenerativ medicin fick KI 
nyligen en donation om 50 miljoner USD (mer än 400 miljoner SEK) från den Hong-
kongbaserade affärsmannen Ming Wai Lau. Inte dåligt!? Till bilden hör dock att 
denne förra året tillträdde posterna som VD och styrelseordförande (tidigare var han 
vice styrelseordförande) i familjeimperiet Chinese Estates Holdings Ltd efter det 
att hans far och företagets huvudägare (med en förmögenhet av 80-90 miljarder 
SEK) av en domstol i Macau dömts till drygt fem års fängelse för korruption och pen-
ningtvätt. En kompanjon fick samma straff och den höga tjänsteman som mottagit 
mutor dömdes till 23 år i fängelse. Sonen Ming Wai Lau hade under lång tid haft en 
hög post i familjeföretaget och kan inte gärna ha varit omedveten om den korruption 
och penningtvätt som pågått. 

Att ett svenskt universitet samarbetar med och tar emot pengar från en 
familj av den typ som Lau representerar är stötande. 



 155 

Vad donationen om 50 miljoner USD skulle användas till var enligt det avtal som 
tecknats att i Hongkong bygga upp ”Karolinska Institutet China-Hongkong 
Center” i Hongkong (KIHK) med inriktning mot regenerativ medicin samt en 
motsvarande enhet på KI. Det sägs inte i avtalet men har på annat håll framkommit 
att den på KI som ska få huvudansvaret för att bygga KIHK i Hongkong är Kenneth 
Chien. En detalj som noterats i Hongkong-press och gjort att man ställt sig und-
rande till affären är att Hongkongs chefsminister CY Leung (föremål för stora 
gatudemonstrationer i Hongkong under det senaste året), som var med och tillsam-
mans med Ming Wai Lau och KI:s rektor Anders Hamsten och gjorde upp pla-
nerna för donationen (skulle knappast kunna genomföras utan politiskt godkännande 
i Kina), har en son som arbetar hos Kenneth Chien på KI. Man menade att Leung 
av den anledningen hade en intressekonflikt i uppgörelsen. 

Jag har i brev till Utbildningsdepartementet frågat vad som sägs i Regeringens in-
struktion och regleringsbrev för Karolinska Institutet eller i separata beslut om upp-
drag för Karolinska Institutet om att bygga upp och driva verksamhet i form av insti-
tut och centrumbildningar utomlands. Något svar har ännu inte erhållits. 

Som sades inledningsvis var universitets-näringslivsforskaren Sheldon Krimsky för-
färad när han fick ta del av vad som förekom på KI under Hans Wigzells tid som rek-
tor. Vad skulle han säga om han fick ta del av detta? 

Vad har hänt med den självständighet som universiteten av tradition haft och som 
varit garanten för ett fritt inhämtande av ny kunskap? Idag styrs verksamheten allt-
mer av specifika företagsintressen (oftast med dåligt resultat) och enorma summor 
satsas på ett fåtal projekt med industrianknytning medan många forskare med goda 
idéer saknar medel för sitt arbete. Denna utveckling är skadlig inte bara för samhället 
i stort som via skattemedel står för merparten av universitetens kostnader utan även 
för industrin därför att många projekt som skulle ha kunnat leda till viktiga upptäck-
ter aldrig får chansen att utvecklas. Historiskt sett har den kunskap och de 
uppfinningar som förändrat människors liv vanligen kommit från fri 
forskning på universitet runt om i världen. 

Det bästa resultatet för alla uppnås sannolikt om forskningen på univer-
sitet och högskolor är fri och att de idéer som där kommer fram sedan 
utvecklas inom industrin. Industrin bör däremot, som ovanstående ex-
empel från Karolinska Institutet visar, inte vara inne på universiteten 
och styra verksamheten där.  
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Johan Thyberg 
Pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI 
Legitimerad läkare 

Att läsa: 

1. AstraZeneca Shells Out $240M Upfront For Moderna mRNA Drugs –
 http://www.xconomy.com/boston/2013/03/21/astrazeneca-shells-out-
240m-upfront-for-moderna-mrna-drugs/2/ 

2. Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse – Producing the blue prints for the heart 
– https://www.wallenberg.com/kaw/en/research/producing-blue-prints-
heart 

3. Expert riktar kritik mot omfattande oredlighet i KI-professors forskning –
 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/05/Omfattande-
oredlighet-i-KI-professors-forskning 

4. Harvard Bioscience’s Bioreactor Grows a Synthetic Tissue-Engineered Tra-
chea Used in World’s First Successful Human Transplantation –
 http://globenewswire.com/news-
release/2011/07/07/450829/226034/en/Photo-Release-Harvard-
Bioscience-s-Bioreactor-Grows-a-Synthetic-Tissue-Engineered-Trachea-
Used-in-World-s-First-Successful-Human-Transplantation.html 

5. Karolinska Institutet får 400 miljoner kronor från Hongkong-donator –
 http://ki.se/nyheter/karolinska-institutet-far-400-miljoner-kronor-fran-
hongkong-donator 

6. Chinese Estates’ Joseph Lau passes baton to son after graft conviction –
 http://www.scmp.com/business/companies/article/1450328/chinese-
estates-joseph-lau-passes-baton-son-after-graft 

7. Karolinska’s Asia campus donation questioned –
 http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20150218093612
12 
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https://www.svd.se/goda-skal-att-stoppa-pengar-till-ki-kirurg 
 
 
SVENSKA DAGBLADET 

 
 
Macchiarini-skandalen 
 

”Goda skäl att stoppa  
pengar till KI-kirurg” 
Vetenskapsrådet handlade på goda grunder när utbetal-
ning av anslag till en KI-kirurg stoppades. Det skriver pro-
fessor Johan Thyberg i en replik. 
 
Publicerad 2015-08-04 
 
 

 

Forskning på Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Martina Holmberg/TTBild 1 av 2 
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REPLIK | VETENSKAP 

Det här är en argumenterande text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skriben-
tens egna. 

I en debattartikel på SvD Debatt 3/8 riktar tre professorer från Karolinska Institutet (KI) kritik 
mot Vetenskapsrådet (VR) för att man innan slutligt beslut fattats i ett oredlighetsärende har 
stoppat utbetalningarna av anslagsmedel till den forskare som berörs. Det rör sig här om en 
kirurg som sedan 2010 är gästprofessor vid KI – Paolo Macchiarini. Denne har uppmärk-
sammats världen över för sina transplantationer på Karolinska Universitetssjukhuset (KUS) 
av en konstgjord luftstrupe besådd med stamceller till tre patienter (alla hittagna från utlan-
det). Tyvärr har det gått mycket illa för samtliga tre patienter: två av dem är idag döda och 
den tredje vårdas sedan mer än tre år på thoraxintensiven på KUS. 

I juni/augusti 2014 riktades anklagelser om misstänkt oredlighet i forskning mot Paolo 
Macchiarini från fyra kolleger på KI. Det gällde dels en artikel rörande transplantation av en 
modifierad matstrupe på råtta och därutöver sex artiklar rörande transplantation av en konst-
gjord luftstrupe på människa. Till saken hör att den senare metoden aldrig tidigare hade testats 
vare sig på försöksdjur eller på människa. KI:s rektor utsåg i november 2014 en extern 
granskare och denne lämnade i maj 2015 sitt utlåtande i ärendet. Kort sammanfattat var slut-
satsen att samtliga sju artiklar innehåller delar som klassas som oredlighet i forskning. Efter 
att bland annat den anmälde och anmälarna i juni lämnat sina synpunkter på granskarens utlå-
tande återstår nu för rektor att fatta sitt beslut. 

Det som gör detta ärende unikt och ytterst allvarligt är de rättsliga aspekter som finns med i 
bilden. Transplantationerna av en konstgjord luftstrupe utfördes utan humanetiskt tillstånd 
och utan tillstånd från Läkemedelsverket (LMV), i det senare fallet trots att Macchiarini däri-
från fått besked om att tillstånd krävdes vare sig operationerna skulle ses som klinisk forsk-
ning eller enbart sjukvård (omnämnt i brev från LMV till KUS). Både LMV och Inspektionen 
för Vård och Omsorg (IVO) har sedermera polisanmält transplantationsverksamheten, i 
LMV:s fall för brott mot läkemedelslagen och i IVO:s fall för brott mot etikprövningslagen. 
Ärendet är föremål för en förundersökning under ledning av åklagare och brottsrubriceringen 
har senare skärpts till att gälla grovt vållande av annans död samt grovt vållande av kropps-
skada. Att något sådant förekommer inom svensk medicinsk forskning och sjukvård är ytterst 
allvarligt och en stor skandal i sig. 

När Vetenskapsrådet beslutade att avbryta utbetalningen av anslagsmedel till Macchiarini 
förklarade dess generaldirektör i ett pressmeddelande grunden för beslutet. Denna var i hu-
vudsak avsaknaden av lagstadgade tillstånd, en punkt som författarna till den inledningsvis 
omnämnda debattartikeln inte närmare berör. Därutöver hänvisas också till den kritik som den 
externe granskaren riktat mot verksamheten. 

De tre författarna till debattartikeln från den 3 augusti – Lars-Olaf Cardell, Urban Lendahl 
och Matthias Löhr – talar delvis i egen sak. Lars-Olaf Cardell är enhetschef på Enheten för 
öron- näs- och halssjukdomar vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 
(CLINTEC) på KI och närmaste chef till Paolo Macchiarini. Urban Lendahl är bland annat 
director för den enhet vid KI som går under namnet StratRegen, en del i Regeringens satsning 
på strategiska forskningsområden (SFO). Till saken hör att Urban Lendahl och StratRegen 
aktivt stöttat den aktuella verksamheten med flera miljoner kronor. Matthias Löhr är liksom 
Cardell institutionskollega till Macchiarini. 
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Vid sidan av kritiken mot Vetenskapsrådet för att ha stoppat utbetalningen av anslagsmedel 
till Paolo Macchiarini framförs i debattartikeln även synpunkter på det svenska systemet för 
utredning av misstankar om oredlighet i forskning. Jag kan i stort instämma i det man här 
säger. Man tar däremot inte alls upp rektors beslut att i det aktuella ärendet utse en ensam 
utredare istället för att anlita den expertgrupp för oredlighetsfrågor som finns på Centrala 
Etikprövningsnämnden. Denna grupp innehåller som ordförande en person som är eller har 
varit ordinarie domare samt därutöver fyra vetenskapliga specialister, däribland en med etisk 
sakkunskap. I sitt arbete brukar denna grupp dessutom engagera flera externa sakkunniga. En 
sådan konstellation måste rimligen kunna ge en bredare bedömning av ett ärende än vad en 
ensam utredare kan göra. 

Jag har dock inga allvarliga invändningar mot det arbete den externe granskaren i fallet Mac-
chiarini har utfört och ser det i motsats till Cardell, Lendahl och Löhr inte heller som särskilt 
uppseendeväckande att han efter avslutat uppdrag kort uttalat sin syn på saken till press och 
media med tanke på det stora intresse som därifrån ägnats ärendet. 

Johan Thyberg 

pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad läkare 
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2015/09/09/att-ki-kirurgen-frias-av-rektor-
aren-sallan-skadad-skandal/ 
 

• DAGENS MEDICIN 
 

”Att KI-kirurgen frias av rektor 
är en sällan skådad skandal” 
 
Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket KI:s 
rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet, skriver 
Johan Thyberg. 

Publicerad: 2015-09-09 07:00 Skriven av: Johan Thyberg 
 
Detta är opinionsmaterial. Åsikterna som förs fram här är upphovsmannens egna. 

 

 
 
Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad läkare. 

Karolinska institutets rektor mottog 2014 två rapporter om misstänkt oredlighet i 
forskning. Den ena gällde en artikel om transplantation av ett modifierat organ på 
råtta och den andra sex artiklar om transplantation av ett konstgjort organ på männi-
ska. I Sverige är det lärosätena själva som utreder misstankar av denna typ och ris-
ken för jäv är stor. 

Det första KI gjorde var att slå ihop anmälningarna till en och låtsas som om det bara 
rörde sig om en artikel avseende råttförsök. Anmälan om transplantationer på männi-
ska omnämns i beredningsdokumentet bara som en komplettering till råttärendet och 
det uppdrag granskaren får är att granska artikeln. Inget nämns om försök på männi-
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ska. En anledning till denna mörkläggning kan vara de miljonsatsningar som gjorts 
på forskaren ifråga och den ära både han och KI fått via de anmälda artiklarna. 

Centralt i granskningen var att få fram alla journaluppgifter för de patienter som fått 
det konstgjorda organet och jämföra dem med vad som hävdades i artiklarna. Det 
finns här inte utrymme att närmare beskriva ärendet men den 13 maj lämnar 
granskaren sitt utlåtande till rektor. Han förklarar där att samtliga sju artiklar innehål-
ler delar som klassas som oredlighet. 

Nästa steg blev att den anmälde, medförfattarna och anmälarna fick möjlighet att 
kommentera utlåtandet. Ett stort antal synpunkter kom in och det dröjde till den 28 
augusti innan rektor offentliggjorde sina beslut. Vilka var då dessa? Jo både i rått- 
och i humanärendet förklaras att oredlighet inte förekommit.  

Inte minst granskaren måste ha blivit förvånad och känt sig överkörd. Särskilt allvarlig 
är saken därför att Läkemedelsverket, LMV, och Inspektionen för vård och omsorg 
polisanmält transplantationerna på människa. Detta har lett till en pågående förun-
dersökning med brottsrubriceringarna grovt vållande till annans död samt grovt vål-
lande till kroppsskada. Någon större skandal inom svensk medicinsk forskning och 
sjukvård har knappast förekommit.  

 

“Ett större bottennapp är svårt att föreställa sig.” 
Jag har noga läst rektors beslut. Ett större bottennapp är svårt att föreställa sig. Det 
hela ska kanske bara ses som ett försök från KI:s sida att rädda sin heder. Sista or-
det i den här historien är dock inte sagt. Besluten kan inte här gås igenom i detalj 
men några punkter bör uppmärksammas. 

Rektor uppehåller sig i beslutstexten ingående vid vad den anklagade och hans med-
författare hävdar till sitt försvar, dock utan att kritiskt granska vad de framför. Däre-
mot omnämns knappt med ett ord vad anmälarna säger rörande dessa utsagor och -
granskarens utlåtande. Partiskheten är nästan löjeväckande.  

Bristen på objektivitet när det gäller tillstånd är likaså total. Man tar den anmälde och 
ledningen för hans klinik på orden när de ger sken av att officiella tillstånd getts för 
transplantationerna. Några papper som visar detta finns inte och både LMV och Etik-
nämnden förnekar att så skett. I stället poängteras att det rör sig om forskning på 
människa och att lagstadgade tillstånd saknas. Om detta inte är att betrakta som 
oredlighet är det svårt att veta vad som ska klassas som sådan.  
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Lika bisarrt är att det påstås att ingreppen inte var forskning utan endast akut livräd-
dande sjukvård. Att den förste patientens allmäntillstånd beskrevs som u.a. och att 
han tre fyra dagar före ingreppet var på helgpermission säger det mesta om den sa-
ken. Vidare konstaterades det aldrig att han hade fått tillbaka den tumör han tidigare 
behandlats för. Det enda som hittades var ”granulomatös vävnad”, troligen orsakad 
av strålterapi och den tuberkulos han haft. Noterbart är också att någon mikroskopisk 
analys av det borttagna organet aldrig gjordes för att verifiera den tumördiagnos som 
sägs ha varit grunden för ingreppet.  

Lika allvarlig som det ansvar KI har är den skuld som vilar på Karolinska universitets-
sjukhuset. Man har låtit en tidigare helt oprövad transplantationsmetod få testas utan 
lagstadgade tillstånd och har senare inte ens anmält de aktuella fallen enligt 
lex Maria, i sig ett flagrant lagbrott. Två av patienterna är i dag döda och den tredje 
vårdas sedan mer än tre år på thoraxintensiven.  

Inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket rektor hanterat detta 
ärende bör betraktas som oredlighet. 
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https://newsvoice.se/2016/01/patienter-skadades-eller-dog-pa-karolinska/ 
 

Patienter skadades eller dog på Karolinska – Ställ 
de ansvariga inför rätta kräver fd KI-professor 
 
Av T Sassersson red.- NewsVoice - 19 januari, 2016 
 

 

 

NewsVoice publicerar två öppna brev av Johan Thyberg som är legitimerad läkare och 
tidigare professor vid Karolinska Institutet (KI). Thyberg larmar för vad han kallar ”en 
av de största skandalerna genom tiderna i svensk sjukvård”. Det handlar om patienter 
som fick sina luftstrupar ersatta av implantat. De skadades eller dog. Thyberg kräver 
att de anhöriga får kompensation och han säger att ingreppen var olagliga. Han kräver 
även att ansvariga ställs inför rätta. 

Text: Johan Thyberg, uppd. kl 22:54, 19 jan 2016 | Fotokollage på patient nr 3 Yesim före 
och efter ingreppen på KI 
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BREV 1 

2016-01-15 

Erika Anthoney-Oscarson, inspektör 
Inspektionen för Vård och Omsorg 

CC: 
Generaldirektören IVO 
Melvin Samson, sjukhusdirektör KUS 
Johan Bratt, chefsläkare KUS 
Elin Callerfelt, chefsjurist KUS 
Marie-Louise Zetterström, VD Patientförsäkringern LÖF 
Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd SLL 
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister 
Michael Nord Grate, VD Stockholm Care 

Re: Skadestånd – transplantationer konstgjord luftstrupe 

Hej Erika! 

Under tre onsdagar i rad spelas nu en av de största skandalerna genom tiderna i svensk sjuk-
vård upp i en programserie från Dokument Inifrån på SVT (första programmet – inledning – 
visades för två dagar sedan). 

Jag har i ett flertal omgångar varit i kontakt med IVO och dig rörande detta ärende som rör 
transplantationer på tre unga patienter (2011-2012) av en konstgjord trakea. Ingreppen gjordes 
på Karolinska Universitetssjukhuset (KUS) under ledning av kirurgen Paolo Macchiarini (PM 
– anställd som överläkare trots avsaknad av svensk läkarlegitimation och specialistkompe-
tens). 

Resultatet av dessa ingrepp blev som du säkert vet katastrofalt i alla tre fallen. Två av patien-
terna är idag döda, en dog redan efter några få månader och en efter ett mer utdraget lidande 
(han kvävdes sakta till döds). Den tredje patienten, en ung turkisk kvinna, är nu inne på sitt 
fjärde år på intensivvårdsavdelning och ett lidande utan motstycke. Sedan september 2015 
befinner hon sig på en klinik i USA, dit hon remitterats från KUS. Man ska där försöka rädda 
livet på henne genom att göra en transplantation av mer traditionell karaktär (lunga – hon har 
bara en – plus luftstrupe). 

Jag skulle kunna ge en ingående beskrivning av det enorma lidande dessa patienter fått ge-
nomgå men för det finns inte plats här. Det som gör saken särskilt allvarlig är att ingreppen i 
alla tre fallen (totalt rör det sig om fyra transplantationer – en av patienterna fick omtransplan-
teras efter en tid då hennes implantat kollapsat) genomfördes utan lagstadgade tillstånd från 
Läkemedelsverket (LMV) och IVO. Bland annat efter det att jag i januari 2015 gjort anmäl-
ningar till dessa två myndigheter kom ni att lämna in polisanmälningar mot verksamheten, 
LMV för brott mot läkemedelslagen och IVO för brott mot etikprövningslagen. Detta ledde 
till en förundersökning där jag tidigt hördes av åklagare och polis. Senare kom brottsrubrice-
ringarna att ändras och gäller idag grovt vållande av annans död och grovt vållande av per-
sonskada. 
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ATT NÅGOT SOM DETTA FÖREKOMMER INOM SVENSK SJUKVÅRD ÄR EN 
SKANDAL UTAN LIKE! 

Vad IVO gjorde efter att ha informerats om fallet var alltså att göra en polisanmälan om brott 
mot etikprövningslagen. Detta är på inget sätt nog och närmast att se som en förolämpning 
mot de drabbade patienterna och deras familjer. Jag ställde i ett tidigare skede upprepade frå-
gor till chefsläkaren Johan Bratt och chefsjuristen Elin Callerfelt på KUS om vilket försäk-
ringsskydd som fanns för patienterna och på vilket sätt man tagit initiativ för att de och deras 
familjer skulle få ersättning och skadestånd för de oerhörda skador och lidanden de drabbats 
av. Till saken hör till exempel att intensivvården av den tredje patienten – den unga turkiska 
kvinnan – idag sannolikt passerat 100 miljoner kronor i kostnad. Inga egentliga svar har erhål-
lits från Bratt och Callerfelt vilket får mig att undra vad det egentligen är som pågår på KUS 
och inom svensk sjukvård. 

Det som kanske gör saken extra komplicerad är att alla tre patienterna flugits hit från utlandet 
för att användas som försökskaniner av Dr Frankenstein (som han kallar sig själv i TV-
dokumentären) eller Dr Mengele (som han kallas i inlägg på Internet). Att det är just som för-
sökskaniner de fått fungera förklaras enklast med det faktum att denna typ av transplantation 
aldrig tidigare testats vare sig på försöksdjur eller på människa. Vården har fått betalas av 
patienterna eller deras hemländer via Stockholm Care, ett vinstdrivande företag inom SLL. 

Jag kräver nu som svensk medborgare och skattebetalare att IVO eller annan ansvarig myn-
dighet tar itu med detta ärende på ett resolut och adekvat sätt. 

Jag vill veta vilket försäkringsskydd som har funnits för patienterna och vilka åtgärder som 
vidtagits eller kommer att vidtas för att de (bara en är fortfarande i livet) och deras familjer 
ska få den ersättning och det skadestånd de rimligen måste vara berättigade till. 

Är Sverige en rättsstat eller inte? 

Hälsningar 

Johan Thyberg 
leg läk och professor (pensionerad) 

 

BREV 2 

2016-01-16 

Erika Anthoney-Oscarson, inspektör 
Inspektionen för Vård och Omsorg 
Generaldirektören IVO 
Melvin Samson, sjukhusdirektör KUS 
Anders Hamsten, rektor KI 
Per Bengtsson, universitetsdirektör KI 
Lars Leijonborg, ordförande KI 
Johan Bratt, chefsläkare KUS 
Elin Callerfelt, chefsjurist KUS 
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Marie-Louise Zetterström, VD Patientförsäkringern LÖF 
Anna Starbrink, sjukvårdslandstingsråd SLL 
Gabriel Wikström, sjukvårdsminister 
Gustav Fridolin, utbildningsminister 
Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning 
Michael Nord Grate, VD Stockholm Care 
Jennie Nordin, åklagare 

Detta brev är riktat till er alla på denna långa adresslista och jag utgår ifrån att ni alla vidtar de 
åtgärder som av ren självklarhet krävs. 

Re: Skadestånd – transplantationer konstgjord luftstrupe 

Hej igen! 

För att ge er lite bättre insikt om vad det verkligen gäller (se tidigare meddelande) ska jag ge 
en kort beskrivning av vad de tre patienterna fått utstå som på Karolinska Universitetssjukhu-
set (KUS) av ett läkarlag lett av Paolo Macchiarini (anställd som överläkare trots avsaknad av 
svensk läkarlegitimation och specialistkompetens) transplanterades med en konstgjord luft-
strupe (trakea). 

Patienternas namn, bilder av dem (ibland tillsammans med Macchiarini själv) och orsaken till 
att de opererades kom nästan omgående ut till allmän kännedom världen över genom press-
meddelanden som basunerades ut genom KI och därefter spreds vidare av press och media. Så 
Paolo Macchiarinis och sjukhusets upprördhet över att patienternas integritet skadats kan inte 
kallas något annat än hyckleri av värsta sorten. 

Och vad hände när en mycket väldokumenterad anmälan mot sju vetenskapliga artiklar med 
Macchiarini som huvudansvarig författare anmäldes ill KI:s rektor Anders Hamsten för miss-
tänkt oredlighet i forskning sommaren 2014? En anmälan vars misstankar/anklagelser fullt ut 
kom att bekräftas av den externe utredare – professor emeritus Bengt Gerdin – som rektor 
själv utsett att granska ärendet. Jo initialt hände väldigt lite och först efter flera månader un-
dertecknade Hamsten ett beredningsdokument där Gerdin ges i uppdrag att granska en artikel 
om råttförsök som anmälts i juni 2014. Att det sedan i augusti kommit in en ofantligt mycket 
allvarligare anmälan rörande sex artiklar som avhandlar trakeatransplantationerna på männi-
ska nämns endast som att det i augusti lämnats in kompletterande handlingar. 

Som framgår av det långa brev med slutsummering av processen som Bengt Gerdin lämnade 
till Hamsten den 21 december bekräftar han där att det uppdrag han fick officiellt bara gällde 
råttförsöken (se bilaga 151221-Gerdin-Hamsten). Som redan nämnts kom Gerdin i sin utred-
ning fram till att samtliga sju anmälda artiklar var oredliga men detta hindrade inte rektor från 
att på det mest korrupta sätt man kan tänka sig frikänna Macchiarini. Detta grundades på mer 
eller mindre sanningsenliga (i huvudsak mindre) inlagor från Macchiarini och hans närmaste 
medarbetare. Däremot bortsåg Hamsten i princip från de inlagor som lämnats av de fyra an-
mälarna (fyra läkare från KUS) och externa personer, inklusive undertecknad (dessa inlagor 
går att rekvirera från KI:s registrator). Hamstens beslutsskrivelse är kryddad av ohederlighet 
och lögner. För att bara ge ett exempel så påstår han att operationerna ska ha godkänts av 
sjukhusets etikråd. Den totala bristen på sanning i detta påstående avslöjades på ett närmast 
brutalt sätt när jag skrev till etikrådet och frågade om saken (se bilaga 150907-etikråd). 
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Läs även Gerdins mycket avslöjande kommentarer rörande Hamstens sätt att sköta sin del i 
utredningen (se bilage 151221-Gerdin-Hamsten). 

För att återgå till början av historien så bör det också noteras vad som hände initialt i proces-
sen. I och för sig så bad KI tämligen omgående Macchiarini att besvara de misstankar som 
framförts rörande råttförsöken. Däremot hände som redan sagts ingenting på flera månader 
efter det att anmälan mot de sex artiklarna rörande humanförsöken lämnats in. Jo någonting 
hände faktiskt och det var att anmälarna attackerades av Karolinska Universitetssjukhuset och 
bland annat hotades med avsked. Anledningen till detta var att de skulle ha gjort sig skyldiga 
till journalintrång. Man tror knappt sina ögon och öron när man får vetskap om detta. Vad de 
hade gjort var att för att styrka sina anklagelser till anmälan bifoga avidentifierade journalut-
drag (se dokumentation tillgänglig på retractionwatch.com – sök på namnet Macchiarini). 

För övrigt hade som redan nämnts patienternas identitet redan spritts över världen genom KI:s 
och sjukhusets försorg. 

För att då återgå till patienterna så var de tre stycken som transplanterades med en konstgjord 
trakea på KUS under Macchiarinis ledning: (1) Andemariam Beyene – en ung eritrean stu-
derande på Island; (2) Christopher Lyles – en ung amerikan; och (3) Yesim Cetir – en ung 
turkiska. Jag kommer framöver att tala om dem som patient nr 1, 2 och 3. 

Patient 2 dog efter några få månader efter att ha återvänt till USA och om honom är uppgif-
terna begränsade. Hans fall kommer därför inte att kommenteras. 

PATIENT NR 1 

Patient nr 1 var alltså en ung eritrean som studerade geologi på Island. Ett par år före ingrep-
pet i Stockholm drabbades han av andningsbesvär och man upptäckte en tumör i luftstrupen 
som opererades. I efterförloppet drabbades han bland annat av tuberkulos, en sjukdom som 
ofta ger upphov till så kallade granulom (bindvävsomvandlade knölar). Han genomgick även 
en kraftig strålbehandling, också det något som ger upphov till fibrös omvandling av vävnad. 
I ett senare skede uppträdde andningsbesvär på nytt och man kunde genom bronkoskopi ob-
servera förträngningar i luftvägarna och misstänkte att han fått tillbaks sin tumör. Den biopsi 
man tog visade dock ingenting annat än granulomatös vävnad (alltså den typ av bindvävsom-
vandlad vävnad som omtalats ovan). Hur som helst, patienten kom ytterligare en tid senare att 
skickas till KUS och Macchiarini och av den dokumentation jag tagit del av framgår att det i 
princip redan innan han kom hit hade bestämts att man skulle använda honom som första för-
sökskanin för en ännu aldrig testad typ av luftvägstransplantation (min omskrivning i kon-
kreta ordalag för vad som skedde). 

När patient 1 kom till KUS genomgick han under en kortare tid olika undersökningar men det 
som borde ha varit det centrala – att mikroskopiskt visa att han hade en tumör i luftstrupen – 
gick liksom på Island inte, det enda man hittade var fibromatös vävnad. Det man i efterhand 
hävdar är fortfarande att han hade en dödlig tumör och att han akut måste opereras – till och 
med utan att inhämta lagstadgade tillstånd – för att rädda livet på honom. Sanningen är den att 
man med berått mod använde honom som försökskanin med katastrofala följder och död efter 
ett långdraget lidande. Som den externe granskaren Bengt Gerdin slår fast i sitt utlåtande är 
det osannolikt att denna patient hade en tumör i luftstrupen. Och vad som är ytterst allvarligt – 
och ett gravt brott mot självklara regler inom cancerkirurgi – är att man inte såg till att den del 
av patientens luftstrupe som togs bort och ersattes med ett plaströr undersöktes mikroskopiskt 
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för att visa att det där verkligen fanns en tumör. Som läkare och forskare blir man mer än 
mörkrädd när man får veta något sådant. 

När det gäller patientens behov av en akut operation för att rädda hans liv så är Anders Ham-
stens och sjukhusets förhållande till sanningen ett ytterligare bevis för den totala ohederlighet 
som präglar ärendet från deras sida. Under den korta tid patiient nr 1 vistades på KUS inför 
ingreppet skötte han sig själv på avdelningen, var på dagarna ute på stan med en eritreansk 
vän (läkare som arbetar i Sverige) och var till och med på helgpermission dagarna närmast 
före operationen. Han fick aldrig någon andningshjälp på avdelningen (till exempel med syr-
gas) och hade helt normal syrgasmättnad i blodet. Detta var enligt Hamsten och KUS alltså en 
patient som krävde en akut transplantation med en aldrig tidigare testad metod för att han inte 
skulle dö. Och det var alltså så akut att man inte ens hann inhämta lagstadgade tillstånd för 
ingreppet. Om inte ansvar utkrävs från en myndighetschef som agerar på detta sätt kan Sve-
rige inte kallas en rättsstat. 

För övrigt kan jag som pensionerad professor vid KI i cell- och molekylärbiologi säga att det 
är totalt obegripligt hur höga företrädare för KI och KUS (och många andra runt om i världen) 
kunde tro att den metod man använde skulle kunna lyckas. Vad man gjorde var att tillverka ett 
plaströr med vad man kallar nanoteknik (ett modeord som får många att tro att vad som helst 
är möjligt) och på detta så ut så kallade mononukleära celler från benmärgen. Detta inkuberar 
man sedan under tre dagar i en så kallad bioreaktor (ett annat modeord för något som inte är 
något märkvärdigt) och behandlar med tre tillväxtfaktorer: TGF-beta (en faktor som identifie-
rades genom sin förmåga att tumöromvandla celler), G-CSF (en faktor som stimulerar nybild-
ningen av vita blodkroppar i blodet); och erytropoetin (en faktor som stimulerar nybildningen 
av röda blodkroppar). Och utan att någonsin ha visat det försöker man påskina att detta skulle 
leda till utveckling av en normal luftstrupe med högspecialiserade, ciliebärande epitelceller, 
en grundförutsättning för luftvägarnas skydd mot bakterier och andra mikroorganismer. Det 
kan kanske inte uteslutas att något liknande kan fås att fungera i framtiden men idag finns på 
inget sätt denna kunskap och projektet kan knappast kallas något annat än dödfött (och död 
var också precis vad det ledde till). 

För övrigt hade rektor Anders Hamsten redan på ett tidigt stadium (efter transplantationen på 
patient nr 1) fått en stark varning från en belgisk specialist inom luftvägskirurgi, professor 
Pierre Delaere. Vad denne förmedlat till Hamsten var i grunden att den metod Macchiarini 
använde var att betrakta som en dödsdom mot patienterna. Till denna varning tog Hamsten 
ingen hänsyn och ingrep inte på något sätt för att förhindra att ytterligare ingrepp skulle göras. 
För detta måste han ställas till ansvar. 

Vad hände då med patient nr 1 efter ingreppet. Till en början ingenting särskilt precis som 
man skulle kunna vänta sig. Han kunde till och med återvända till Island och avsluta sina stu-
dier. Faktum är att han klarade sig längre än man kunde ha förväntat sig och betydligt längre 
än vad som gällde övriga två patienter opererade av Macchiarini i Stockholm. 

Så småningom började dock allvarliga problem uppträda. De isländska läkarna ansåg sig inte 
kapabla att hantera dessa och återremitterade patienten till KUS och Macchiarini. Där började 
sedan ett långt lidande som under det sista halvåret ledde till att patienten långsamt kvävdes 
till dös. OCH OBSERVERA – SJUKHUSET GJORDE INTE ENS EN LEX MARIA AN-
MÄLAN! 
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För att börja från början så var det så att patienten redan under operationen skadades allvar-
ligt. Man lyckades skära sänder artären till höger lunga och fick ägna betydande del av in-
greppet för att försöka laga den. Detta lyckades inte och som kunde konstateras vid obdukt-
ionen hade patienten under längre tid levt med en i princip död högerlunga. Detta hade själv-
klart inte varit till hans fördel. 

Vad det gäller implantatet i sig (den konstgjorda luftstrupen) så lyckades den aldrig att i än-
darna växa ihop med patientens egen luftstrupe. Detta ledde till att implantatet kom att sitta 
löst och riskerade att falla åt sidan (disloceras) vilket skulle hota patienten med akut kväv-
ning. För att förhindra detta fick man gång efter gång genomföra så kallade stentningar vilket 
innebär att man för in ett rörformat nätverk i luftstrupen som överbryggar anastomoserna mel-
lan implantat och patientens egen luftstrupe för att förhindra att det förra faller totalt disloce-
ras (vid obduktionen var det endast en liten del av implantatet som kommunicerade med luft-
vägarna – en av anledningarna till att han till slut kvävdes till döds). 

Vad som i minst lika hög grad kom att drabba patienten är det faktum att någon normal luft-
vägsslemhinna aldrig kunde bildas i implantatet. Därmed förlorades det infektionsförsvar som 
normalt finns och krävs eftersom vi via inandningsluften hela tiden får i oss bakterier och 
andra mikroorganismer. Resultatet blev därför att patienten drabbades av svåra luftvägsinfekt-
ioner och inte minst inom anastomosområdena. Här bildades fistelgångar mellan luftstrupen 
och matstrupen vilket ledde till att mat gick över från matstrupen till luftstrupen med än värre 
luftvägs- och lunginflammationer som följd. Till slut blev också matstrupen så förstörd att 
man blev tvungen att operera bort större delen av den och istället nutriera patienten via en 
slang som opererades in från yttre bukväggen och rakt in i magsäcken. I ett desperat försök att 
återskapa något liknande en matstrupe genomfördes dessutom en operation där man drog upp 
en del av tjocktarmen genom diafragma (mellangärdet) och upp genom brösthålan för att sy 
ihop den med övre delen av matstrupen som fortfarande fanns kvar. Nere i buken gjordes på 
liknande sätt en anastomos mellan tjocktarmsbiten och magsäcken. I vilken mån någon föda 
verkligen kunnat tillföras via denna väg är inte närmare känt för mig. 

Detta var några korta utdrag från patient nr 1:s historia. jag utgår ifrån att åklagare och andra 
som utreder ärendet kan ta del av journalhandlingarna i sin helhet och skapa sig en bild av det 
fruktansvärda lidande patienten fått genomgå. 

PATIENT NR 3 

Patient nr 3 har i mångt och mycket fått genomgå samma lidande som patient nr 1 men under 
betydligt längre tid. Redan från första dagen efter det första ingreppet (hon har genomgått två 
transplantationer med en konstgjord trakea – hon omtransplanterades efter det att det första 
implantatet efter en tid kollapsat) har hon vårdats på intensivvårdsavdelning och i princip hela 
tiden svävat mellan liv och död. För att hon ska kunna andas och överleva är man tvungen att 
med cirka fyra timmars mellanrum, dygnet runt, bronkoskopera henne för att rensa luftvägar-
na från slem. Sedan september 2014 befinner hon sig på remiss från Karolinska på ett sjukhus 
i USA där man ska försöka rädda livet på henne genom en transplantation av lunga (hon har 
bara en) plus större delen av luftstrupen (i ett paket). Antalet större och mindre ingrepp (typ 
bronkoskopier) denna patient genomgått redan på KUS räknas i tusental. 

Och det som gör denna patients historia så totalt tragisk är att hon som en ung, vacker och i 
grunden frisk kvinna drabbats av detta fruktansvärda öde (se bifogade bilder Yesim-before 
och Yesim-after). Det som ledde fram till katastrofen i Stockholm var att hon hemma i Tur-
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kiet led av stark handsvettning. För detta sökte hon läkarhjälp och fick genomgå ett ingrepp 
(av en typ som enligt uppgift inte genomförs i Sverige) där man förde in ett instrument genom 
bröstkorgen för att bränna bort en samling nervceller intill ryggraden som stimulerar bland 
annat handsvett. Vid ingreppet lyckades man skada luftstrupen och senare uppstod ytterligare 
skador. Det hela ledde till att en av hennes läkare som sedan tidigare kände Paolo Macchiarini 
kontaktade denne. Trots att Macchiarini vid det här laget visste att den teknik han tidigare 
utsatt två patienter för inte fungerade tog han initiativ till att göra ett likadant ingrepp på 
denna patient. Vad detta lett till har kort refererats ovan. 

Jag ska inte ytterligare penetrera detaljerna i det öde som genom olagliga ingrepp av en sam-
vetslös forskare och kirurg och under applåder från Karolinska Institutets och Karolinska 
Universitetssjukhusets ledning drabbat denna patient utan bara i några korta punkter beskriva 
hennes tillstånd idag. 

1. Hon har flertalet revben på ena sidan bortopererade liksom lungan på denna sida – detta 
gjordes av Macchiarin på hennes första dag i Stockholm, sannolikt på grund av oskicklighet. 

2. Hon har ingen fungerande matstrupe kvar och får näring via en slang som opererats in från 
yttre bukväggen direkt in i magsäcken. För att hon ska kunna få uppleva känslan av att äta har 
man gjort en stomi med en påse på halsen som är förbunden med övre delen av matstrupen 
som fortfarande finns kvar. När hon tuggar och sväljer något går det inte ner till magen utan 
direkt ut i påsen på halsen. Denna påse går att betrakta i det program av Uppdrag Granskning 
som sändes under 2015. Sannolikt kommer fler detaljer om hennes situation i den programse-
rie som för närvarande pågår i Dokument Inifrån på SVT. 

3. Hon har periodvis fått ligga i hjärtlungmaskin för att överleva. 

4. Och så vidare, och så vidare, och så vidare … 

Hon är som sagt nu inne på sitt fjärde år på intensivvårdsavdelning och kostnaderna för hen-
nes vård kommer om de inte redan har gjort det att snart passera 100 miljoner kronors-vallen. 

Och som redan tidigare påpekats – PÅ DENNA VERKSAMHET HAR STOCKHOLMS 
LÄNS LANDSTING GENOM SITT BOLAG STOCKHOLM CARE TJÄNAT STORKO-
VAN! 

Det är inte utan att man skäms för att vara svensk och före detta stockholmare. 

OM DETTA INTE LEDER TILL ATT HÖGST ANSVARIGA INKLUDERANDE KI:S 
REKTOR ANDERS HAMSTEN, UNIVERSITETSDIREKTÖR PER BENGTSSON, 
SJUKHUSDIREKTÖR MELVIN SAMSON MED FLERA STÄLLS TILL ANSVAR OCH 
ATT PATIENTERNA (den enda överlevande) OCH DERAS ANHÖRIGA FÅR ERSÄTT-
NING OCH SKADESTÅND FÖR DE SKADOR SOM DE ÅSAMKATS GENOM OLAG-
LIGA INGREPP PÅ KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET BÖR EN ANMÄLAN 
GÖRAS TILL EU-DOMSTOLEN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER ELLER LIK-
NANDE ORGAN. 

Hälsningar 

Johan Thyberg 
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https://newsvoice.se/2016/02/exklusivt-rekrytering-av-paolo-macchiarini-till-ki-av-johan-
thyberg/ 
 

Johan Thyberg: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini 
till KI” – Exklusivt för NewsVoice 
 
Av NewsVoice - 7 februari, 2016 
 

 

NEWSVOICE. Skandalen runt superkirurgen på Karolinska växer i takt med att alla 
omständigheter utreds. NewsVoice får exklusivt publicera ytterligare ett kapitel från 
professor Johan Thybergs kommande bok ”Regenerativ Medicin på Avvägar”. Detta 
kapitel handlar om rekryteringen av Paolo Macchiarini. 

Till saken hör att den tidigare rektorn Harriet Wallberg i en artikel i DN den 6 febru-
ari hävdade att: ”Det var inte jag som tog beslutet eller skrev på pappren när Macchia-
rini rekryterades”. Johan Thyberg kan bevisa den raka motsatsen. Wallberg signerade 
ett dokument den 7 september 2010 om att rekrytera Macchiarini. 

Intro: NewsVoice | Se även inledningen till boken 

 

Text: Johan Thyberg – Inledningen i boken ”Regenerativ Medicin på Avvägar – En historia 
om oegentligheter och svindlande affärer i svensk medicinsk forskning och sjukvård”1 

Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI 

Den 1 november 2010 börjar Paolo Macchiarini sin anställning som gästprofessor på KI med 
placering vid Enheten för Öron- Näs- och Halssjukdomar på Institutionen för Klinisk Veten-
skap, Intervention och Teknik i Huddinge, CLINTEC. Två personer på denna institution som 
spelar en viktig roll vid denna tid liksom framöver är prefekten Li Tsai och enhetschefen 
Lars-Olaf Cardell (Figur 3-1). En månad senare, den 1 december, anställs Macchiarini även 
som överläkare på Öron- Näs och Halskliniken (ÖNH-kliniken) vid Karolinska Universitets-
sjukhuset (KUS) i Huddinge. 

1 Ej slutförd, ersätts av denna E-bok 
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Figur 3-1. Li Tsai, prefekt vid Institutionen för Klinisk Vetenskap Intervention och Teknik 
(CLINTEC), och Lars-Olaf Cardell, chef vid Enheten för Öron-, Näs- och Halssjukdomar vid 
denna institution. Dessa två utgör Paolo Macchiarinis närmaste chefer på KI. Foto: KTH och 
KI. 

Hur denna rekrytering gått till är till stora delar höljt i dunkel. Den som var ansvarig för värv-
ningen var dåvarande rektorn Harriet Wallberg, idag universitetskansler. Enligt uppgift ska 
hon ha hört Macchiarini föreläsa om sitt arbete och efter det ha startat en diskussion med ho-
nom som snabbt ledde fram till en inbjudan om att komma till KI som gästprofessor. Men hur 
denna överläggning gick till och hur beslut togs om att inrätta tjänsten samt att tillskjuta de 
övriga resurser som krävdes för denna finns det alltså dåligt med skriftlig dokumentation om. 

Den 4 juni 2010 skickar Li Tsai, prefekt på CLINTEC, ett brev till rekryteringsutskottet på KI 
med kopia till rektor Harriet Wallberg, sjukhusdirektör Birgir Jakobsson och FoU-direktör 
Sten Lindahl (Figur 3-2) där det föreslås att man ska ”rekrytera Paolo Macchiarini som gäst-
professor i klinisk regenerativ medicin och kirurgi förenat med befattning som överläkare till 
Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under 3 år med möjlighet till för-
längning 2 år”. Målet sägs vara att vid KI och KUS skapa ett kliniskt centrum för regenerativ 
medicin och kirurgi. 

Det nämns vidare att detta ska göras i nära samarbete med Universitetssjukhuset i Florens och 
University College London (UCL), de två institutioner Macchiarini är knuten till vid denna 
tid. Planerna är storslagna och uttrycks bland annat i följande termer: ”Genom rekrytering av 
professor Macchiarini kommer ett nu spirande europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå 
ut i blom. Vi räknar med att ha en fungerande regenerativ luftvägstransplantationsverksamhet 
igång senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vid Karolinska Universi-
tetssjukhuset”. 
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Figur 3-2. Birgir Jakobsson (till vänster) och Sten Lindahl, sjukhusdirektör respektive forsk-
nings- och utbildnings-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset vid tiden när Paolo Mac-
chiarini anställdes som överläkare vid ÖNH-kliniken i Huddinge. Foto: KI och GE Health-
care. 

Lite längre ned i skrivelsen fortsätter de minst sagt optimistiska utsagorna: ”Professor Mac-
chiarini har inom ramen för ett europeiskt samarbete initierat ett möjligt paradigmskifte inom 
regenerativ medicin. Genom att kombinera biomaterial, i luftvägsexemplet decellulariserad 
bronkvägg, med utsådd av olika stamceller har han skapat en regenerativ situation där motta-
garens egna stamceller får ett matrix för regeneration av ny vävnad. 

Detta paradigm kan snabbt komma att utvecklas för regeneration av andra organ som till ex-
empel hjärtklaffar, kärl, ben, brosk, stämband, hjärtmuskel och lunga. Genom rekrytering av 
professor Macchiarini skulle sålunda KI få en förnyelsekraft av internationell dimension med 
utveckling av klinisk regeneration på basen av biomaterial – ett område där det idag inte finns 
någon styrka”. 

Man frågar sig varifrån all denna närmast gränslösa tilltro till Paolo Macchiarini och hans 
förmåga kommer. Trots allt var det egentligen bara två fall, Claudia Castillo från 2008 och 
Ciaran Finn-Lynch från 2010, som den baserade sig på och deras fall var vid den här tiden 
ännu inte närmare utvärderade (se kapitel 2). Och vad fanns det egentligen för vetenskaplig 
dokumentation som visade att stamceller från benmärgen kan differentiera och ge upphov till 
cilieförande luftvägsepitel och andra specialiserade celltyper i luftstrupen och andra organ? 

Mycket till kritisk eftertanke går inte att hitta i skrivelsen som är underskriven av 14 professo-
rer och docenter med tre tidigare omnämnda personer högst upp: Li Tsai, Urban Lendahl och 
Lars-Olaf Cardell. 

Sex dagar senare, den 10 juni klockan 8:48, skickar Maria Sandström Akram, handläggare på 
rekryteringsutskottets kansli, ett E-postmeddelande till professor Nancy Pedersen på Institut-
ionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik (MEB) med lydelsen: ”Skulle du kunna 
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bedöma nyttan på den här ansökan”? Punkt, slut! Mindre än en timme senare, klockan 9:39, 
kommer ett ännu kortare svar från Nancy Pedersen: ”Godkännes. Tydlig nytta”. 

Vad ska man säga om en sådan handläggning som kommer att röra ett projekt värt ett stort 
antal miljoner kronor? Det går knappast att få någon annan uppfattning än att saken är upp-
gjord i förväg och att rekryteringsutskottets beredning av ärendet får ses som en ren formsak. 

Den 22 september behandlas ärendet i rekryteringsutskottet under ordförandeskap av profes-
sor Magnus Ingelman-Sundberg. Av protokollsutdrag framgår att ärendet granskats av Nancy 
Pedersen som godkänt förslaget att utse Paolo Macchiarini till gästprofessor (se ovan). Där 
meddelas vidare att det hela ska finansieras via Regeringens satsning på strategiska forsk-
ningsområden (SFO) – StratRegen – och Wallenberg-Institutet för Regenerativ Medicin 
(WIRM), två nätverk ledda av den tidigare omnämnde professorn Urban Lendahl. 

Under rubriken ”Arbetsplan” står ingenting och under rubriken ”Förslag på sakkunniga” står 
att ”ingen sakkunnigbedömning behöver ske enligt ordförande i rekryteringsutskottet”. Däre-
mot ville ordföranden, Magnus Ingelman-Sundberg, att ämnesområdet för anställningen 
skulle inskränkas något och ändras till ”klinisk regenerativ kirurgi”. 

Nästa steg blir att KI (rektor Harriet Wallberg) och KUS (sjukhusdirektör Birgir Jakobsson) 
den 5 oktober 2010 ingår en ”överenskommelse om inrättande och tillsättning av anställning 
som gästprofessor i klinisk regenerativ kirurgi förenad med befattning som överläkare vid 
Karolinska Universitetssjukhuset inom Stockholms läns landsting” (dnr KI 3234/10-236, dnr 
KUS K1537-2010). Avtalet gäller inledningsvis för en treårsperiod (2010-11-01 till 2013-10-
31). 

Samma dag (den 5 oktober) undertecknar prorektor Jan Andersson och handläggaren i rekry-
teringsutskottet, Marie Sandström Akram, ett beslut om ”anställning av Paolo Macchiarini 
som gästprofessor i regenerativ kirurgi, förenad med befattning som överläkare vid Karo-
linska Institutet med placering vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och tek-
nik”. Beslutet gäller för treårsperioden 2010-12-01 – 2013-11-30. 

Innan denna pakt undertecknades hade man fått godkännande från ledningen vid University 
Hospital Careggi i Florens, det sjukhus vid vilket Macchiarini vid den aktuella tiden var an-
ställd vid Department of General Thoracic and Regenerative Surgery and Intrathoracic Bio-
transplantation. Ledningen vid detta sjukhus gick i ett brev daterat den 27 augusti 2010 med 
på att denne under 3+2 år skulle inneha en gästprofessur vid KI. 

Den 22 september hade Macchiarini via ett E-mejl ställt till handläggaren i rekrytering-
sutskottet även meddelat följande: ”I, Paolo Macchiarini, hereby confirm that I am very 
pleased and willing to become a guest professor at KI for initially 3 years (with the possibility 
to extend it two more years)”. I övrigt har det inte gått att få fram några papper om hur för-
handlingarna med Macchiarini om denna tjänst och de resurser som kopplades till den i form 
av tjänster för medarbetare, driftsbudget med mera hade gått till. Man ställer sig minst sagt 
frågande om det är på det sättet verksamheten på en statlig myndighet i Sverige ska dokumen-
teras, eller rättare sagt låta bli att dokumenteras? 

När tiden för Paolo Macchiarinis treårsförordnande som gästprofessor vid KI och överläkare 
vid KUS närmar sig sitt slut skriver hans överordnade vid CLINTEC, prefekten Li Tsai och 
enhetschefen Lars-Olaf Cardell, den 26 september 2013 till rekryteringsutskottet och föreslår 
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att dessa anställningar ska förnyas. Inledningsvis sägs att det sedan våren 2013 inom KI:s 
ledning har pågått en diskussion ”om huruvida Macchiarini skall kallas som professor vid KI 
alternativt söka en ordinarie professorstjänst inom KI på annat sätt”. 

Vidare sägs att ansökan om förlängning av gästprofessor- och överläkartjänsten ”görs i väntan 
på beslut i kallelsefrågan”. I övrigt beskrivs förutom Macchiarinis grundläggande meriter 
även vad han och hans grupp (nio heltidsarbetande forskare och tekniker samt fyra gästfors-
kare) åstadkommit under den gångna adjungeringsperioden. Där framhävs att ”bland det mest 
uppmärksammade som gjorts inom ACTREM:s ram är en serie stamcellsbaserade trakeal-
transplantationer. Vi kommer längre fram att återkomma i detalj till dessa ingrepp. 

När ansökan från Tsai och Cardell nått rekryteringsutskottet skickar dess handläggare Cata-
rina Lindqvist den vidare till utskottets vice ordförande, professor Anna Karlsson (Figur 3-3) 
på Institutionen för Laboratoriemedicin i Huddinge för att bedöma nyttan av den begäran som 
gjorts. Efter några dagar skriver den senare tillbaks till handläggaren och meddelar följande: 
”Jag bedömer nyttan för KI som mycket god av förnyad gästprofessur i ytterligare två år av 
Paolo Macchiarini”, punkt slut. 

Två veckor senare, den 20 november 2013, beslutar rekryteringsutskottets ordförande, profes-
sor Magnus Ingelman-Sundberg (Figur 3-3), att tillstyrka förslaget att förnya Macchirinis an-
ställning som gästprofessor i regenerativ kirurgi vid CLINTEC (60% under 2 år). Detta ska 
enligt beslutet dock bara gälla så länge Macchiarini samtidigt är anställd vid Universitetssjuk-
huset Careggi i Florens (dnr 2-3397-2013). Varför detta något märkliga tillägg görs förklaras 
emellertid inte. 

Noterbart är att det beslut rekryteringsutskottet fattar via Ingelman-Sundberg endast gäller 
anställningen som gästprofessor och att den därtill kopplade överläkartjänsten har fallit bort. 
Anledningen till detta är att prefekten Li Tsai den 14 november via E-post meddelat att detta 
är vad som skall gälla. Varför denna förändring från det ursprungliga förslaget gjorts är 
oklart. I det beslut som fattas av rektor Anders Hamsten den 14 januari 2014 (en och en halv 
månad efter det att förordnandet börjat) är i alla fall det enda som nämns en förnyad anställ-
ning som gästprofessor. Samma sak gäller för det anställningskontrakt som undertecknades 
den 11 februari 2014 av Li Tsai, Lars-Olaf Cardell och Paolo Macchiarini. 

Det som gör att man ställer sig undrande inför denna omsvängning är att Bo Tideholm, verk-
samhetschef vid ÖNH-kliniken i Huddinge, i oktober 2013 ansökt om och från Socialstyrel-
sen fått tillstånd att förordna Paolo Macchiarini (icke legitimerad läkare i Sverige) som speci-
alistläkare inom området avancerad luftvägskirurgi under tiden 2013-12-01 till 2014-11-30. 
Detta medgivande till fortsatt tjänstgöring kom alltså aldrig att utnyttjas. 

En antydan om att någon typ av problem förelåg beträffande Macchiarinis kliniska verksam-
het anar man nog trots allt i den förslagsskrivelse som Li Tsai och Lars-Olaf Cardell lämnade 
till rekryteringsutskottet i september 2013. Beträffande den planerade verksamheten skriver 
de följande: ”Det förefaller dock som om den kliniska kirurgtekniska utvecklingen på svensk 
mark kommer att få stå tillbaka till dess Karolinska Universitetssjukhuset kan avdela mer re-
surser och att fokus istället kommer att ligga på preklinisk utveckling och operationsförbere-
dande insatser inför ingrepp utanför Sverige”. 
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Figur 3-3. Professorerna Anna Karlsson och Magnus Ingelman-Sundberg, vice ordförande 
respektive ordförande i rekryteringsutskottet vid KI hösten 2013. Foto: KI och Medicinsk Ac-
cess. 

Man kan inte annat än ställa sig undrande. Paolo Macchiarinis chefer på institutionen CLIN-
TEC skriver när de föreslår att hans anställning på KI ska förlängas att hans arbete ska inrik-
tas mot att förbereda operationer utomlands. Sannolikt hänger detta ihop med att han från och 
med nu kommer att tillbringa det mesta av sin arbetstid utanför Sverige, bland annat vid sjuk-
huset i Krasnodar, Ryssland. 

En anledning till det uteblivna kliniska förordnandet och Macchiarinis ”flykt” utomlands 
(trots anställning på KI) kan vara att högt uppsatta kollegor bland annat på Thoraxkliniken i 
Solna vid det här laget (hösten 2013) blivit alltmer kritiska till hans verksamhet med trans-
plantation av konstgjorda luftstrupar besådda med benmärgsceller (stamceller). Som beskrivs 
närmare framöver var det tre patienter som under 2011 och 2012 genomgått sådana ingrepp. 
Hösten 2013 är en av dessa död och de två övriga vårdas för allvarliga komplikationer. 

De två år som Paolo Macchirinis anställning som gästprofessor vid KI förlängs (2013-12-01 – 
2015-11-30) kommer att bli mycket turbulenta med en anmälan och utredning om misstänkt 
oredlighet i forskning samt polisanmälningar från två centrala myndigheter inom sjukvården, 
Läkemedelsverket (LMV) och Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Detta leder i sin tur 
till en av åklagare ledd förundersökning med brottsrubriceringarna grovt vållande av annans 
död och grovt vållande av kroppsskada. Åtminstone inom modern tid har något liknande 
knappast tidigare hänt inom svensk medicinsk forskning och sjukvård. Hela denna historia 
beskrivs närmare i kommande kapitel. 

I oredlighetsärendet utser rektor Anders Hamsten hösten 2014 en extern granskare som våren 
2015 lämnar sin rapport. Han kommer där fram till att sju av sju anmälda och granskade ve-
tenskapliga artiklar innehåller delar som han betraktar som forskningsfusk. Trots detta utlå-
tande kommer rektor efter att ha tagit del av synpunkter framförda av Macchiarini och flera 
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av hans medförfattare fram till att någon oredlighet inte förekommit utan på sin höjd viss 
oaktsamhet. 

Som en del i frikännandet hävdas bland annat att de transplantationer av en konstgjord luft-
strupe som beskrivs i publikationerna inte är att betrakta som forskning utan istället som ren 
sjukvård i livräddande syfte. På basen av detta ställningstagande vidtas inte heller några 
egentliga åtgärder mot Macchiarini och de artiklar som granskats utöver att man föreslår att 
några mindre klarlägganden skickas till tidskrifterna där resultaten publicerats och säger att 
diskussioner ska hållas med Macchiarini och hans prefekt i vissa frågor. 

Vad kom efter allt detta att hända med Paolo Macchiarinis anknytning till KI när hans förord-
nande som gästprofessor löpte ut den 30 november 2015? Med tanke på det stormiga skeende 
som förevarit under hans fem år på KI med händelser som arrestering i Italien (september 
2012) och brottsutredning rörande bedrägeri och utpressning (se till exempel [Guidi, 2012]), 
oredlighetsutredning vid KI samt polisanmälningar från LMV och IVO med åtföljande förun-
dersökning om allvarliga brott skulle man kunna tro att man fann för gått att låta förordnandet 
löpa ut utan någon ytterligare förlängning. Det som från början utlovats var trots allt endast 
tre plus två års tjänst. Så blev dock inte fallet. 

Den 17 november undertecknades ett anställningskontrakt där Macchiarini förordnades som 
senior researcher vid CLINTEC för tiden 2015-12-01 till 2016-11-30. Undertecknare är föru-
tom han själv prefekten Li Tsai, enhetschefen Lars-Olaf Cardell och personaladministratören 
Emil Fägerwall Ödman. 

Text: Johan Thyberg 
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https://newsvoice.se/2016/02/extrakt-ur-kommande-bok-om-karolinska-
regenerativ-medicin-pa-avvagar-prof-johan-thyberg/ 
 
 

Exklusivt utdrag ur kommande bok om KI:  
”Regenerativ Medicin på Avvägar” – av professor 
Johan Thyberg 
 
Av NewsVoice - 7 februari, 2016 
NewsVoice fick tillstånd av författaren och professorn Johan Thyberg att publicera in-
ledningen av hans bok: ”Regenerativ Medicin på Avvägar – En historia om oegentligheter 
och svindlande affärer i svensk medicinsk forskning och sjukvård”.1 Boken är ännu inte 
tryckt och inledningen har inte publicerats tidigare. Publiceringen i NewsVoice är ex-
klusiv. 

Se även kapitlet: Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI 

Regenerativ Medicin på Avvägar – En historia om oegentl igheter och 
svindlande affärer i  svensk medicinsk forskning och sjukvård 

Text: Johan Thyberg, professor, leg läk 

Inledning 

Den historia som skall berättas här rör två så kallade topprekryteringar av internationella fors-
kare till Karolinska Institutet (KI) och de satsningar på flera hundra miljoner kronor inom 
området regenerativ medicin som på bara några få år gjorts på dem och deras verksamhet. De 
två det rör sig om är den italienske kirurgen Paolo Macchiarini och den amerikanske cellbio-
logen och kardiologen Kenneth Chien (Figur 1-1). 

Den som höll i dessa rekryteringar var KI:s dåvarande rektor, Harriet Wallberg (Figur 1-2), 
idag universitetskansler med uppgift att utöva tillsyn över svenska universitet och högskolor i 
stort. På posten som KI-rektor och myndighetschef efterträddes hon den 1 januari 2013 av 
Anders Hamsten (Figur 1-2). Han blev därmed högste chef för Macchiarini och Chien. Två 
andra personer som tillsammans med rektor delar ansvaret för dessa forskares verksamheter är 
universitetsdirektör Per Bengtsson och ordföranden i KI:s styrelse (konsistoriet), den förre 
folkpartiledaren Lars Leijonborg (Figur 1-3). 

Värvningarna av Macchiarini och Chien ska ses mot bakgrund av de uttalanden Harriet Wall-
berg gjorde 2004 som nytillträdd rektor. I en intern personaltidning framförde hon att ”KI ska 
bli Europas biomedicinska centrum” (KI-bladet 4/2004). Liknande tongångar presenterades i 
en utvecklingsplan där det bland annat sägs att ”KI ska 2010 vara Europas ledande universitet 
inom medicin och hälsovetenskap samt Nordens ledande innovationscentrum inom life sci-
ence och därmed utgöra en viktig motor för utvecklingen i landet och i Stockholmsregionen” 
(KI 05, 2004). Någon brist på ambition fanns synbarligen inte. Men hur kom det att gå i verk-
ligheten? 
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1 Ej slutförd, ersätts av denna E-bok 

 

Figur 1-1. Paolo Macchiarini och Kenneth Chien, två professorer som 2010 och 2012 rekry-
terades till KI utan utlysning av tjänst och utan konkurrens. Foto: Retraction Watch and KI. 

Ett sätt att ta reda på det är att ta del av den rangordning av högre lärosäten som bland annat 
utförs av Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University (CWCU). 
Det år Wallberg tillträdde som rektor rankades KI som nummer 46 bland världens universitet. 
Några större förändringar skedde inte därefter och år 2011 var placeringen nummer 44. 

Därefter har det sakta gått sämre och för 2015 var placeringen nummer 48. Om man tittar mer 
specifikt på området medicin så ser tendensen likartad ut. År 2007 (det första år för vilket 
uppgifter finns) låg KI på plats 9 (inte dåligt men man ska då ha i åtanke att KI är ett renodlat 
medicinskt universitet). Den positionen behölls fram till 2011 men därefter har placeringen 
försämrats och var 2015 nummer 12. 

 

Figur 1-2. Harriet Wallberg, den rektor som rekryterade Paolo Macchiarini och Kenneth 
Chien till KI.  Anders Hamsten, hennes efterträdare på rektorsposten. Foto: UKÄ och KI. 

Ska värvningarna av Macchiarini och Chien ses som ett försök att vända den ovan beskrivna 
stagnationen för att uppfylla de överdådiga visioner om KI:s internationella status som Harriet 
Wallberg uttalat 6-7 år tidigare? I vilket fall som helst var det uttryck för en önskan att stärka 
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KI:s position inom regenerativ medicin, ett fält som under en följd av år rönt ökande intresse 
världen över. 

 

Figur 1-3. Per Bengtsson, universitetsdirektör på KI, och Lars Leijonborg, ordförande i KI:s 
styrelse (konsistoriet). Foto: KI och ESS. 

Vad det rör sig om är att kunna reparera sjuka eller skadade vävnader och organ med hjälp av 
de omogna celler som går under benämningen stamceller och som har potential att utvecklas 
till olika typer av specialiserade celler. Dessa förekommer särskilt rikligt under embryonal- 
och fosterperioden (embryonala eller fetala stamceller) men återfinns runt om i kroppen även 
efter födelsen och i den vuxna individen (adulta stamceller). Man använder i detta samman-
hang ibland termen ”reservdelsmänniskan” och syftar då på möjligheten att i framtiden kunna 
framställa nya kroppsdelar på konstgjord väg utanför kroppen och sedan operera in dem för 
att ersätta vävnader och organ som drabbats av sjukdom eller skador. 

Hur gick det då till när Paolo Macchiarini (gästprofessor) och Kenneth Chien (ordinarie pro-
fessor) anställdes på KI? I båda fallen rörde det sig om en inbjudan direkt från rektor (Harriet 
Wallberg) utan utlysande av tjänst och utan konkurrens. 

Till saken hör vidare att de inbjudna i båda fallen gavs ekonomiska resurser av en storleks-
ordning som är högst ovanlig inom svensk universitetsforskning. Utöver de medel som erhölls 
från KI självt har även ett flertal andra finansiärer bidragit med betydande belopp, däribland 
EU, det statliga Vetenskapsrådet (VR), Stockholm Läns Landsting (SLL) och Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse (KAW). Det är högst remarkabelt hur bristfällig den skriftliga doku-
mentationen om dessa två rekryteringar och grunden för dem är. 

Paolo Macchiarini började sin anställning på KI den 1 november 2010 och anställdes en må-
nad senare även som överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset (KUS) med placering 
vid Öron-, Näs- och Halskliniken (ÖNH-kliniken) i Huddinge. Det senare gjordes trots att han 
saknade kunskaper i svenska och inte heller genomgått någon utbildning i svenska medicinal-
författningar. Avsikten var uppenbarligen inte att han skulle delta i den normala sjukvården 
utan istället koncentrera sig på den kliniska forskning med transplantation av konstgjorda 
luftstrupar med mera som ingick i planerna. 

Hur Socialstyrelsen kunde acceptera ett upplägg som detta är svårt att förstå. Gång på gång 
får vi i TV och andra medier ta del av hur specialistkompetenta läkare som kommer hit som 
flyktingar och asylsökande får vänta år på att få tillstånd att arbeta som läkare i Sverige och 
ibland till och med uppmanas att söka jobb som undersköterska. I svensk lag finns något som 
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heter likhetsprincipen och innebär att alla ska behandlas lika. Tydligen gjorde man från Soci-
alstyrelsens sida i det aktuella fallet ett undantag för Macchiarini? 

På KI försågs Macchiarini med en egen avdelning vid Institutionen för Klinisk Vetenskap, 
Intervention och Teknik i Huddinge, CLINTEC. Avdelningen gick under namnet Centrum för 
Regenerativ Medicin eller på engelska Advanced Center for Translational Regenerative Me-
dicine, ACTREM. 

Inom kort arbetade ett tiotal personer där och man etablerade också kontakt med ett stort antal 
andra forskargrupper på KI och utomlands i syfte att få tillgång till en bred arsenal av analys-
metoder för att bearbeta prover från kommande patienter. Som framgick av den presentation 
av forskargruppen som lades ut på KI:s hemsida var det sålunda klinisk forskning på patienter 
man var inriktad mot och inte en mer teoretisk forskning på försöksdjur eller odlade celler. 

Det dröjde sedan inte mer än ett drygt halvår innan Macchiarini med stöd av andra kirurger 
den 9 juni 2011 på ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset (KUS) i Huddinge 
gjorde den första transplantationen där en ung eritreansk man fick en bit av sin luftstrupe ut-
bytt mot ett plaströr på vilket celler från hans egen benmärg såtts ut. Tanken var att dessa cel-
ler bland annat skulle återbilda en slemhinna. Detta är ett krav för normal luftvägsfunktion. 
De rörliga utskott som kallas cilier och finns på ytan av epitelcellerna i luftvägarna bidrar på 
ett avgörande sätt till att hålla dessa fria från bakterier och andra skadliga partiklar som andas 
in. 

Metoden var aldrig tidigare testad vare sig på försöksdjur eller på människor och ingen kunde 
därför veta om det hela skulle fungera. Skulle plaströret växa ihop med patientens egen luft-
strupe och skulle nya vävnader bildas för att ersätta den borttagna biten av luftstrupen? Trots 
denna osäkerhet tog det mindre än en månad innan både svensk och internationell press rap-
porterade om ingreppet. 

I Dagens Nyheter skrev vetenskapsjournalisten Karin Bojs två artiklar där Macchiarini hylla-
des för att ha gjort den första transplantationen i världen av en ”odlad” luftstrupe [Bojs, 
2011a) och talade om operationen som ”ett stort steg mot den odlade reservdelsmänniskan” 
[Bojs, 2011b]. Som det senare skulle visa sig drog både KI/KUS och Dagens Nyheter förhas-
tade slutsatser. 

Från Macchiarinis och medarbetares sida brydde man sig inte om att invänta ett mer definitivt 
svar på om ingreppet lyckats utan fem månader senare opererades nästa patient på samma 
sätt, en ung amerikansk man. Denne dog efter några få månader men det förhindrade inte att 
ytterligare en patient cirka åtta månader senare också fick en konstgjord luftstrupe inopererad, 
en drygt tjugoårig turkisk kvinna. Vid tidpunkten för hennes ingrepp hade patient nr 1 drab-
bats av svåra komplikationer och patient nr 2 var som nämnts redan död. Trots detta gick man 
vidare och gjorde ytterligare en transplantation av samma slag. 

Det tragiska med hela historien är inte bara att den metod som testades för första gången i 
världen inte visade sig fungera och att patienterna kom att få genomgå en veritabel helvetes-
resa. Därutöver hade man inte ens före transplantationerna införskaffat de tillstånd som enligt 
lagen krävs från Läkemedelsverket (LMV) och Etikprövningsnämnden (EPN). Ansvaret för 
detta vilar inte bara på Macchiarini utan även på verksamhetschefen vid ÖNH-kliniken samt 
chefläkaren vid KUS, och ytterst SLL. Noterbart är att man från sjukhusets sida inte efter det 
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att allvarliga komplikationer uppträtt anmält detta enligt Lex Maria, i sig ett allvarligt lag-
brott. 

Inför den första transplantationen i juni 2011 hade Macchiarini och hans närmaste medarbe-
tare Philipp Jungebluth samlat ihop ett större antal forskare från olika institutioner för att på 
prover från patienten kunna göra en bred arsenal av analyser som publicerades i den ansedda 
tidskriften Lancet bara ett halvår senare [Jungebluth et al, 2011]. 

Som nämnts ovan hade både svensk och internationell press redan inom en månad uppmärk-
sammat ingreppet och det dröjde inte heller länge innan både KI och KUS (SLL) basunerat ut 
nyheten i pressmeddelanden och artiklar under rubriker som ”unik metod bakom återskapande 
av konstgjorda luftstrupar” respektive ”skräddarsyr nya organ”. I efterhand går det inte att 
säga något annat om dessa bulletiner än att de var högst förhastade. 

Redan från det första ingreppet i juni 2011 (eller i praktiken ännu tidigare) var det ameri-
kanska företaget Harvard Bioscience med på tåget genom ett intimt samarbete med Paolo 
Macchiarini. Inom mindre än en månad efter operationen publicerade man ett tillkännagi-
vande där följande sades: 

”Harvard Bioscience, Inc. (Nasdaq: HBIO), a global developer, manufacturer and marketer of 
a broad range of tools to advance life science research and regenerative medicine, announces 
that its InBreath bioreactor was used for the world’s first successful transplantation of a syn-
thetic tissue engineered windpipe”. 

Senare kom man att bilda ett dotterbolag, Harvard Apparatus Regenerative Technology Inc 
eller HART, som helt koncentrerade sin verksamhet på den metodik som Macchiarini utarbe-
tat. Detta bolag kom också att överta rättigheterna till det patent med titeln ”synthetic 
scaffolds and organ and tissue transplantation” som sökts samtidigt som den första operat-
ionen i Stockholm gjordes. 

Liksom moderbolaget Harvard Bioscience kom även HART att introduceras på Nasdaqbörsen 
i USA och man återkom på sin hemsida gång efter gång till Macchiarini och den teknologi 
han testade på det berömda Karolinska Institutet i Stockholm. I ett dokument från 2014 med 
titeln ”Harvard Apparatus Regenerative Technology: A Strategic Plan to Profitability” upp-
skattade man marknaden inom USA och EU för konstgjorda implantat av luftstrupar till mel-
lan 770 miljoner och 1,54 miljarder USD (6,6-13,2 miljarder SEK enligt valutakursen i janu-
ari 2016 då detta skrivs). 

Av de tre patienter som opererades i Stockholm och fick implantat av plastluftstrupar åter-
vände nummer 2 relativt snart till sitt hemland USA där han dog efter ett par månader (enligt 
uppgift på grund av en större blödning). Nummer 1 (den eritreanske mannen) åkte tillbaks till 
Island och återupptog sina studier där. Efter ett knappt halvår återkom han dock till Stock-
holm och Karolinska på grund av komplikationer och kom senare att få vårdas där och ge-
nomgå en rad ingrepp utan att man lyckades komma till rätta med det icke fungerande im-
plantatet. 

Till slut kom han långsamt att kvävas ihjäl och avled den 30 januari 2014, cirka två och ett 
halvt år efter transplantationen. Patient nummer 3 är den enda som i skrivande stund fortfa-
rande befinner sig i livet. Hon transplanterades första gången i augusti 2012 (fick senare en ny 
konstgjord luftstrupe efter det att den första slutat fungera) och har sedan dess kontinuerligt 
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vårdats på intensivvårdsavdelningen under närmast obeskrivbara lidanden. Den 1 september 
2015 överfördes hon till ett sjukhus i USA där man ska försöka rädda hennes liv genom en 
transplantation av mer traditionell karaktär av lunga (hon har endast en kvar) plus luftstrupe. 

Så småningom kom ansvariga läkare på KUS och då bland annat verksamhetschefen på tho-
raxkliniken i Solna att reagera mot Paolo Macchiarini och den verksamhet han ledde inom 
ramen för ÖNH-kliniken i Huddinge. Detta ledde till att hans förordnande som överläkare på 
denna senare klinik avslutades i november 2013 trots att man från Socialstyrelsen fått tillstånd 
att ha honom anställd som specialistläkare inom området avancerad luftvägskirurgi ytterligare 
ett år. 

Detta ska ha utlöst betydande vrede från Macchiarinis sida och trots att han fortsatte att upp-
bära lön från KI ägnade han fortsättningsvis det mesta av sin tid åt att arbeta i Ryssland där 
man vid Kuban State Medical University i staden Krasnodar satsade mycket stora pengar på 
att bygga upp en verksamhet med transplantation av konstgjorda luftstrupar liknande den som 
Macchiarini startat i Stockholm [Sobolevskaja, 2013]. 

I augusti 2014 tog saken en ny vändning då fyra läkare på KUS (tre thoraxkirurger och en 
kardiolog) lämnade in en anmälan till KI:s rektor om misstänkt oredlighet i forskning mot 
Paolo Macchiarini och sex artiklar om transplantation av en konstgjord luftstrupe för vilka 
han var huvudansvarig författare. Den mest centrala av dessa var den Lancetartikel från de-
cember 2011 i vilken ingreppet på patient nummer 1 skildras. Vad anmälarna bland annat 
hävdade var att de beskrivningar som gjordes i artiklarna gav en betydligt mer positiv bild av 
resultaten än vad som framgick av patienternas sjukjournaler. 

Efter vissa märkligheter i den initiala handläggningen av ärendet utsågs den 25 november en 
extern granskare, professor emeritus Bengt Gerdin från Uppsala. Denne lämnade den 13 maj 
2015 ett skriftligt yttrande till rektor Anders Hamsten i vilket han förklarade att samtliga sex 
artiklar innehöll delar som han betraktade som vetenskaplig oredlighet. Efter det att både 
Macchiarini, övriga medförfattare samt anmälarna fått yttra sig över Gerdins utlåtande fattade 
rektor den 28 augusti sitt beslut i ärendet. I motsats till den starka kritik som den av honom 
utsedde granskaren uttalat frikände rektor Macchiarini från oredlighetsmisstankarna. Därvid 
hävdades bland annat att de utförda transplantationerna inte var att betrakta som forskning 
utan endast som sjukvård i akut livräddande syfte. 

Detta var emellertid ett synsätt som inte delades av andra myndigheter av central betydelse i 
sammanhanget. Sålunda hade under utredningens gång polisanmälningar mot Paolo Macchia-
rini lämnats in både av Läkemedelsverket (brott mot läkemedelslagen) och Inspektionen för 
Vård och Omsorg (brott mot etikprövningslagen). 

Dessa anmälningar kom att hamna i en och samma förundersökning hos Västerortspolisen i 
Solna och man skärpte där brottsrubriceringarna till att gälla grovt vållande av annans död 
samt grovt vållande av kroppsskada. Något liknande har knappast tidigare förekommit i 
svensk medicinsk forskning och sjukvård. En kraftig markering mot vad som förekommit 
gjordes även av Vetenskapsrådet som stoppade utbetalningen av anslagsmedel till Macchia-
rini på grund av de avsteg från gällande lag som skett. 

Cirka två år efter det att Paolo Macchiarini anställts som gästprofessor på KI och överläkare 
på KUS gjordes nästa så kallade topprekrytering inom området regenerativ medicin till KI av 
dåvarande rektorn Harriet Wallberg. Den det nu rörde sig om var Kenneth Chien och saken 
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presenterades i ett pressmeddelande med rubriken ”Karolinska Institutet recruits top scientist 
from Harvard”. Med tanke på att denne vid denna tid var över 61 år gammal kan det knappast 
ses som någon framtidssatsning. 

För övrigt måste det nog anses tveksamt om KI verkligen hade berövat Harvarduniversitetet 
på någon man var mån om att behålla. Enligt uppgift ska det snarare ha varit så att Chien inte 
längre var önskvärd på Harvard och att värvningen till KI snarast var att se som en räddning 
för honom. Utöver rektor Harriet Wallberg är det särskilt två professorer på KI vars roll i ut-
nämningen av Chien som bör granskas närmare, Urban Lendahl och Göran Hansson (Figur 1-
4). 

Den penningkarusell som på KI omgående drogs igång runt Kenneth Chien är nog bland det 
mest remarkabla som förekommit i denna institutions historia. Som framgår av det brev som 
Harriet Wallberg skickade Kenneth Chien den 5 no-vember 2012 erbjöds han en ingångslön 
av 2 miljoner kronor per år och för de fem första åren (2013-2017) anslag om 37,5 miljoner 
kronor. Och detta var ändå bara början på det miljonregn som kom att falla över Chien. 

Hans verksamhet kom åtminstone initialt att fördelas på två olika håll, till 60% på Institution-
en för Medicin i Huddinge (MedH) och till 40% på Institutionen för Cell- och Molekylärbio-
logi i Solna (CMB). På den senare fanns och finns även den ovan omnämnde Urban Lendahl, 
en central person inte bara i värvningen av Chien utan också som samarbetspartner samt assi-
stent och verkställande i finansieringsfrågor. 

 

Figur 1-4. KI-professorerna Urban Lendahl och Göran Hansson. Foto: KI och Wikipedia. 

Efter en tid kom Kenneth Chiens arbete på KI att helt koncentreras till MedH och den enhet 
som läkemedelsbolaget AstraZeneca under 2013 etablerade på KI i Huddinge. Detta var för-
visso inte någon tillfällighet utan endast ett uttryck för den mycket nära relation Chien inne-
har till AstraZeneca. Den gemensamma nämnaren som förklarar förbindelsen dem emellan är 
det amerikanska företaget Moderna Therapeutics som bildades 2011 med Chien som en av 
dess grundare. Namnet står för ”modified RNA” och det Chiens forskning till stor del går ut 
på är att med hjälp av injektion av modifierade budbärarmolekyler påverka läkningsprocessen 
efter hjärtinfarkt. Det var därför sannolikt inte någon tillfällighet att två stora nyheter kablades 
ut över världen av AstraZeneca en och samma dag, den 21 mars 2013. 
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I det ena pressmeddelandet sades att ”AstraZeneca and Moderna Therapeutics announce ex-
clusive agreement to develop pioneering messenger RNA therapeutics in cardiometabolic 
diseases and cancer”. Detta avtal var totalt värt 420 miljoner USD (3,6 miljarder SEK enligt 
gällande valutakurs när detta skrivs). I den andra kommunikén som gick ut samma dag fram-
fördes att ”AstraZeneca and Karolinska Institutet to create integrated translational research 
centre”. Ett avtal om bildandet av denna enhet, som kom att få namnet KI/AZ Integrated Car-
dio Metabolic Centre eller KI/AZ ICMC, undertecknades den 20 juni 2013 av AstraZenecas 
Sverige-VD Anders Ekblom och KI:s nytillträdde rektor Anders Hamsten. 

Enligt uppgörelsen som till en början gäller för fem år ska det på ICMC finnas ett antal fors-
kargrupper ledda av en ”principal investigator” (PI) och AstraZeneca förbinder sig att till KI 
bidra med upp till 20 miljoner USD per år (170 miljoner SEK enligt gällande valutakurs när 
detta skrivs) för driften av verksamheten. I november 2013 meddelar KI att man utsett profes-
sor Bo Angelin till chef för ICMC. 

Av intresse i sammanhanget är att denne innehar en professur finansierad av AstraZeneca och 
att han tidigare varit styrelseledamot och vetenskaplig rådgivare åt bolaget (juli 2007 till april 
2010). Angelin kom liksom Chien att tillsammans med ett antal andra personer att bli forskar-
gruppsledare på ICMC och få ekonomiska resurser av ett sällan skådat slag till sitt förfo-
gande. Vad det gäller Chien kan också nämnas att han utöver sin väl tilltagna KI-lön (2 miljo-
ner kronor per år) uppbär icke specificerade arvoden som rådgivare bland annat åt AstraZe-
neca och Moderna Therapeutics. 

För övrigt är det förvisso inte bara AstraZeneca som etablerat sig på KI/KUS utan likaså deras 
partner Moderna Therapeutics (med Kenneth Chien som en av grundarna). I början av 2014 
tecknades ett ”research collaboration agreement” mellan Moderna Therapeutics Inc och Karo-
linska Universitetssjukhuset. Den enhet på sjukhuset som primärt involverades i detta samar-
beta var Innovationsplatsen. 

På sin hemsida presenterar man sig som en arena som ”gör det möjligt för vård, akademi och 
näringsliv att tillsammans utveckla hälso- och sjukvården”. Vad samarbetet mer specifikt 
gäller är enligt avtalet följande: ”to enter into an mRNA development research collaboration, 
with the aim to create a centre for large-scale life sciences with an advanced technological 
infrastructure focusing on performing multidisciplinary research involving mRNA therapeu-
tics”. Saken kan också uttryckas som så att läkare, forskare och annan personal på KI/KUS 
ska hjälpa Moderna att ta fram produkter som kan introduceras på marknaden. 

Parallellt med det ovan beskrivna avtalet mellan Moderna och Innovationsplatsen på KUS 
utsåg rektor Anders Hamsten KI-ledamöter till den ”joint steering committee” som ska styra 
samarbetet mellan KI och Moderna och bland annat delta i urval, godkännande och uppfölj-
ning av de projekt som finansieras av bolaget med upp till 200,000 USD per projekt (1,7 mil-
joner SEK enligt gällande valutakurs när detta skrivs). Ett mindre antal projekt har till dags 
dato startats men vad de mer exakt handlar om har helt sekretessbelagts av KI (inklusive titeln 
på projekten – erhölls efter klagomål) när jag bett att få ta del av de avtal som skrivits separat 
för varje projekt. 

Än större blev pengarullningen runt Kenneth Chien när KI i ett pressmeddelande från den 2 
februari 2015 meddelade att ”Karolinska Institutet får 400 miljoner kronor från Hongkong-
donator”. Vad det rörde sig om var ett avtal undertecknat den 12 januari 2015 av rektor An-
ders Hamsten och den unge kinesiske affärsmannen Ming Wai Lau (Figur 1-5). I överens-
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kommelsen sägs att den senare donerar 50 miljoner USD (cirka 430 miljoner SEK enligt gäl-
lande valutakurs när detta skrivs) till KI för satsningar inom området regenerativ medicin. 

Den mest centrala delen i denna uppgift består i att KI i Hongkong skall bygga upp ett ”Karo-
linska Institutet China Hong Kong Center” eller KIHK. Vid denna enhet skall det bland annat 
inrättas ett ”Ming Wai Lau Center for Regenerative Medicine”. Den på KI som skall spela en 
central roll i denna etablering är just Kenneth Chien. En liknande satsning ska enligt avtalet 
även göras vid KI i Sverige, främst genom stöd till befintliga forskare inom området. I det 
sammanhanget kan noteras att det på KI i Huddinge redan finns en enhet som går under nam-
net Centrum för Regenerativ Medicin, nämligen den gruppering som skapats runt Paolo Mac-
chiarini (se ovan). 

 

Figur 1-5. Ming Wai Lau, stor donator till KI inom området regenerativ medicin. Foto: KI 

Vem är då denne Ming Wai Lau och varifrån kommer hans pengar? Jo han är VD och styrel-
seordförande i det Hongkong-baserade fastighetsbolaget Chinese Estates Holdings Limited. 
Grundare och huvudägare av detta är Joseph Lau, far till Ming Wai Lau. På Forbes lista över 
världens miljardärer placerade sig Joseph Lau 2015 på plats 114 med en förmögenhet av 10,9 
miljarder USD (93 miljarder SEK enligt gällande valutakurs när detta skrivs). Det är alltså 
härifrån den rekordstora KI-donationen kommer. Så sent som i mars 2014 var Joseph Lau VD 
och styrelseordförande i Chinese Estates Holdings Limited men efterträddes då av sonen 
Ming Wai Lau på dessa poster. 

Orsaken till detta var att fadern av en domstol i Macau dömts till drygt fem års fängelse för 
korruption och penningtvätt (se till exempel [Rochan, 2014; So, 2014]). Sonen hade sedan 
många år en viktig roll i familjeföretaget och kan inte gärna ha varit ovetande om vad som 
pågått. Eftersom något utlämningsavtal inte finns mellan Hongkong och Macau slipper den 
64-årige Joseph Lau att åka in i fängelse så länge han inte reser till den senare staden. 

Inte bara denna affär men även donationen till KI har blivit omskriven i kinesisk press. En 
överenskommelse av detta slag kan ur kinesisk synpunkt inte genomföras utan politiskt god-
kännande. Den som intog den rollen i det här fallet var Chun-ying Leung, Hongkongs chefs-
minister. Som vi gång på gång har kunnat se på TV och läsa om i tidningar har denne under 
2015 varit föremål för stora demonstrationer av demokratikämpar i Hongkong. 
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Vad man främst stridit för är rätten att fritt utse kandidater till denna post i stadens ledning 
inför stundande val. Det man i den lokala pressen särskilt noterat i relation till uppgörelsen 
med KI är att Chun-ying Leungs son Chuen-yan Leung är anställd som forskare hos Kenneth 
Chien på KI. Av den anledningen hävdades att fadern kunde betraktas som jävig [Lam, 2015; 
Leung, 2015]. Detta tillbakavisades dock från KI:s sida där man hävdade att det inte var aktu-
ellt att sonen skulle arbeta på den nya enheten i Hongkong. 

Vad hela denna historia till stor del handlar om är de problem som kan uppstå när gränsen 
mellan universitet och näringsliv suddas ut. I USA brukar man tala om ”science in the public 
interest” kontra ”science in the private interest” och denna frågeställning har tagits upp i ett 
flertal böcker (se till exempel [Krimsky, 2003; Angell, 2004; Slaughter & Rhoades, 2004; 
Kassirer, 2005; Washburn, 2005; Greenberg, 2007; Geiger & Sá, 2008; Schrecker, 2010]). 

Liknande spörsmål har även tidigare tagits upp rörande svenska universitet och då inte minst 
KI [Thyberg, 2010]. En som i särskilt hög grad gått i bräschen för kommersialisering av 
svenska högskolor och universitet är KI:s tidigare rektor Hans Wigzell (1995-2005), under en 
följd av år också den socialdemokratiska regeringens vetenskaplige rådgivare. Hans linje i 
dessa frågor har i stor utsträckning fortsatt under efterträdarna Harriet Wallberg och Anders 
Hamsten. I motsats till förhållandet i USA har debatten i Sverige beträffande dessa problem-
ställningar varit förvånansvärt svag. 

Mot bakgrund av de förhållanden som exponeras i denna bok bör frågan på nytt aktualiseras 
om i vilken utsträckning näringslivet skall få ha ett direkt inflytande över verksamheten vid 
våra högre utbildnings- och forskningsinstitutioner. Industrins intressen står inte a priori i 
överensstämmelse med det allmännas intresse. 

På samma sätt bör man fråga sig hur långt strävan att ge större frihet åt ledningarna vid uni-
versitet och högskolor att styra målsättningen för och utformningen av verksamheten skall få 
gå. De tendenser i denna riktning som setts under senare år riskerar att på bekostnad av poli-
tiskt fastställda lagar och regelverk ge ökad makt åt enskilda personer och grupperingar att 
efter eget godtycke styra samhällsfunktioner som till största delen drivs med gemensamma 
medel genererade via beskattning. 

Text: Johan Thyberg, professor, leg läk 
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For Better Science (forbetterscience.com) 

December 19, 2016 
 

Johan Thyberg on the Paolo Macchiarini investiga-
tion at Karolinska 
 
In the so called Macchiarini affair at Karolinska Institutet (KI) and the Karolinska University 
Hospital (KS), some concern has been paid to the question of what KI/KS actually knew 
about the collaboration Paolo Macchiarini had with the Kuban State Medical University in 
Krasnodar, Russia. The former vice-chancellor of KI, Anders Hamsten, claimed that KI 
lacked knowledge about these activities and the transplantations made there. In this context, 
considerable attention has been paid to a video conference held in February 2012 with partici-
pants from Karolinska University Hospital (Stockholm), Kuban State Medical University 
(Krasnodar), Russian Academy of Medical Sciences (Moscow), University Hospital Careggi 
(Florence), and MD Anderson Cancer Center (Houston/Texas). 

Conference to test the equipment? 
In the external reports examining the responsibilities of KI (Heckscher et al) and KS 
(Asplund et al) in the affair, this conference is taken up. In the Heckscher report, it is con-
cluded that the conference was of no real value and basically could be seen as an unsuccessful 
attempt to test communication equipment. The Asplund commission gives a more detailed 
description of the conference and the work of Macchiarini in Krasnodar. Information about 
the video conference in February 2012 is available as a slide show and as summaries prepared 
in Krasnodar and Moscow, respectively (see enclosed document – Video-conference). 
 
It is very difficult to see this as the Heckscher commission did, i.e. as an “unsuccessful at-
tempt to test communication equipment”. The persons who participated from KI was in addi-
tion to Paolo Macchiarini (director ACTREM – a unit at the KI department CLINTEC) and 
his close collaborator Philipp Jungebluth (executive director ACTREM), Lars-Olaf 
Cardell (head of the ENT division at CLINTEC to which ACTREM belonged) as well as 
two high representatives of the ENT clinic at KS/Huddinge, Richard Kuylenstier-
na and Mats Holmström. 
 
Another example of the importance of video conferences in the work of Paolo Macchiarini is 
found in the letter Ola Hermanson – a co-author of the Jungebluth et 
al, Lancet 2011 article and a strong defender of Macchiarini – wrote to the then vice-
chancellor of KI Anders Hamsten as part of the misconduct investigation (enclosed). The 
letter is dated June 26, 2015 and in the second paragraph on page 2 the following is stated: 
 
“May 27th (2011) I received an email from Jungebluth who then tells me that there has been a 
major multidisciplinary video conference with all involved “heads” of the clinical depart-
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ments, including anesthesia, intensive care, thorax surgery, ear-nose-throat etc, and that the 
surgery of the 1st patient to receive a bioartificial trachea is planned for June 9th”. 
This again emphasizes how well informed all the clinical “heads” were. And no one stopped 
the use of humans as test objects for a method that had never before been tested even in labor-
atory animals and totally lacked a firm theoretical basis (as for example pointed out by the 
Belgian airway surgery specialist Pierre Delaere – Delaere & Van Raemdonck, 
2014). Moreover, the transplantation Hermanson writes about in his letter lacked all permis-
sions required by law and included treatment with a factor – TGFbeta – that according to 
the manufacturer is even forbidden to use on animals because of the medical risks involved. 
Ten microgram of this factor (a huge amount in biological terms) for the price of more than 
SEK 90,000 (~€9000) had been bought by the ENT clinic in Huddinge just before the opera-
tion in question (see enclosed invoice – R&D-invoice). 
 
Who of all the “heads” Hermanson talks about had approved the ordering and the use of 
TGFbeta? Notably, it was in this clinic the first transplantation of an artificial trachea seeded 
with bone marrow cells was made in June 2011, described in the Jungebluth et 
al, Lancet 2011. This article is at present one of several that is examined by the Central 
Ethical Review Board in Sweden for suspicion of scientific misconduct. In addition, the oper-
ation described in the article is under investigation by Police and Prosecutor for suspicion of 
serious manslaughter (sic). 
 
It is clear from the enclosed document (Video-conference) that detailed discussions about 
a number of patients took place during the conference, including plans for tracheal transplan-
tations. These discussions included the examination of, among others, X-ray and broncho-
scopic pictures. At least one Swedish case was discussed, a young boy (it is even possible to 
see his name and personal identity number on several of the pictures). 
 
Professor never at work, university doesn’t mind 
It is also interesting to note that Paolo Macchiarini – the leader of the conference – at this time 
was not only employed in Stockholm (30% KI and 30% KS) but also in Krasnodar where he 
was “to be physically present at the University for not less than a total of 4 months in 2012 
and not less than a total of 4 months in 2013” (see enclosed contract – PM-Russia § 2.4.3). 
In addition, he was employed in the Careggi University Hospital in Florence from March 1, 
2012 with a working time of not less than three days weekly for 46 weeks per year (see en-
closed contract – PM-Careggi – § 5.2, page 5). Before that he had another employment 
contract in Careggi with 38 working hours per week. 
Still another matter of interest is that the Russian Ministry of Education and Science for the 
period 2011-2013 assigned a grant of 150 million Roubles (~SEK 23 million or ~€2.3 mil-
lion) to the Kuban State Medical University “for a scientific research project in the field of 
molecular and cell biology, biotechnology, regenerative medicine to be implemented under 
the supervision of the Leading Scientist”. A little earlier in the agreement the following can be 
read: Kuban State Medical University … Paolo Macchiarini, citizen of Italy, passport No. 
AA5205147, hereinafter referred to as “Leading Scientist” (see enclosed document – PM-
Russia pp 1 & 2). 
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As part of his activities within the framework of this project, Paolo Macchiarini made several 
transplantations of an artificial trachea in Krasnodar. One case that has become well known 
via TV documentaries is that of Julia Tuulik who was operated in the summer of 2012, i.e. 
shortly after the video conference discussed above. A person who was present during this 
transplantation was David Green, at that time CEO of the American company HART (Har-
vard Apparatus Regenerative Technology, now Biostage) that already from the beginning 
had cooperated closely with Macchiarini and owned the patent that was submitted in connec-
tion with the June 2011 tracheal transplantation in Stockholm (see patent). The whole busi-
ness of HART was centered on Macchiarini and his ideas. 
 
Slightly more than a year after the operation on Julia Tuulik, who was now in a bad state, a 
clinical study named “laryngo-tracheal tissue-engineered clinical transplantation” 
was registered at ClinicalTrials.gov (a federal US data base for clinical studies). The study 
was to be carried out at the Clinical Regional Hospital #1 in Krasnodar with Kuban State 
Medical University as sponsor/collaborator and Paolo Macchiarini from Karolinska Institutet 
in Stockholm as principal investigator (see enclosed document – ClinicalTrials-Gov). 
Of course KI/KS knew about all these things and accepted that Paolo Macchiarini hardly ever 
appeared at his places of work in these two institutions (with no reduction in salary and big 
problems for the physicians that had to take care of the complications of his patients). Moreo-
ver, when he occasionally appeared there for one or a few days, KI paid for him to fly to 
Stockholm and then back to Barcelona (where he officially lived) or some other destination. 

How the head of the CLINTEC department at KI, the head of the ENT clinic at KS/Huddinge 
and, ultimately, the vice-chancellor of KI and the director general of KS could allow all this to 
go on is a mystery. 

 
 
An unnamed professor in Kazan (h-index 41), probably reading my site. Source: Kazan Univer-
sity 
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https://www.dn.se/asikt/karolinska-institutet-slar-undan-benen-pa-visselblasare/ 

 

DN Åsikt. Karolinska institutet slår un-
dan benen på framtida visselblåsare 
PUBLICERAD 2018-06-28 
 

 
 
Kirurgen Paolo Macchiarini som tidigare var verksam på Karolinska institutet i Stockholm. 
Foto: Sven Lindwall 
 
Beslutet att döma tre av de fyra visselblåsare som avslö-
jade forskningsfusket i Macchiarini-affären riskerar att slå 
undan benen för framtida visselblåsare. 
 
Rektorn för Karolinska institutet (KI) Ole Petter Ottesen fattade den 25 juni 
beslut rörande transplantationerna av en konstgjord luftstrupe beskrivna i 
sex vetenskapliga artiklar. Ärendet startade i augusti 2014 då fyra läkare 
anmälde Paolo Macchiarini, den huvudansvarige författaren, för misstänkt 
oredlighet i forskning. Efter nästan fyra år och en tidigare friande dom har 
KI nu kommit fram till att samtliga sex artiklar innehåller allvarliga felak-
tigheter. Av det stora antal författare som finns på artiklarna förklaras sju 
skyldiga till oredlighet, däribland Paolo Macchiarini (författare till samtliga 
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sex artiklar) och hans närmaste medarbetare Philipp Jungebluth (författare 
till fyra av artiklarna). Ytterligare 31 anses klandervärda och fem frias. 
 

Samma dag beslutet tillkännagavs riktades i press och media stor uppmärk-
samhet mot att en av visselblåsarna dömts för oredlighet (medförfattare på 
två artiklar). Ytterligare två av dem ansågs klandervärda. Den som ansågs 
oredlig assisterade som kirurg vid första ingreppet i juni 2011 och skrev en 
anteckning om patientens tillstånd en månad senare. Denne hade därefter 
återvänt till Island och hans tillstånd efter fem månader var det i huvudsak 
bara isländska läkare som kände till. Det beskrivs i artikeln som ”symptom-
fritt, andas normalt, är fri från tumör och har en nästan normal luftväg 
samt förbättrad lungfunktion jämfört med före operationen” (översatt från 
engelska). 

KI har i sitt beslut valt att gå på linjen att samtliga författare på en artikel är 
ansvariga för dess innehåll. För detta finns stöd i vissa regelverk, men i 
praktiken är det mycket svårt eller omöjligt att upprätthålla numera. Om vi 
till exempel tar Lancet-artikeln från 2011 – den centrala artikeln i ärendet - 
har den 28 författare. Vissa av dessa är inte ens läkare och deras bidrag rör 
sig oftast bara om att ha bidragit med en mindre pusselbit till helheten. 

Jag fick tidigt kontakt med anmälarna i detta ärende och var också den som 
tipsade redaktionen för ”Dokument inifrån” på SVT. Detta ledde fram till 
dokumentärserien med namnet ”Experimenten”, som sedermera resulte-
rade i att den av KI:s dåvarande rektor nedlagda utredningen återupptogs. 
Efter ytterligare tre år har detta nu lett fram till en fällande dom. 

Vad var det då som fick visselblåsarna att göra sin anmälan? Efter att under 
längre tid ha varit med och behandlat de allvarliga komplikationer som 
drabbade två av patienterna (patient nummer två reste kort efter ingreppet 
till sitt hemland USA och dog där en kort tid senare) var detta kanske 
närmast att betrakta som en yrkesmässig och medborgerlig plikt. 

Den första patienten som opererades i juni 2011 återvände efter en kort tid 
till Island och studier där. Läget verkade initialt lugnt, men efter en tid bör-
jade allt större problem uppstå. Han återremitterades då till Karolinska, där 
han kom att vårdas fram till sin död i januari 2014. Hans sista tid kan sägas 
ha varit en lång och plågsam kvävning till döds. 

Än värre drabbades patient nummer tre, en ung turkisk kvinna som fått en 
skada på luftstrupen i samband med en operation i hemlandet. Vid ett in-
grepp på Karolinska i augusti 2012 erhöll hon en konstgjord luftstrupe. Hon 
kom sedan under mer än tre års tid att vårdas på intensivvårdsavdelning 
svävande mellan liv och död innan hon överfördes till USA där man i maj 
2016 försökte rädda henne genom att byta ut den lunga hon hade kvar samt 
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luftstrupen och matstrupen. Hon klarade dock inte av påfrestningarna och 
dog ett knappt år senare. 

En grundläggande orsak till de problem som båda dessa patienter drabba-
des av är de luftvägsinfektioner som uppstod när man tagit bort en bit av 
luftstrupen och ersatt den med ett plaströr. Med inandningsluften invade-
ras våra luftvägar hela tiden av olika mikroorganismer. För att skydda lung-
orna mot dessa är slemhinnan i luftvägarna täckt av ett tunt slemlager, i vil-
ket de fastnar. Genom den koordinerade rörelse som utförs av flimmerhå-
ren på epitelcellernas yta transporteras slemmet upp i riktning mot svalget 
där det sväljs ner. De medföljande mikroorganismerna kommer därefter att 
avdödas och brytas ned i magsäck och tarm. 

Om slemmet under sin transport upp mot svalget stöter ihop med ett inope-
rerat plaströr kommer det att stanna och ansamlas vid övergången mot 
detta. Vad som drabbade patienterna var därför att bakterie- och svampin-
fektioner omgående uppstod i detta område. Därmed uppkom risk att im-
plantatet skulle lossna och man tvingades att sätta in stentar (rör av metall-
nät) för att hålla det på plats och förhindra akut kvävning. 

En annan komplikation var att fistlar (förbindelsegångar) bildades mellan 
luft- och matstrupen med resultat att nedsvalt material kunde tränga in i 
luftvägarna och orsaka kraftig retning samt nya infektioner. På båda patien-
terna tvingades man efter en tid att ta bort större delen av matstrupen. 

Ett tredje problem var att ansamlingen av slem nedanför det inopererade 
plaströret försvårade andningen. I fallet med den unga turkiskan innebar 
det att man var fjärde timme dygnet runt var tvungen att gå ned med ett in-
strument och suga bort slemmet, ett både obehagligt och smärtsamt in-
grepp. 

De fyra visselblåsarna arbetade på Karolinska Universitetssjukhuset vid den 
avdelning där de ovan omnämnda patienterna vårdades för sina komplikat-
ioner. De deltog aktivt i vården och kunde självklart inte annat än förfäras 
över vad de såg. Av den anledningen var det som nämnts närmast en plikt 
att slå larm, bland annat för att förhindra att den metod som använts inte 
skulle börja tillämpas också på andra håll i världen. 

Detta ledde till att de i detalj gick igenom de sex artiklar där transplantat-
ionerna beskrivits och jämförde dem med vad som framgick av sjukjourna-
lerna. De kunde konstatera att patienternas tillstånd framställts i avsevärt 
mycket bättre dager än vad som i verkligheten varit fallet. Resultatet blev 
den anmälan om misstänkt oredlighet som lämnades till KI:s rektor i au-
gusti 2014. 
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Vad som hände efter det att anmälan skickats in blev initialt inget annat än 
att anmälarna från Karolinska Universitetssjukhusets sida hotades med 
uppsägning och andra repressalier på grund av påstått journalintrång. An-
mälan som sådan blev liggande hos KI:s rektor och det dröjde flera måna-
der innan den anmälde, Paolo Macchiarini, och hans institutionschef fick ta 
del av anmälan i sin helhet. 

Som beskrivits i tidigare artiklar var det i realiteten så att KI:s dåvarande 
rektor försökte sopa ärendet under mattan. Detta blev än mer påtagligt när 
han i augusti 2015 beslutade att fria Macchiarini från misstankarna om 
oredlighet i forskning. Detta gjordes trots att den externe sakkunnige han 
själv utsett, professor Bengt Gerdin, förklarat att samtliga sex artiklar inne-
håller material som bör betraktas som oredlighet i forskning 

Först nu, efter en förnyad granskning och snart fyra år senare, har KI be-
kräftat att visselblåsarna hade helt rätt i sin anmälan. Man kommer därför 
att begära att de sex artiklarna skall dras tillbaka av de tidskrifter där de 
publicerats. 

De internationella reglerna rörande författaransvar i vetenskapliga publi-
kationer är komplexa och har efterhand förändrats. Något strikt svenskt re-
gelverk i dessa frågor finns egentligen inte heller. 

KI och dess rektor kunde ha valt att lägga ansvaret på den huvudansvarige 
initiativtagaren och projektledaren vid KI, Paolo Macchiarini, gästprofessor 
och Director för ACTREM, the Advanced Center for Translational Regene-
rative Medicine (den forskningsavdelning på KI där projektet drevs) och 
dennes närmaste medarbetare Philipp Jungebluth, Executive Directorvid 
samma enhet. Man valde i stället att utöver dessa två döma ytterligare fem 
för oredlighet i forskning, däribland en av visselblåsarna. Därutöver förkla-
ras 31 av totalt 43 författare som klandervärda. 

KI:s beslut är tillfredsställande på så sätt att det nu slås fast att oredlighet 
inom forskning har förekommit. Tyvärr är det på samma gång beklagans-
värt att man dömer personer med begränsad insyn i projektet. Särskilt an-
märkningsvärt är att en av de visselblåsare som hjälpt till att avslöja forsk-
ningsfusket själv döms för oredlighet och att ytterligare två av visselblåsar-
na förklaras klandervärda. 

Vilka signaler ger man på detta sätt till framtida potentiella visselblåsare? 

TEXT	

Johan	Thyberg	
Pensionerad	professor,	KI,	och	legitimerad	läkare. 
https://www.dn.se/asikt/ansvariga-sviker-drabbade-av-macchiarini-skandalen/ 
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DN Åsikt. Ansvariga sviker drabbade i 
Macchiarini-skandalen 
PUBLICERAD 2018-07-06 
	

	
	
Karolinska institutets rektor Ole Petter Ottersen fotograferad i samband med att han tillträdde 
posten i fjol. Foto: Eva Tedesjö 
	
Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset 
och Stockholms läns landsting sviker de avlidna patien-
ternas anhöriga i Macchiarini-skandalen. I stället för att 
betala ut skadestånd hänvisas utländska släktingar till ett 
landstingskontrollerat försäkringsbolag. 
	
Paolo Macchiarini anställdes 2010 som gästprofessor vid Karolinska institu-
tet (KI) och överläkare vid öron-, näs- och halskliniken (ÖNH) på Karo-
linska universitetssjukhuset (KS). Ett förslag undertecknat av 14 professorer 
och/eller överläkare med Li Tsai, Urban Lendahl och Lars-Olaf Cardell i 
främsta ledet hade dessförinnan ställts till rekryteringsutskottet vid KI med 
kopia till KI:s rektor Harriet Wallberg (från vilken idén ursprungligen kom) 
och KS:s sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. 
	

I förslaget höjs Macchiarini till skyarna och man säger bland annat: 
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”Professor Paolo Macchiarini är den absolut ledande forskaren inom rege-
nerativ luftvägstransplantation. Han har bland annat varit den förste som 
genomfört en bronktransplantation med decellulariserat allograft, autologa 
mesenkymala stamceller samt tillväxtfaktorer. Genom att rekrytera honom 
till Kl kan den ovan efterlysta forskningsstrukturen skapas där grundforsk-
ning och kirurgi flätas samman till en interaktiv självbefruktande enhet.” 

Lite längre ned fortsätter man: 

”Genom rekrytering av professor Macchiarini kommer ett nu spirande 
europeiskt nätverkssamarbete snabbt kunna slå ut i blom. Vi räknar med att 
ha en fungerande regenerativ luftvägs transplantationsverksamhet igång 
senast tre månader efter det att han knutits till ÖNH-kliniken vi Karolinska 
universitetssjukhuset.” 

Det råder därför ingen tvekan om att det som planerades när man anställde 
Macchiarini var just det han kom att göra, att i ett kliniskt forskningsprojekt 
transplantera delar av luftvägarna med ny metodik. Problemet var bara att 
den teknik som användes inte hade testats tidigare vare sig på försöksdjur 
eller människor. Den belgiske professorn Pierre Delaere informerade tidigt 
KI om teknikens ogenomförbarhet, men detta gick spårlöst förbi. 

Resultatet av Macchiarinis verksamhet är i dag väl känt, bland annat via 
dokumentärer i Sveriges Televisions program Uppdrag granskning och Do-
kument inifrån. Av de tre patienter som transplanterades med konstgjord 
luftstrupe dog en efter några månader och de två övriga efter svåra kompli-
kationer och ett långdraget lidande. Parallellt med sin tjänstgöring i Stock-
holm var Macchiarini även verksam i Ryssland. Där gick än fler patienter 
samma öde till mötes. 

Tre år efter den första transplantationen, då de fatala följderna av samtliga 
ingrepp blivit uppenbara, anmälde fyra läkare och forskare på KS Macchia-
rini för misstänkt forskningsfusk i sex vetenskapliga artiklar. Anmälarna 
hävdade att resultaten av ingreppen återgavs på ett sätt som starkt avvek 
från vad som framgick i sjukjournalerna. 

Efter fyra års utredande och en tidigare friande dom kom KI:s rektor Ole 
Petter Ottersen den 25 juni till sist fram till att anmälarna hade rätt och slog 
fast att samtliga artiklar innehöll grava felaktigheter. Paolo Macchiarini för-
klarades skyldig till vetenskaplig oredlighet i alla sex artiklarna och hans 
närmaste medarbetare, Philipp Jungebluth, i de fyra artiklar han var med-
författare till. Särskilt notabelt är att hans namn stod först på en artikel i 
tidskriften ”Lancet” från 2011, den mest centrala i ärendet. Därutöver döm-
des ytterligare fem medförfattare för oredlighet, däribland den av anmälar-
na som var tredje assistent vid det första ingreppet. Ytterligare 31 medför-
fattare bedömdes som klandervärda, däribland två av anmälarna. 
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Att KI valt att på ett eller annat sätt döma 38 av 43 författare på de sex ar-
tiklarna har väckt uppmärksamhet och fått kritik. Det som gjordes en form 
av avancerad luftvägskirurgi av just det slag som KI:s ledning önskade när 
man rekryterade Macchiarini. När första artikeln publicerades i ”Lancet” 
några månader efter det första ingreppet gick man ut med ett pressmed-
delande med rubriken: ”Första lyckade transplantationen av en konstgjord 
luftstrupe”. 

Med tanke på de signaler KI redan från början sände ut om Macchiarinis 
förträfflighet och de banbrytande försök inom området luftvägskirurgi och 
regenerativ medicin han skulle driva måste man ställa sig undrande till den 
hårda dom rektor avkunnar mot ett stort antal medförfattare som hade små 
möjligheter att kontrollera allt som i efterhand visade sig ha fallerat. Det 
rörde sig som sagt om en planerad klinisk forskning till fullo uppbackad av 
KI:s ledning. Därvid krävs etiskt tillstånd. I artikeln påstods att sådant 
fanns, vilket dock visade sig inte stämma. 

För den typ av ingrepp som gjordes fordras vidare tillstånd från Läkemedel-
verket, vilket också saknades. En av de tillväxtfaktorer som utnyttjades var 
till och med förbjuden att använda både på människor och djur. KI som 
forskningshuvudman är dessutom skyldigt att för patienter som utnyttjas i 
kliniska försök teckna försäkringar som skyddar dem vid eventuella skador. 
Inte heller det fanns. 

Hur har då KI och KS har tagit ansvar för de skador och det lidande de 
åsamkat patienterna? De tre patienter det rör sig om kom alla från utlandet 
och vården förmedlades via Stockholm Care, ett av Stockholms läns lands-
ting (SLL) helägt bolag som mot betalning ger utländska patienter behand-
ling. Detta bolag har på de aktuella patienterna dragit in ett större antal mil-
joner kronor, inte minst tack vare alla de svåra komplikationer som uppstod 
och den därmed mycket långa behandlingstiden. De skador och det svåra 
lidande patienterna drabbades av har jag beskrivit i ett tidigare inlägg på 
DN Åsikt. 

Jag skrev i maj 2015 bland annat till KI:s rektor Anders Hamsten och KS:s 
chefläkare Johan Bratt och frågade vilka försäkringar man hade till skydd 
för de patienter som genomgått transplantation med en konstgjord luft-
strupe och vad man gjort för att patienterna och deras anhöriga skulle få 
ersättning. Från KS:s chefsjurist meddelades att sjukhuset har patientför-
säkring hos Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF), en försäkring 
som alla svenska vårdgivare enligt lag är skyldiga att ha. Jag fick däremot 
aldrig veta om den gäller utländska patienter som tas hit via Stockholm 
Care. Inte heller kom vare sig från KI eller KS något svar på vad man gjort 
för att patienterna och deras anhöriga skulle få ersättning för skador och 
lidande. 
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Såvitt känt har man vare sig från KI:s eller KS:s sida vidtagit några åtgärder 
för att de drabbade ska få skadestånd. Inställningen tycks vara att de av-
lidna patienterna eller deras anhöriga själva får vända sig till LÖF och be-
gära ersättning. Inställningen tycks vara att det är upp till dem själva att ta 
itu med landstingens försäkringsbyråkrati. Vilka är det då som förmodas 
göra detta. Jo, i första hand en eritreansk änka med minderåriga barn och 
turkiska syskon. Fadern till den tredje patienten som i mer än fyra års tid 
vakade vid sin dotters sjukbädd dog själv i lungcancer en kort tid efter det 
att hon gått bort. 

Detta är alltså så KI, KS och SLL tar sitt ansvar för den skandal som fläckat 
Sveriges och dessa institutioners rykte världen över. 

	

Johan	Thyberg	

Pensionerad	professor,	KI,	och	legitimerad	läkare	
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https://www.sjukhuslakaren.se/debatt/bristande-ansvarsutkravande-av-de-hogst-ansvariga-
for-macchiarini-skandalen/	
	

Sjukhusläkaren 
__________________________________ 
 
DEBATT 
 
Bristande ansvarsutkrävande av de 
högst ansvariga för Macchiarini-
skandalen 
 
Här sammanfattar läkaren och tidigare professorn vid KI, 
Johan Thyberg, sin syn på hanteringen av Macchiariniskan-
dalen och frågar varför ingen ställts till ansvar. Thyberg me-
nar att de högst ansvarig inte fått några faktiska påföljder, 
bortsett från en ny arbetsplats och oförändrad lön i miljon-
klass. 
 
24 juli 2018 Detta är en debattartikel – innehållet speglar skribentens 0 
åsikter, inte Sjukhusläkarens. 
 
Den 9 juli 2018 dog ännu en av de patienter som under ledning av 
Paolo Macchiarini blivit transplanterad med en ny luftstrupe. Sedan 
2008 och framåt är det totalt cirka tjugo patienter som fått antingen 
en decellulariserad eller en syntetisk luftstrupe inopererad på olika 
håll i världen . I det förra fallet rör det sig om en luftstrupe som 
tagits från en avliden och preparerats så att celler och annat 
material som kan orsaka avstötning avlägsnats och i det senare 
fallet om en luftstrupe tillverkad i plast. På dessa ”rör” har man sått 
ut celler isolerade från patienternas egen benmärg i hopp om att 
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dessa efter transplantationen skulle kunna omvandla det syntetiska 
röret till en mer eller mindre normal luftstrupe. Något 
experimentellt underlag för att detta skulle fungera finns dock inte 
och ur teoretisk synpunkt är det högst osannolikt. Detta kom också 
att besannas i praktiken. 
 
Av de tio patienter som fått en decellulariserad luftstrupe är åtta 
idag döda och två såvitt känt kvar i livet men med komplikationer 
av varierande grad. Orsaken till ingreppen var i fyra av dessa fall 
tumörer och i resterande sex fall antingen medfödda skador på 
luftstrupen eller skador uppkomna genom olyckor. Av de tio som 
fått en syntetisk luftstrupe är det känt att sju avlidit och en klarat 
sig tack vare att man efter sex månader lyckades ta bort 
transplantatet och istället göra en trakeostomi). Av dessa åtta hade 
två tumörer som grundsjukdom medan en hade skador efter en 
tidigare operation och fem skador efter tidigare bilolyckor. De två 
återstående patienternas bakgrund och öde har inte offentliggjorts 
(opererade i Ryssland). 
 
De två första transplantationerna av en syntetisk luftstrupe gjordes 
på Karolinska Universitetssjukhuset (KS) under 2011 och var en del 
i det forskningsprogram med avancerad luftvägskirurgi som hade 
planerats vid rekryteringen av Paolo Macchiarini till Karolinska 
Institutet (KI) och Öron-, Näs- och Halskliniken (ÖNH) på KS. Totalt 
gjordes fyra sådana ingrepp då man på den tredje patienten blev 
tvungen att göra en ny transplantation efter ett knappt år därför att 
det första implantatet kollapsat. 
 
Ett betydande ansvar för det ödesdigra resultatet av dessa 
ingrepp, som utfördes utan tillstånd från Läkemedelsverket och 
Etikprövningsnämnden, ligger självklart på Macchiarini i egenskap 
av den drivande bakom projektet och huvudansvarig kirurg. Det 
yttersta ansvaret både för operationerna och det sätt på vilket 
ärendet därefter handlagts ligger dock på Macchiarinis chefer på KI 
och KS. De det gäller är främst rektorerna på KI Harriet Wallberg 
(den som anställde honom) och Anders Hamsten (den som tog emot 
och behandlade anmälan om misstänkt forskningsfusk) samt 
institutionschefen Li Tsai och enhetschefen Lars-Olaf Cardell. Ett 
minst lika stort ansvar vilar därutöver på verksamhetscheferna vid 
ÖNH-kliniken på KS som tillät att de otestade och tillståndslösa 
transplantationerna fick äga rum: Richard Kuylenstierna (chef när 
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Macchiarini rekryterades och senare kontaktperson); Mats 
Holmström (chef vid tiden för ingreppen på de två första 
patienterna) och; Bo Tideholm (chef vid tiden för de två ingreppen 
på den tredje patienten). 
 
Processen vid rekryteringen av Paolo Macchiarini kritiserades 
starkt i den granskning av ärendet som på uppdrag av KI:s styrelse 
gjordes under ledning av Sten Heckscher. Den som initierade och 
fullföljde värvningen var dåvarande rektorn Harriet Wallberg. Till 
sin hjälp tog hon främst Li Tsai, prefekt vid CLINTEC, den institution 
som Macchiarini kom att tillhöra. De första kontakterna togs under 
slutet av 2009 och intensifierades under sommaren 2010 för att i 
oktober leda fram till att Harriet Wallberg och dåvarande 
sjukhusdirektören vid KS, Birgir Jakobsson, beslutade att från den 1 
december 2010 inrätta en tjänst för Macchiarini som gästprofessor 
vid CLINTEC kombinerad med en tjänst som överläkare vid ÖNH-kliniken. 
Detta anställningsförfarande fullföljdes trots att man fått varningar 
från flera håll. De mest konkreta förmedlades i augusti 2010 via  
KI-professorn Sven-Erik Dahlén som från en italiensk professor i 
lungmedicin fått ta del av ”allvarlig kritik av Macchiarinis 
forskning, kliniska omdöme och allmänna vandel”. Det framkom 
även att denne inte befunnits kompetent för en professur i Florens 
(där han då arbetade), bland annat på grund av oriktiga uppgifter i 
sitt CV och ifrågasättande av några publikationer. Negativa 
omdömen kom även från Hannover och Barcelona där Macchiarini 
tidigare arbetat. Det gällde till exempel samarbetssvårigheter och 
bristande respekt för kraven på etiska och andra tillstånd. Mer 
positiva kommentarer hade dåvarande verksamhetschefen på ÖNH-kliniken 
erhållit från professor Martin Birchall vid University 
College London (UCL), som under flera år sammanarbetat med 
Macchiarini. Det var för övrigt vid UCL det plaströr som användes 
vid den första transplantationen i Stockholm tillverkades. Till saken 
hör dock att Birchall och UCL i flera officiella utredningar fått 
allvarlig kritik rörande sin verksamhet med luftstrupetransplantationer. 
  

”Hur en anställning av en 
hög befattningshavare på ett 
svenskt universitet kan gå till på 
detta sätt är närmast ofattbart.” 
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De varningar från Paolo Macchiarinis tidigare arbetsplatser som 
Sven-Erik Dahlén fått vidarebefordrades initialt till professor Lars- 
Olaf Cardell, Macchiarinis blivande chef på ÖNH-enheten vid 
CLINTEC. Från denne gick larmsignalerna vidare först till 
prefekten, professor Li Tsai, och från henne vidare till rektor 
Harriet Wallberg. De högst oroande besked man fick hade dock 
ingen synbar effekt och anställningen fullföljdes. KI tog heller aldrig 
in några referenser och anlitade inte några externa sakkunniga för 
att bedöma Macchiarinis meriter. Först i efterhand kunde man i en 
intern utredning från 2016 slå fast att Macchiarini ”inför träffandet 
av anställningsavtalet som gästprofessor år 2010 avsiktligen lämnat 
oriktiga eller missvisande uppgifter i sin CV”. Hur en anställning av 
en hög befattningshavare på ett svenskt universitet kan gå till på 
detta sätt är närmast ofattbart. 
 
Och det var här inte slut på varningarna. Efter det att Macchiarini 
anställts i slutet av 2010 visade han sig inte särskilt frekvent på sin 
arbetsplats. Ett drygt halvår senare lyckades han dock dupera 
isländska kollegor och få tag i en patient på vilken den avancerade 
luftvägskirurgi som annonserats av KI vid hans rekrytering kunde 
testas. Detta blev den första transplantationen i världen av en 
konstgjord luftstrupe. Den utfördes i juni 2011 och beskrevs i en 
artikel i den medicinska tidskriften Lancet ett knappt halvår senare. 
Denna operation uppmärksammades stort både i vetenskaplig och 
annan press. Bara en dryg månad efter ingreppet gick också KI ut i 
ett pressmeddelande och berättade stolt om den ”första lyckade 
transplantationen av en konstgjord luftstrupe”. Självklart kunde 
man vid denna tid inte veta något om vilket det långsiktiga 
resultatet skulle bli. Den omnämnda Lancetartikeln utgör för övrigt 
kärnan i det oredlighetsärende som efter fyra års utredande till sist 
lett fram till att sex av sex anmälda artiklar nyligen förklarats 
innehålla grava felaktigheter samt att Paolo Macchiarini och ett 
antal medförfattare dömts för vetenskaplig oredlighet. 
 
Redan ett par månader innan den ovan omnämnda artikeln 
kommit i tryck fick KI:s rektor Harriet Wallberg E-post från den 
belgiske professorn och ÖNH-specialisten Pierre Delaere som 
varnade för de metoder Macchiarini utnyttjade och det sätt på 
vilket resultaten beskrevs. I det relativt korta brevet framfördes 
även misstankar om vetenskaplig oredlighet. Inget av detta tycks ha 
tagits ad notam. Delaere fortsatte emellertid att slå larm om 
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Macchiarinis verksamhet, först till Harriet Wallberg och från och 
med 2013 till hennes efterträdare, Anders Hamsten. Tyvärr kan det 
nog närmast liknas vid att ha talat till döva öron. Han skrev även 
artiklar i vetenskapliga artiklar för att varsko andra läkare och 
förhindra att Macchiarinis metoder skulle börja tillämpas på andra 
håll. 
 
Den 25 juni 2014 skickade Delaere ett brev till Hamsten där han 
föreslog ett möte i Stockholm för att diskutera hur man skall få slut 
på transplantationerna av konstgjorda luftstrupar. Till brevet 
fogades ett dokument där han beskrev svagheterna med 
Macchiarinis teknik som han kallade ”the biggest lie in medical 
history”. Vid denna tidpunkt var två av de patienter som hade 
opererats i Stockholm redan döda och den tredje vårdades sedan 
knappt två år på intensivvårdsavdelning svävande mellan liv och 
död. Något möte inbjöd Hamsten aldrig till. Han överlämnade dock 
ärendet till Etikrådet vid KI för att utreda i vilken mån Macchiarini 
kunde anses skyldig till forskningsfusk. Ett knappt år senare kom 
man därifrån med ett utlåtande. I diffusa termer framförs att 
Delaere och Macchiarini kanske tyder ordet ”regenerativ” på olika 
sätt och man menar avslutningsvis att ”de frågor som tas upp av 
professor Delaere är av vetenskapsteoretiskt slag snarare än av 
forskningsetiskt slag”. Man friar därför Macchiarini från 
misstankarna om vetenskaplig oredlighet. Undertecknare av 
skrivelsen är Niels Lynöe, ordförande i Etikrådet och professor i 
medicinsk etik. Rådets slutsats blir också det beslut rektor Anders 
Hamsten tar den 7 april 2015. 
 
Parallellt med professor Delaeres engagemang i frågan hade 
även de fyra läkare på KS som kom att gå under benämningen 
”visselblåsarna” – Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik 
Grinnemo och Oscar Simonson – börjat titta närmare på 
Macchiarinis verksamhet och de publikationer där den beskrevs. En 
av dem hade varit tredje assistent vid den första transplantationen i 
juni 2011 och de hade senare fått vara med och behandla 
patienterna för de allvarliga komplikationer som uppstod. Deras 
efterforskningar ledde fram till att de sommaren 2014 lämnade in 
två olika anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning till KI:s 
rektor Anders Hamsten. Den första levererades i juni och gällde en 
artikel om transplantation av matstrupe på råtta. Den andra och 
betydligt större inlämnades i augusti och gällde sex artiklar där 
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transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa beskrevs. 
 

När den första anmälan kom in skickades den omedelbart vidare till 
Macchiarini som gavs möjlighet att besvara anklagelserna. När 
nästa kom blev Hamsten och hans kollegor i KI:s ledning mer 
konfunderade. Det var en välunderbyggd anklagelseakt och rörde 
försök på människa av graverande natur. Om man så här i 
efterhand ska tolka vad som hände nu så kan det nog bäst beskrivas 
som ett försök att sopa problemet under mattan. Det var alltså 
samma sak som man redan tidigare gjort med professor Delaeres 
varningar. Hur tog sig då detta uttryck? 
 
Jo under mer än tre månader hände till synes ingenting. Inte ens 
Macchiarini själv som utpekad eller hans institutionschef delgavs 
anmälan. Enligt svensk lag är dock ett universitet som fått 
kännedom om möjlig oredlighet i forskning skyldigt att utreda 
misstankarna. Till sist var Hamsten sålunda tvungen att skrida till 
handling och detta resulterade i ett beredningsdokument daterat 
den 25 november 2014. Av någon anledning råkade detta vara 
dagen efter det att New York Times publicerat en artikel med 
rubriken ”Leading surgeon Is accused of misconduct in 
experimental transplant operations”. Nyheten om anklagelserna 
var därmed spridd vida omkring och någon återvändo fanns inte. 
Det dokument Hamsten undertecknade är hur som helst mycket 
märkligt och kan inte gärna ses som något annat än ett försök till 
fortsatt mörkläggning. 
 
Inledningsvis sägs där att det i juni 2014 inkommit en anmälan om 
oredlighet i en artikel om transplantation av matstrupe på råtta. 
Därefter sägs helt kort att ”anmälan kompletterades i augusti 2014 
med ytterligare handlingar”. Ingen kan tyda detta på annat sätt än 
att denna komplettering gällde den just nämnda råttartikeln. Så var 
dock inte alls fallet. Vad det rörde sig om var istället den betydligt 
större och långt allvarligare anmälan mot sex artiklar rörande 
transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa. Hamsten 
går sedan vidare och säger att KI utser professor emeritus Bengt 
Gerdin till extern granskare. Hans uppdrag beskrivs som ”att 
granska artikeln (singularis) och utifrån övriga handlingar i ärendet 
bedöma om oredlighet förekommit”. 
 
I beredningsdokumentet sägs de facto inte ett ord om anmälan mot 
de sex artiklar som avhandlar försök på människa. Man låtsas helt 
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enkelt inte om dess existens. Förvisso ett oredligt sätt att försöka 
dölja det verkligt stora problemet. Tillvägagångssättet kommenteras 
i det brev Gerdin senare kom att skriva till Hamsten. Han 
konstaterar där helt kort: ”Mitt formella uppdrag innebar endast att 
granska den experimentella artikeln i Nature Communications” 
(den som rörde råttförsöken). 
 
När Gerdin i januari 2015 kunde påbörja sitt 
granskningsuppdrag rådde på KI vad som kan liknas vid kaos. Det 
hade gått sju månader sedan den första anmälan och fem månader 
sedan den andra inkommit. Den från KI:s sida som hade fått till 
uppgift att handha ärendet och assistera Gerdin var juristen vid 
ledningskansliet Lisen Samuelsson. I den korrespondens dessa två 
hade noteras sådant som att Gerdin till en början fick uppmana 
Samuelsson att se till så att Macchiarini och Tsai formellt delgavs 
anmälan i trakeaärendet i sin helhet (vilket ännu inte gjorts). Han 
föreslog att hon skulle hämta materialet från Retraction Watch, en 
amerikansk webbsajt som bevakar oredlighetsfrågor och där 
anmälningarna i sin helhet lagts ut. Man frågar sig förfärat om han 
befarade att KI inte själva hade ordning på anmälningarna och 
bilagorna till dessa? 
 
Trots alla problem som dök upp under vägen kan man konstatera 
att Gerdin gjorde en ambitiös och högst adekvat granskning. I det 
utlåtande han avlämnade den 13 maj 2015 bekräftas de 
beskyllningar om oredlighet som anmälarna framfört. Gerdins 
slutsats blir att artikeln rörande transplantation av matstrupe på 
råtta (anmälan nr 1) och de sex artiklarna rörande transplantation 
av en konstgjord luftstrupe på människa (anmälan nr 2) samtliga 
utgör exempel på oredlighet i forskning. 
 

”Trots alla problem som dök 
upp under vägen kan man 
konstatera att Gerdin gjorde en 
ambitiös och högst adekvat 
granskning.” 
 
Vad gör då KI:s rektor Anders Hamsten i detta läge? Jo enligt gängse 
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procedur skickar han ut Gerdins yttrande till författarna på 
artiklarna och ger dem möjlighet att bemöta granskarens slutsatser. 
Särskilt i ärendet gällande transplantationerna av luftstrupe på 
människa lämnade Macchiarini nu in en stor mängd 
kompletterande material, inte tidigare uppvisat för Gerdin i 
egenskap av extern granskare. Trots detta lät Hamsten inte Gerdin 
ta del av detta material och kommentera det. Istället beslutade han 
den 28 augusti 2015 efter föredragning av juristen Lisen 
Samuelsson att Paolo Macchiarini inte var skyldig till oredlighet i 
forskning. 
 
Kanske trodde man inom KI:s ledning att saken därmed var 
utagerad och att allt ståhej snart skulle lägga sig. Så blev dock inte 
fallet. Många upprördes över beslutet och kritiska artiklar skrevs 
både i fack- och dagspress. Undertecknad hade själv en 
debattartikel i Dagens Medicin om beslutet där budskapet var att 
”inte bara den anmälda forskningen utan även det sätt på vilket 
rektor hanterat detta ärende bör betraktas som oredlighet. Efter 
någon vecka besvarade Anders Hamsten tillsammans med 
sjukhusdirektör Melvin Samsom min artikel och hävdade att Paolo 
Macchiarini inte hade gjort sig skyldig till oredlighet i forskning och 
att deras beslut vilade på saklig grund. Detta uttalande är något de 
senare rimligen djupt har ångrat. 
 
Jag hade också redan i januari 2015 tipsat redaktionen för 
Dokument Inifrån vid Sveriges Television om ärendet. Även 
Uppdrag Granskning intresserade sig för detta och kom redan i maj 
2015 med ett väldokumenterat och kritiskt program som emellertid 
inte fick det genomslag man kunde ha förväntat sig. När Dokument 
Inifrån i januari 2016 presenterade en serie om tre program under 
rubriken ”Experimenten” blev reaktionen desto starkare. Särskilt 
stor blev upprördheten över det öde som hade drabbat en ung rysk 
kvinna som fått sin luftstrupe skadad vid en bilolycka men som på 
inget sätt svävade i livsfaras. Av Macchiarini och det amerikanska 
företag som backade upp honom övertalades hon att genomgå en 
transplantation med en konstgjord luftstrupe. Ingreppet 
genomfördes den 19 juli 2012, vid den tid då Macchiarini var 
anställd vid KI och KS. Resultatet blev som hennes mamma beskrev 
saken att hon långsamt ruttnade inifrån. Efter långvarigt lidande 
avled hon i september 2014, 35 år gammal. 
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Efter det att denna dokumentärserie sänts ställdes allt på ända för 
KI och dess rektor Anders Hamsten. Denne påstod nu att han inte 
kände till Macchiarinis verksamhet i Ryssland, trots att han 
informerats om detta i samband med förlängningen av 
Macchiarinis förordnande. Enligt rysk press var det till och med så 
att implantat som användes i Ryssland hade tillverkats vid 
Macchiarinis laboratorium på KI. Hamsten erkände att han hade 
”gjort en nästan total felbedömning av Paolo Macchiarini” och 
meddelade den 13 februari 2016 att han avgick som rektor för KI. 
Han ifrågasatte samtidigt sitt beslut att fria Macchiarini från 
misstankarna om oredlighet i forskning och menade att ”KI:s 
utredning om forskningsfusk mot Paolo Macchiarini måste tas upp 
igen”. 
 
Efter denna helomvändning från Hamstens sida skrev de fyra 
anmälarna ett brev till honom samt Hans-Gustaf Ljunggren, 
dekanus för forskning, och Jan Carlstedt-Duke, senior rådgivare åt 
rektor – de tre huvudansvariga för utredningen – där de exponerar 
den totala ohederlighet med vilken KI skött utredningen och 
behandlat de obestridliga bevis för Macchiarinis skuld de hade lagt 
fram i sin anmälan. 
 
Ett likartat budskap om Hamstens hantering av utredningen hade 
redan i december 2015 framförts av Bengt Gerdin, den externe 
granskare han anlitat. Detta gjordes i ett 16 sidor långt och kritiskt 
brev. Det räcker kanske här att citera den sista meningen: ”Det har 
således förelegat oredlighet vid skrivandet av uppsatserna, vilket 
jag visar genom att lyfta fram några obestridliga fakta som stöd för 
detta; fakta som är så oomkullkastliga att jag inte kan förstå hur det 
är möjligt att manövrera sig runt dem med trovärdigheten i behåll”. 
Det var sannolikt detta Hamsten inte kunde och därför valde att 
avgå en dryg månad senare. 
 
Som vikarierande rektor tillträdde nu professor Karin 
Dahlman-Wright. Hon skrev inom kort till Expertgruppen för 
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) 
och bad om deras hjälp att behandla de anmälningar om misstänkt 
oredlighet som inkommit i juni respektive augusti 2014. Hon 
hävdade där att det i dokumentärserien ”Experimenten” 
framkommit nya uppgifter som tidigare inte varit kända för KI. Det 
hon syftar på och som Hamsten själv hänvisat till var Macchiarinis 
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verksamhet i Ryssland. Att detta skulle vara en nyhet för KI är dock 
osanning. Macchiarinis närmaste chefer kände väl till denna 
aktivitet och hade i slutet av 2013 refererat till den i det 
rekommendationsbrev som resulterade i att Hamsten förlängde 
Macchiarinis förordnande vid KI (se nedan). De fyra läkare som 
ursprungligen anmält Macchiarini reagerade starkt på Dahlman- 
Wrights agerande och skrev ett brev till henne och tre andra av de 
högst ansvariga på KI där de menade att de nya bevis som påstods 
ha tillkommit endast marginellt adderade till den tunga bevisning 
som fanns i den ursprungliga anmälan och redan hade 
konfirmerats av Bengt Gerdin i hans granskning (se ovan). Av den 
anledning såg de hänvisningarna till ny information endast som ett 
försök från KI:s lednings sida att frånsäga sig ansvaret för tidigare 
tillkortakommanden och brist på moral i handläggningen av Paolo 
Macchiarinis förseelser. 
 
I den nya granskning som nu gjordes kom de sakkunniga som 
Expertgruppen vid CEPN utnyttjade liksom Expertgruppen själv 
fram till att oredlighet förekommit i alla sju artiklar man fått att 
granska. Man bekräftade därmed både det som anmälarna framfört 
och det som den externe granskaren Bengt Gerdin konstaterat. I 
slutändan blev det därmed så att Dahlman-Wright den 20 december 
2016 beslutade att oredlighet inom forskning förekommit i artikeln 
rörande transplantation av matstrupe på råtta. KI begärde också 
hos tidskriften Nature Communications att artikeln skulle dras 
tillbaka, vilket gjordes. 
 
Det dröjde sedan fram till den 25 juni 2018 innan KI:s nytillträdde 
rektor, Ole Petter Ottersen, beslutade att samtliga sex artiklar 
rörande transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa 
innehöll grava felaktigheter. Av totalt 43 författare dömdes förutom 
Paolo Macchiarini ytterligare sex för vetenskaplig oredlighet. 
Därutöver förklarades 31 stycken som klandervärda. I brev som 
dagen efter tillställdes de tidskrifter där artiklarna publicerats 
begärdes att de skulle dras tillbaka. Två av artiklarna var 
publicerade i Lancet. Därifrån meddelades den 7 juli att så skett.  
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”Vid en adekvat anställningsprocedur 
inkluderande referenstagning, kontroll  
av CV och externa sakkunniga hade  
Macchiarini med stor säkerhet aldrig  
Fått sina tjänster på KI och KS.” 
 
Utöver KI-rektorerna Harriet Wallberg och Anders Hamsten 
vilar ett stort ansvar för Macchiarini-ärendet på Li Tsai som chef 
(prefekt) för CLINTEC och Lars-Olaf Cardell som chef för ÖNH-enheten 
vid CLINTEC, det vill säga den institution och den enhet vid 
vilken Paolo Macchiarini kom att verka. Dessa två var tillsammans 
med professor Urban Lendahl (den som satt på pengarna och kunde 
garantera ekonomin) de drivande bakom det förslag om rekrytering 
av Paolo Macchiarini som den 4 juni 2010 lämnades till 
Rekryteringsutskottet vid KI med kopia till rektor Harriet Wallberg 
och sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. De varningar om Macchiarini 
som läkare, forskare och person som inkommit och beskrivits ovan 
lämnades därhän. Några varningar nådde heller aldrig 
Rekryteringsutskottet, som utan någon kontroll värd namnet 
tidigare hade godkänt rekryteringen. Vid en adekvat 
anställningsprocedur inkluderande referenstagning, kontroll av CV 
och externa sakkunniga hade Macchiarini med stor säkerhet aldrig 
fått sina tjänster på KI och KS. 
 
Paolo Macchiarinis anställning som gästprofessor på KI och 
överläkare vid KS gällde initialt för tre år med möjlighet till 
förlängning i ytterligare två år. När de första tre åren hade passerat 
blev det inte något fortsatt förordnande på KS. En bidragande orsak 
till detta var att verksamhetschefen vid Thoraxkliniken, som fått ta 
hand om offren från Macchiarinis verksamhet, helt enkelt hade fått 
nog. På KI och vid institutionen CLINTEC hade man däremot 
uppenbarligen inte förstått vilka problem som förelåg. Den 26 
september 2013 skrev sålunda prefekten Li Tsai och enhetschefen 
Lars-Olaf Cardell ett brev till Rekryteringsutskottet där man 
rekommenderade att Macchiarinis anställning som gästprofessor 
och överläkare skulle förnyas. Utskottet tillstyrkte förslaget och 
rektor Anders Hamsten beslutade den 14 januari 2014 att förnya 
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anställningen av Macchiarini som gästprofessor vid KI. Någon 
fortsatt tjänst vid KS blev det som sagt däremot inte. 
 
Vad var det då som Tsai och Cardell skrev i sitt 
rekommendationsbrev? Jo bland annat följande: ”Bland det mest 
uppmärksammade som gjorts inom ACTREMs ram (Macchiarinis 
avdelning) är en serie stamcellsbaserade trakealtransplantationer. 
Bland dessa märks den första operationen där en människa erhöll 
ett stamcellsbaserat helt konstgjort transplantat. Detta ingrepp 
gjordes på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan dess har 
ytterligare sju operationer genomförts enligt samma koncept, tre i 
Stockholm, en i Peoria, Illinois, USA samt fyra i Krasnodar, 
Ryssland”. 
 
Det man däremot inte redovisade var att en av de patienter som 
opererats i Stockholm hade avlidit ett och ett halvt år tidigare och 
att de två övriga patienterna vårdades för livshotande 
komplikationer på KS. Beträffande ingreppet på den två och ett 
halvt år gammal flicka som opererats i USA nämns att hon avled 
några veckor senare vid en annan operation. Gällande de tre 
patienter som vid denna tid hade transplanterats i Ryssland hade en 
fått genomgå en ny transplantation efter ett år på grund av 
uppkomna problem (därav uppgiften om fyra transplantationer i 
Ryssland). Alla dessa tre patienter kom att ha avlidit inom ett år 
efter det att Tsai och Cardell skrivit sin entusiastiska 
rekommendation om att förlänga Macchiarinis förordnande. 
 
Som angetts tidigare vilade ett avgörande ansvar för Paolo 
Maccharinis försök att på KS transplantera en konstgjord luftstrupe 
på tre patienter (mänskliga försökskaniner) på de tre som under 
tiden för hans anställning på ÖNH-kliniken var verksamhetschefer 
där: Richard Kuylenstierna, Mats Holmström och Bo Tideholm. 
Bland annat i den större utredning som på uppdrag av Melvin 
Samsom, sjukhusdirektör vid KS, utfördes av professor Kjell 
Asplund (tidigare bland annat chef för Socialstyrelsen) slogs fast att 
dessa ingrepp var att betrakta som klinisk forskning. Att man då 
låtit dem ske (1) utan en verklig teoretisk bas, (2) utan tidigare 
djurförsök och (3) utan att införskaffa lagstadgade tillstånd från 
Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden är högst 
uppseendeväckande. 
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Vilka är då de kännbara påföljder de högst ansvariga på Karolinska 
Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset fått vidkännas som 
resultat av denna skandal? 
 
Harriet Wallberg blev efter sin tid som rektor på KI 
Universitetskansler och chef för Universitetskanslersämbetet. Hon 
avsattes i september 2016 från denna post av Regeringen på grund 
av sin inblandning i Macchiarini-affären och övergick istället till en 
anställning som generaldirektör vid Regeringskansliet med en 
årslön om 1,6 miljoner kronor fram till den 31 maj 2020. 
 
Anders Hamsten, som meddelade sin avgång i ett dramatiskt inlägg 
på DN Debatt i februari 2016, blev anställd på Regeringskansliet 
med en lön av 1,6 miljoner kronor per år fram till början av 2019. 
Li Tsai var prefekt vid CLINTEC, den institution där Macchiarini fick 
sin tjänst på KI, och en av de drivande bakom rekryteringen av 
honom och förlängningen av hans förordnande. Hon har avgått 
från posten som prefekt och istället blivit chef vid institutionens 
enhet för ortopedi och bioteknologi. 
 
Lars-Olaf Cardell var vid sidan av Li Tsai en av de drivande i 
rekryteringen av Macchiarini och förlängningen av hans 
förordnande vid KI. Han var också Macchiarinis närmaste chef och 
den som bland annat godkände att denne endast någon eller några 
dagar varje månad infann sig på sin arbetsplats och dessutom fick 
sina flygresor till och från hemmet i Barcelona betalda av KI. Lars- 
Olaf Cardell är än idag chef för enheten för öron- näs- och 
halssjukdomar. 
 
Richard Kuylenstierna var verksamhetschef på ÖNH-kliniken vid KS 
när Macchiarini anställdes och senare kontaktman i frågor rörande 
dennes verksamhet. Han är idag pensionerad. 
 
Mats Holmström var verksamhetschef vid ÖNH-kliniken när de två 
första transplantationerna av en konstgjord luftstrupe utfördes 
under ledning av Macchiarini. Han är idag senior forskare på 
CLINTEC och fortsatt även överläkare vid ÖNH-kliniken. 
 
Bo Tideholm var verksamhetschef vid ÖNH-kliniken vid tiden för de 
två transplantationerna på den tredje patienten. Han fick i 
september 2016 lämna posten som verksamhetschef men är 
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fortfarande i tjänst vid Karolinska Universitetssjukhuset och vid KI-
institutionen CLINTEC. 
 
Sammanfattningsvis måste man fråga sig om de påföljder som 
utkrävts i efterdyningarna av Macchiarini-skandalen – i den mån de 
överhuvudtaget existerar – har stått i proportion till de skador som 
orsakats inte bara drabbade patienter utan även vårt lands 
anseende som en nation med god medicinsk forskning och god 
sjukvård? 
 
Tidigare fanns i Sverige ett ämbetsmannaansvar som innebar att 
straffrättsligt ansvar kunde utkrävas vid tjänstefel, till exempel i 
form av underlåtenhet att följa gällande regler. På 1970-talet 
avskaffades detta. Enligt Thomas Bull, tidigare professor i 
konstitutionell rätt och idag justitieråd i Högsta 
 

”Är detta en rimlig ordning 
som gör att allmänheten kan 
känna förtroende för två av de 
mest centrala institutionerna 
inom svensk medicinsk 
forskning och sjukvård?” 
 
förvaltningsdomstolen, var anledningen till detta att det inte minst 
inom regeringen fanns en inställning att ”allvarliga fel inte 
förekommer i någon ökad utsträckning inom den offentliga 
förvaltningen och att straffrättsliga sanktioner inte borde användas 
annat än i speciella fall” (citat från 2013). Som filosofiprofessorn 
Erik J Olsson skrev i en nyligen publicerad bok om ”de svenska 
universitetens sönderfall” var kanske anledningen till att grövre 
förseelser förr inte förekom inom våra myndigheter just det att ett 
ämbetsansvar med straffrättsliga påföljder fanns. Idag är det istället 
upp till myndigheterna själva att internt vidta disciplinära åtgärder 
när missbruk av makt och grövre överträdelser skett. 
 
I det aktuella fallet har det genom externa granskningar slagits fast 
att grava fel begåtts av högt uppsatta tjänstemän inom offentlig 
förvaltning. I några fall har det lett till att de fått ny arbetsplats men 
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med oförändrad lön i miljonklassen. I andra fall har inga reella 
åtgärder alls vidtagits. Är detta en rimlig ordning som gör att 
allmänheten kan känna förtroende för två av de mest centrala 
institutionerna inom svensk medicinsk forskning och sjukvård? 
 
Johan Thyberg, leg. läkare och pensionerad professor vid KI. 
	 	



 215 

https://newsvoice.se/2018/07/mikael-odenberg/ 
 
 

Johan Thyberg: Mikael Odenberg varför so-
ver du och varför riskerar du KI:s rykte? 
 
Av NewsVoice - 29 juli 2018 
 

 
 
Mikael Odenberg th (foto av Gustav Mårtensson) och Johan Thyberg tv (privat foto).  
Montage: NewsVoice.se 
 
”Mikael Odenberg tillträdde som ny styrelseordförande för Karolinska Institutet med två 
omedelbara ärenden på bordet: rekrytera ny rektor och sopa upp efter Macchiarini”. 
Det skriver KI på sin hemsida. KI-granskaren Johan Thyberg som tidigare arbetat som 
professor på KI antyder att detta sopande (under mattan) genomförs. Thyberg skriver 
att Mikael Odenberg mest satt och sov när insiders från KI berättade om KI:s ovilja att 
genomföra en oredlighetsutredning angående Macchiarini-skandalen. NewsVoice publi-
cerar Thybergs öppna brev till Mikael Odenberg. 

 
  



 216 

Till: 
Mikael Odenberg 
Styrelseordförande 
Karolinska Institutet 
 
Hej Mikael! 
När de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet vid ett professorskollegium på KI höll sin 
mycket avslöjande presentation om den totala inkompetensen – eller kanske snarare oviljan – 
hos KI:s ledning att sköta en oredlighetsutredning, var du så långt jag kunde notera den ende 
från den högsta ledningen som var närvarande. 
 
Tyvärr satt du mest hela tiden och sov och uppfattade kanske inte så mycket. Dessutom gick 
du i förtid. Det som avhandlades var kanske inget du såg som särskilt viktigt. Man kan också 
fråga sig vad du som före detta politiker verkligen förstod av det som sades, de stunder du var 
vaken. 
 
Övriga inom KI:s ledning med ett mer direkt ansvar för utredningen höll sig borta från denna 
viktiga presentation. Det gällde såvitt jag kunde se både vikarierande rektor Karin Dahlman-
Wright (prorektor och passiv under skandalens förlopp) och tillträdande rektor Ole Petter Ot-
tersen. Den senare hade personligen fått en inbjudan av en av visselblåsarna för att bli insatt i 
problematiken. 
 
Vad saken gällde var alltså bland annat hur Ottersens företrädare Anders Hamsten försökt 
sopa hela problemet under mattan (beskrivet i ett flertal artiklar). Annat än detta prioriterades 
uppenbarligen högre av den tillträdande rektorn som förmodades rensa upp i röran på KI och 
definitivt borde ha lyssnat till vad som framfördes vid detta möte. 
 
Jag har själv lagt ner mycket arbete för att försöka bidra till att avarter inom myndighetsutöv-
ning av det slag som under en följd av år förekommit på KI skulle kunna avslöjas och åtgär-
das (finns beskrivet ett antal artiklar och dessutom i flera böcker som kan laddas ner gratis 
från nätet). En självklarhet är då att de som står i ledningen för KI har ”rent mjöl i påsen”. 
Nu råkar det förhålla sig på det sättet att det finns en nätsajt som går under namnet PubPeer. 
Bakom den ligger en stiftelse registrerad i Kalifornien med syfte att bidra till att förbättra kva-
litén på vetenskaplig forskning i stort. Den som så önskar har möjlighet att publicera inlägg 
på PubPeers hemsida, som blivit ett forum där resultat presenterade i vetenskapliga artiklar 
från alla håll av världen diskuteras. 
 
En sidoeffekt av detta har också blivit ett stort antal avslöjanden av oredlighet inom forsk-
ning. Det hela kan närmast ses som en typ av renhållningsfunktion. 
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Redan för några år sedan fanns det personer som hade tittat närmare på vissa artiklar av Karin 
Dahlman-Wright och Ole Petter Ottersen, välkända forskare inom sina respektive fält. Speci-
ellt beträffande Dahlman-Wright hade man hittat en del högst påtagliga saker i form av dupli-
cerade gelband (i proteinblottar och liknande), där ett och samma gelband i mer eller mindre 
förvrängd form (spegelvändning, ändrad ljusintensitet och/eller ändrad storlek) använts för att 
visa olika saker. 
 
Beträffande Ottersen hade liknande duplikationer av gelband påträffats i en äldre artikel till-
sammans med en framstående forskargrupp vid Pasteur-institutet rörande cytokemisk och 
immunoelektronmikroskopisk lokalisation (Ottersens specialområde) av acetylkolinreceptorn. 
Nu råkade det vara så att de personer som gjort dessa upptäckter också var engagerade i Mac-
chiarini-ärendet och ytterst angelägna att detta till sist skulle komma till ett beslut efter all den 
mörkläggning som KI:s ledning tidigare ägnat sig åt. Huvudansvarig under denna första del 
av utredningen var Anders Hamsten men Karin Dahlman-Wright var de facto prorektor och 
kan inte ha undgått att se vad som pågick. 
 
För att inte riskera en kollaps av den återupptagna utredningen av Macchiarini-ärendet under 
medverkan av Expertgruppen i oredlighetsfrågor vid Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN) 
avstod de nämnda personerna från att lägga ut sina fynd på PubPeer vid den aktuella tiden. 
När beslut nu äntligen fattats och KI som du uttrycker det lagt ärendet bakom sig blev det lite 
grann av en tillfällighet att de gamla fynden rörande Dahlman-Wrights och Ottersens artiklar 
kom att läggas ut samtidigt på Pub Peer. Detta ledde i sin tur till att vetenskapsjournalisten 
Leonid Schneider (som låg bakom granskningen) med hemsidan forbetterscience.com och jag 
själv skrev till KI och informerade om saken. 
 
Det är väl trots allt vad som skall göras när saker som detta kommer fram? 
 
Reaktionen från dig Mikael som ordförande i konsistoriet är väl ungefär vad man kan för-
vänta sig av en före detta politiker som på äldre dar fått i uppdrag att leda en dysfunktionell 
statlig myndighet. 
 
I din blogg på KI:s hemsida och i en intervju i Dagens Medicin går du ut och beskriver de två 
som informerat KI om misstänkt oredlighet i forskning och presenterat välgrundade indicier 
för dessa misstankar som några suspekta figurer som bara vill KI illa. Du gör därmed samma 
fatala och ödesdigra misstag som KI och Karolinska Universitetssjukhuset gjorde när anmäl-
ningarna mot Macchiarini kom in sommaren 2014. 
 
Du förstår uppenbarligen inte heller vad det är du gör när du har det dåliga omdömet att för-
säkra ditt fulla förtroende både för rektor Ole Petter Ottersen och prorektor Karin Dahlman-
Wright redan innan någon utredning av misstankarna om oredlighet i forskning ens har hunnit 
starta. 
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KI och dess nya ledning har uppenbarligen inte lärt sig något av de senare årens skandaler och 
de är förvissa ett flertal. 
 
Och även om du tycks tro det så är Macchiarini-skandalen inte alls avslutad utan kommer att 
fortsätta att fläcka KI:s namn. 
 
I USA pågår en rättslig process mot det börsnoterade företag som byggde upp hela sin verk-
samhet runt den världsberömda KI-professorn Paolo Macchiarini och hans galna idéer (som 
två av KI:s stamcellsexperter svalde med hull och hår). Nedläggningen av förundersökningen 
mot Macchiarini med misstanke om grovt vållande av annans död och grovt vållande av per-
sonskada är överklagad av anhöriga till två av patienterna och inget beslut i den frågan har 
ännu tagits. 
 
Bland det mer stötande i affären är vidare att inget som helst skadestånd har betalats ut till 
drabbade patienter och deras anhöriga av KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Stock-
holms Läns Landsting. Det senare har via sitt bolag Stockholm Care tjänat ett större antal mil-
joner kronor på de olagliga och dödsbringande transplantationerna av en konstgjord luft-
strupe, som ingick i de planer för avancerad luftvägskirurgi som KI:s ledning målade ut i 
samband med rekryteringen av Macchiarini. Denna var i sig själv en rekrytering som skedde 
utan hänsynstagande till de allvarliga varningar som man fick från tidigare arbetsplatser, utan 
kontroll av CV (som senare visade sig vara falskt), utan tagande av referenser och utan sak-
kunnighetsbedömning. 
 
Du har i ditt agerande gått ut och beskrivit två personer som informerat KI om misstänkt 
oredlighet i forskning med inblandning av två personer i KI:s högsta ledning som ett par su-
spekta individer som bara vill komma åt KI. 
 
Kanske vore det bättre om du funderade över vilka det är som verkligen skadat KI och dessu-
tom i en omfattning utan like. 
 
Och med den inställning som du och KI:s ledning i övrigt visat lär det knappast vara några 
”visselblåsare” som i framtiden vill hjälpa till att uppmärksamma oegentligheter på KI. 
 
Hälsningar Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI  
och legitimerad läkare 
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https://newsvoice.se/2018/10/varvningen-av-macchiarini-till-ki-och-karolinska-
universitetssjukhuset-en-skandal-som-orsakade-en-annu-storre-skandal/ 
 

Johan Thyberg: Värvningen av Macchiarini till KI 
och Karolinska Universitetssjukhuset – en skandal 
som orsakade en ännu större skandal 
 
Av NewsVoice - 8 oktober, 2018 

”Skandalen runt Paolo Macchiarini och hans verksamhet med transplantation av konst-
gjorda luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och på sjukhus i andra 
länder är känd över stora delar av världen.” Det skriver Johan Thyberg som tidigare varit 
professor på KI i denna sammanställning av  Macchiarini-skandalen. Detta publicering är 
exklusiv för NewsVoice och en kortare version har tidigare publicerats i DN. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor KI, legitimerad läkare | Detta är den ursprung-
liga versionen av en artikel som i förkortad form publicerades på DN Åsikt den 30 september 
2018 

Skandalen runt Paolo Macchiarini och hans verksamhet med transplantation av konst-
gjorda luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och på sjukhus i andra 
länder är känd över stora delar av världen. Ärendet har beskrivits i ett stort antal artiklar (se 
till exempel följande sammanfattning) och i flera TV-dokumentärer, bland annat ”Lebens-
retter Stammzellen – Das Wunder von Krasnodar” (ZDF/ARTE, maj 2013), ”A leap of faith” 
(NBC, juni 2014), ”Stjärnkirurg till varje pris” (Uppdrag Granskning, SVT, maj 2015), ”Ex-
perimenten” (Dokument Inifrån, SVT, januari 2016) och ”He lied about everything” (Efran 
Films, Discovery Investigation, februari 2018). 

En sak som inte närmare uppmärksammats i dessa sammanhang är hur det gick till när Paolo 
Macchiarini (PM) anställdes som gästprofessor vid Karolinska Institutet (KI) och samtidigt 
som överläkare vid Öron-, Näs- och Halskliniken (ÖNH-kliniken) på Karolinska Universitets-
sjukhuset (KS). En hel del om denna process har däremot redovisats i de externa granskning-
ar (PDF) som på uppdrag av ledningarna vid KI och KS utfördes av Sten Heckscher (PDF) 
respektive Kjell Asplund (PDF). Det kan dock finnas anledning att här titta lite närmare på 
denna högst anmärkningsvärda värvning. 

Det hela började egentligen i juni 2008 då Paolo Macchiarini i samarbete med bland annat 
Martin Birchall i Bristol (återkommer senare i denna historia) bytte ut den vänstra huvud-
bronken på en ung kvinna i Barcelona. Implantatet bestod av en bit av luftstrupen som tagits 
från en avliden och sedan behandlats för att ta bort celler och annat antigent material (decellu-
larisering). På detta hade man sedan sått ut celler isolerade från patienten själv. Resultaten 
publicerades i den välkända medicinska tidskriften Lancet i december 2008. Metoden besk-
revs där som ett sätt att ersätta sjuka kroppsdelar utan behov av immunosuppressiv behand-
ling och utan risk för avstötning. 

Artikeln uppmärksammades flitigt både i fackpress och på annat håll och Macchiarini som 
inte tidigare tilldragit sig något större intresse började plötsligt få stjärnstatus och beskrevs i 
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termer av superkirurgen som skapade nya organ med hjälp av stamceller. Det var dock lite väl 
tidigt att ropa hej eftersom bara fyra månader hade gått efter operationen när Lancet-artikeln 
kom i tryck. 

Som beskrivits av vetenskapsjournalisten Leonid Schneider kom patientens öde att bli allt 
annat än problemfritt, bland annat på grund av återkommande infektioner och tvånget av att 
sätta in stentar (rör av metallnät) för att hålla implantatet på plats. Sålunda blev man 2016 
tvungen att ta bort hennes vänstra lunga med tillhörande bronktransplantat (ref). 

En som tidigt framförde varningar om den metodik som Maccharini använde, bland annat i 
Lancet och i tidskriften Transplantation, var den belgiske professorn och ÖNH-specialisten 
Pierre Delaere. Ett likartat budskap kom han senare att framföra till KI:s ledning. Hans larm 
hade dock svårt att bli hörda i den hyllningskör som av svårförklarliga skäl uppstått runt den 
italienske kirurgen. 

 
 
Paolo Macchiarini – KI Pressfoto: Staffan Larsson Medifophoto.com 
 
Rekryteringsprocessen 

De första kontakterna mellan Paolo Macchiarini och KI tycks ha skett i samband med ett 
vetenskapligt symposium i Göteborg i månadsskiftet augusti/september 2009 anordnat av 
Högskoleverket som en del av Sveriges EU-ordförandeskap. Under ledning av KI:s rektor 
Harriet Wallberg hölls där ett seminarium med rubriken ”Putting life science to use”. 
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En av talarna vid denna session var Paolo Macchiarini, presenterad som professor vid Univer-
sity of Barcelona (en titel som han enligt senare uppgift aldrig haft). I sammanfattningen från 
mötet (PDF) beskrivs hans framförande på följande sätt: 

”Paolo Macchiarini presented his impressive project within regenerative medicine and tissue 
engineering, which bioengineered a new trachea from transplanted stem cells”. 

Det påstås här alltså att han ”skapat en ny luftstrupe från transplanterade stamceller”, en 
osanning så god som någon. 

En som uppenbarligen svalde betet med hull och hår var Harriet Wallberg och mellan 
henne och Macchiarini kom en diskussion igång om att knyta honom till KI. Enligt Hecks-
chers rapport ska Macchiarini ha sagt att det var Wallberg som förde fram idén om en gäst-
professur medan Wallberg uppgav att detta var något som Macchiarini själv tog upp. 

Hur som helst, redan samma dag som han hållit sitt framförande skickade Macchiarini ett E-
postmeddelande till rektors vetenskaplige sekreterare Ulrika Widegren där han uttryckte sitt 
intresse för en gästprofessur vid KI och bifogade sitt CV. Han berättade även om planerna på 
ett ”European Airway Institute” inkluderande forskningscentra och sjukhus i Stockholm, 
London, Barcelona och Florens. Detta kom senare att förverkligas i form av EU-projektet 
BioTrachea med Macchiarini som projektledare och KI som koordinerande institution med 
disposition över ett större antal miljoner kronor. 

Processen var nu i full gång och flera högt uppsatta KI-forskare efterhördes om sina syn-
punkter, däribland genetikprofessorn Urban Lendahl och stamcellsprofessorn Jonas Frisén. 
Kommentarerna var positiva och resulterade i att rektor bjöd in Macchiarini till ett besök vid 
KI. Detta ägde rum den 11-12 november 2009 och organiserades av Urban Lendahl, Chris-
ter Sylvén (chef vid Hjärtlab i Huddinge) och Li Felländer-Tsai (prefekt vid CLINTEC, den 
institution Macchiarini skulle komma att tillhöra). 

Vid besöket höll Macchiarini ett föredrag och ett möte ordnades även med FoUU-direktören 
Sten Lindahl på KS. Rektor var själv bortrest vid detta tillfälle men synnerligen positiva om-
dömen från de ovan nämnda personerna förmedlades till henne via den vetenskapliga sekrete-
raren. Den ende som framförde en del frågetecken var Sten Lindahl. Övriga tycks inte ha fun-
derat närmare på hur rimligt det som Macchiarini sa egentligen var, möjligen en effekt av den 
charm och övertalningsförmåga han ibland kan visa upp (se den ovan omnämnda dokumentä-
ren ”He lied about everything”). 

Under de här tidiga månaderna i diskussionerna om en rekrytering av Macchiarini till KI ut-
växlades enligt Sten Heckschers rapport (utarbetad i samarbete med Ingrid Carlberg och 
Carl Gahmberg) ett större antal E-postmeddelanden mellan centrala personer på KI med 
rektors vetenskaplige sekreterare Ulrika Widegren som spindel i nätet. 

Dessa meddelanden är noggrant citerade i rapporten med angivande av datum samt namn på 
avsändare och mottagare. Eftersom beslut om granskningens genomförande togs av KI:s sty-
relse (Konsistoriet) den 4 februari 2016 och en slutrapport erhölls den 5 september samma år 
måste kopior av de omnämnda meddelandena alltså ha överlämnats till granskarna någon 
gång i början av 2016. Inte ett enda av dem finns dock diarieförde och arkiverade i akten rö-
rande rekryteringen (dnr 3234/2010-236). 
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Uppenbarligen stärkt av de signaler hon fått kallade rektor Harriet Wallberg i december 2009 
till ett möte med ett antal personer i centrala positioner och man beslutade där att gå vidare 
med rekryteringen, nu under ledning av Li Felländer-Tsai (prefekt vid den tilltänkta institut-
ionen) och enligt gällande regler med hörande av Rekryteringsutskottet. Det var nu även dags 
att på allvar koppla in KS för att diskutera en kombinerad KI/KS-anställning. 

Nästa gång Macchiarini kom till Stockholm för att fortsätta diskussionerna var i mars 2010. 
Han träffade då på nytt bland annat Lendahl, Sylvén och Felländer-Tsai samt därutöver även 
ett antal kliniker på KS, däribland ÖNH-läkare, kardiologer, kirurger och thoraxkirurger, allt 
enligt ett E-postmeddelande från Felländer-Tsai till rektor. 

Ett tredje besök av Macchiarini i Stockholm ägde rum i mitten av april 2010. Han fick då 
möjlighet att visa upp sina kirurgiska färdigheter vid en operation tillsammans med överläka-
ren Jan-Erik Juto på ÖNH-kliniken. Enligt planerna skulle han nu också möta rektor Harriet 
Wallberg på nytt. 

Nästa stora och mer officiella steg togs den 4 juni 2010 då 14 forskare och/eller läkare vid KI 
och KS med professorerna Li Felländer-Tsai, Urban Lendahl och Lars-Olaf Cardell i spetsen 
till Rekryteringsutskottet vid KI lämnade ett ”förslag om att rekrytera Paolo Macchiarini som 
gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och kirurgi förenat med befattning som överläkare 
på 40% till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset under 3 år med möjlig-
het till förlängning 2 år”. Kopia av skrivelsen gick till rektor Harriet Wallberg, sjukhusdirek-
tör Birgir Jakobsson samt FoUU-direktör Sten Lindahl. 

I skrivelsen sägs att syftet med rekryteringen av Macchiarini är att vid KI och KS skapa ett 
”kliniskt centrum för regenerativ medicin och kirurgi” samt ett ”europeiskt centrum för avan-
cerad regenerativ luftvägskirurgi”, det senare i samarbete med Universitetssjukhuset Careggi i 
Florens (där Macchiarini var verksam vid denna tid) och University College London (där han 
tidigare arbetat). Om den man ville skulle leda dessa centra sas bland annat följande: ”Profes-
sor Paolo Macchiarini, är den absolut ledande forskaren inom regenerativ luftvägstransplan-
tation. Han har bland annat varit den förste som genomfört en bronktransplantation med de-
cellulariserat allograft, autologa mesenkymala stamceller samt tillväxtfaktorer” (detta var 
alltså det ingrepp som hade gjorts i Barcelona 2008). 

 
Man fortsätter sedan på liknande sätt och det tycks knappt ha funnits några begränsningar för 
vilka förhoppningar man sätter till den italienska ”superkirurgen”. 

 

Vad hade man då för grund för dessa storslagna förväntningar? För att vara krass, nästan inga 
alls som jag återkommer till längre fram. Trots detta rullade processen på. Den 10 juni, sex 
dagar efter det att Rekryteringsutskottet fått förslaget, skickas det av handläggaren Marie 
Sandström Akram via E-post över till utskottets vice ordförande Nancy Pedersen med föl-
jande fråga: ”Skulle du kunna bedöma nyttan på den här ansökan?” Femtioen minuter senare 
kommer svaret från Pedersen: ”Godkännes. Tydlig nytta.” 

Detta blir också det beslut som Rekryteringsutskottet tar vid sitt sammanträde den 22 septem-
ber 2010. Där finns bifogat ett protokoll som går under benämningen ”Bedömning av ansö-
kan om anställning som gästprofessor vid CLINTEC, KI, dnr 3234/10-236”. I detta nämns att 
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granskningen har gjorts av Nancy Pedersen, att ämnet för anställningen är regenerativ kirurgi, 
att tjänsten omfattar 100% varav 40% klinik och att den placeras vid institutionen CLINTEC. 

Beträffande finansieringen anges att den ska ske via de SFO- (regeringens satsning på strate-
giska forskningsområden) och WIRM-medel (Wallenberginstitutet för regenerativ medicin) 
som KI vid denna tid disponerade under ledning av Urban Lendahl. Resterande del skulle tas 
från ÖNH-kliniken på KS. En annan notabel anteckning i beslutet är följande: ”Ingen sakkun-
nigbedömning behöver ske enligt ordföranden i Rekryteringsutskottet” (professor Magnus 
Ingelman-Sundberg). 

Detta är alltså det sätt på vilket en direktrekrytering utan konkurrens kan gå till vid KI. 

Processen rullade nu på och den 5 oktober 2010 beslutar prorektor Jan Andersson (i rektor 
Harriet Wallbergs frånvaro sägs det) att anställa Paolo Macchiarini som gästprofessor i rege-
nerativ kirurgi med placering vid institutionen CLINTEC , förenad med en befattning som 
överläkare vid KS (dnr 3234/10-236). Närvarande vid beslutet var bland annat universitetsdi-
rektör Karin Röding (senare statssekreterare vid Utbildningsdepartementet när skandalen var 
ett faktum och hade nått Regeringskansliet). Föredragande i ärendet var Marie Sandström 
Akram, handläggare i Rekryteringsutskottet. 

Samma dag, den 5 oktober 2010, undertecknar Harriet Wallberg (frånvarande denna dag – 
se ovan?) tillsammans med sjukhusdirektör Birgir Jakobsson (som hade skrivit under redan 
den 7 september) en överenskommelse om ”inrättande och tillsättning av anställning som 
gästprofessor i klinisk regenerativ kirurgi förenad med befattning som överläkare vid Karo-
linska Universitetssjukhuset inom Stockholms läns landsting” (dnr Kl 3234/2010-236, dnr KS 
1537-2010). 

Vad som sedan hände är som sades inledningsvis känt över stora delar av världen. Det värsta i 
historien är det mer eller mindre långvariga lidande och den plågsamma död som ett antal 
patienter fick utstå. I den efterföljande hanteringen av skandalen har mycket lite intresse äg-
nats dessa och deras anhöriga. Från svensk sida har inte heller några som helst skadestånd 
utbetalats för att i någon mån kompensera för de tragiska följderna av de ingrepp som utför-
des på KS utan tidigare djurförsök och utan lagstadgade tillstånd från Läkemedelsverket och 
Etikprövningsnämnden. 

 



 224 

En serie av grava felsteg 

Som nämndes inledningsvis ägnade den kommission som leddes av Sten Heckscher stort 
utrymme åt själve rekryteringsprocessen och den kritik man framför är synnerligen allvarlig. I 
slutet av detta avsnitt sammanfattar man sina synpunkter på följande sätt: 

”Beredningen av själva rekryteringsärendet uppvisar flera stora brister. Det fanns ingen plan 
för hur referenser skulle tas. De som ändå togs – eller kom in på annat sätt – dokumenterades 
inte i själva ärendet, vilket torde strida mot förvaltningslagen. Externa E-postmeddelanden 
som kommer in till en anställds personliga brevlåda ska skickas vidare till registrator för 
diarieföring, om det är en allmän handling. Interna E-postmeddelanden som rör ett specifikt 
ärende hos myndigheten ska diarieföras och läggas i akten när ärendet (t.ex. anställningsä-
rendet) avslutas. I förevarande fall har knappt ett enda E-postmeddelande diarieförts”.  

Längre fram fortsätter man som följer: 

”Vår slutsats är att rekryteringen av Maccharini som gästprofessor vid KI 2010 drevs igenom 
på ett olämpligt sätt och dessutom i former som inte uppfyller de krav på dokumentation och 
ärendehantering som finns”.  

”De missgrepp och direkta felaktigheter som förekom under rekryteringsprocessen var 
många och allvarliga. Ansvaret för detta åvilar i första hand rektor och den berörda prefek-
ten”. 

Jag har själv via Registrator på KI försökt rekvirera ett större antal av de E-postmeddelanden 
rörande rekryteringen av Macchiarini som citeras i rapporten. Med något enstaka undantag 
har beskedet från KI varit att meddelandena inte finns sparade. Och beträffande det om-
nämnda undantaget så var det inte i akten rörande rekryteringen (dnr 3234/2010-236) som 
meddelandet fanns utan på annan plats på KI. 

Som Sten Heckscher, före detta justitieråd, säger i rapporten rör detta sig sannolikt om lag-
brott. KI har helt enkelt gjort sig av med offentliga handlingar som framställer myndigheten i 
en högst generande dager. Nu råkar det dock förhålla sig på det sättet att jag via en inofficiell 
källa lyckats få tillgång till ett antal i sammanhanget viktiga meddelanden. 

Om man kort skall sammanfatta de fatala misstag som gjordes i rekryteringsprocessen så är 
det tre punkter som kan framhållas: (1) man kontrollerade inte riktigheten i CV – detta gjor-
des först flera år senare och man kunde då konstatera att det innehöll felaktigheter av bety-
dande karaktär som dessutom ansågs avsiktliga; (2) man tog inte in några referenser från tidi-
gare arbetsplatser; och (3) man tillsatte inga externa sakkunniga för att granska Macchiarinis 
meriter. Frågan är då om det fanns några påtagliga varningssignaler som borde ha lett till att 
någon anställning aldrig genomfördes? Jo förvisso ett betydande antal! 

Som nämnts ovan kom idén om en rekrytering av Macchiarini till KI först upp i början av 
hösten 2009 då han och rektor Harriet Wallberg träffades vid ett symposium i Göteborg. Den 
förre presenterades i mötesprogrammet som ”Professor, University of Barcelona”. Hade man 
kontaktat detta universitet och den tillhörande universitetskliniken skulle det ha framkommit 
att detta på intet sätt stämde. Han hade bara varit temporärt anställd vid kliniken men tvingats 
sluta på grund av etiska problem och därefter arbetat vid en mindre klinik i Barcelona. 
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Sedan mars 2009 var det vidare så att Macchiarini höll på att flytta sin verksamhet till Univer-
sitetssjukhuset Careggi i Florens. Dit hade han värvats av Enrico Rossi, sjukvårdsansvarig 
politiker i Toscanaregionen vid denna tid och från april 2010 president i regionen. Denne 
hade också vidtalat dekanus vid medicinska fakulteten i Florens med önskemål om en profes-
sur för Macchiarini (utan sedvanligt ansökningsförfarande). 

Tiden i Florens blev dock minst sagt stökig och ledde även till rättsliga efterspel som inte re-
dovisas närmare här. Det blev även problem med den utlovade professuren. Inom medicinska 
fakulteten tillsattes en expertgrupp bestående av sju professorer – en medicinare och stam-
cellsexpert, en allmänkirurg, en thoraxkirurg, en hjärtkirurg, en kärlkirurg, en lungläkare och 
en farmakolog – med uppgift att kontrollera Macchiarinis CV och meriter. 

I december 2009 lämnades en rapport till dekanus där det slogs fast att Macchiarini i motsats 
till vad som hävdades i hans CV aldrig varit ”full professor” vid något utländskt universitet. 
Planerna på en professur i Florens lades därmed på hyllan (skildrat i ett öppet brev från pro-
fessor Sergio Romagnani publicerat i Corriere Fiorentino gällande Macchiarini-ärendet). 

I italiensk press skrevs en hel del om den av Enrico Rossi värvade superkirurgen och många 
tidningar menade att det förelåg en maktstrid där gamla professorer (”Baroni”) försökte mot-
arbeta den nya, unga ”stjärnan”. Det enda mer påtagliga undantaget var tidningen Corriere 
Fiorentino och dess reporter Alessio Gaggioli som från början gjorde en kritisk granskning av 
Macchiarini. En artikel som denne publicerade tillsammans med Edoardo Lusena den 30 
augusti 2010 är av intresse med avseende på kontakterna mellan Macchiarini och KI. 

Enligt artikeln skulle Macchiarini den 29 juli 2010, i anslutning till en presskonferens om de 
två första luftstrupetransplantationerna med stamceller i Florens, ha meddelat att hans akade-
miska karriär från och med september skulle fortsätta vid KI i Stockholm. Han beklagade sig 
samtidigt över att man vid den medicinska fakulteten i Florens, trots flera möten, inte hade 
kunnat bestämma sig över hans roll vid fakulteten (professur eller inte). I Stockholm däremot, 
menade han, hade det räckt att titta på hans CV för att ta beslut i saken. 

Det var kanske just det som var problemet med Stockholm och KI, man kontrollerade aldrig 
sanningshalten i det CV man fått. Hade man på ett tidigt stadium kontaktat fakulteten i Flo-
rens kunde man ha fått kännedom om vad man där kommit fram till redan under hösten 2009 
rörande Macchiarinis avsaknad av akademiska meriter. 

Efter att ha fått beskedet om Macchiarinis Stockholmsplaner skrev reportrarna till KI för att 
fråga om saken och hänvisades då till Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi 
(Macchiarinis egen specialitet). 

Denne berättade att vare sig han eller någon annan vid hans institution varit inblandad i någon 
överenskommelse med Macchiarini. Han sade sig även ha talat med flera kollegor – profes-
sorn i kardiologi John Pernow, professorn i vaskulär biologi Per Eriksson, professorn i 
aterosklerosforskning Anders Hamsten (blivande rektor) och professorn i kärlkirurgi Ulf 
Hedin – som ingen av dem kände till något om en anställning av Macchiarini. För övrigt 
kände ingen av dem heller till vem denne var. Kommunikationen inom KI om vad som pågick 
var uppenbarligen undermålig. 
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Negligeringen av allvarliga varningar 

Trots att man vid KI på egen hand inte gjorde några efterforskningar värda namnet så nåddes 
man av varningssignaler. De mest påtagliga var de som kom via professor Sven-Erik Dahlén 
vid Institutet för Miljömedicin (IMM), en väletablerad forskare inom lung- och astmaforsk-
ning med goda internationella förbindelser. Denne kontaktades i augusti 2010 per telefon av 
professor Leo Fabbri från Modena i Italien, liksom Dahlén en person inom ledningen för 
European Respiratory Society (ERS) och delaktig i EU-projektet BIOAIR. 

Fabbri undrade om Dahlén kände till att KI planerade att rekrytera Macchiarini, vilket han 
inte alls gjorde (sammanfattat i en rapport Dahlén sammanställde den 26 april 2016 inför att 
bli hörd av Kjell Asplunds kommission vid KS). Fabbri berättade då att Macchiarini diskute-
rats inom ERS och att allvarlig kritik hade riktats mot hans forskning, kliniska omdöme 
och allmänna vandel. Avslutningsvis föreslår han att Dahlén skall avråda KI från att genom-
föra rekryteringen. 

Den 1 september (efter avslutad semester) talar Dahlén och Fabbri på nytt med varandra per 
telefon. Den senare lämnar då ytterligare detaljer om problemen i Florens där dekanus vid 
medicinska fakulteten vid samtal låtit förstå att Macchiarini saknar omdöme, inte bryr sig om 
etiska tillstånd och har svårt att skapa ett forskarteam. 

Det framkommer vidare att Macchiarini tidigare arbetat i Hannover och Barcelona men fått 
sluta på grund av konflikter och oförmåga att underordna sig gemensamt fattade beslut. 
Samma dag skickar Dahlén ett E-postmeddelande till Lars-Olaf Cardell, enhetschef på 
CLINTEC och den vid KI som tillsammans med institutionens prefekt Li Felländer-Tsai nu 
ledde rekryteringen. Han frågar där om Cardell känner till den allvarliga kritik mot Macchia-
rini som Fabbri framfört och menar även att rektor bör informeras. 

Cardell svarar samma kväll och uttrycker oro över vad han fått höra men meddelar samtidigt 
att man sett Macchiarini operera och att han då visat sig vara en mycket duktig kirurg. Han 
nämner vidare att Macchiarini skall komma till Stockholm nästa vecka och träffa rektor för att 
skriva ett preliminärt anställningskontrakt. Cardell talar också om att han informerat Li Fel-
länder-Tsai om uppgifterna beträffande Macchiarini och ber att få kontaktuppgifter till deka-
nus i Florens, vilket Dahlén hjälper till med. 

Nästa dag, den 2 september, talar Dahlén i telefon med professor Alvar Agusti, Director, 
Thorax Clinic Institute, Hospital Clinic de Barcelona. Denne säger att man till en början 
trodde sig kunna ha nytta av Macchiarinis stora kirurgiska kompetens trots de delvis mycket 
negativa omdömen man erhållit från professor Tobias Welte i Hannover, där den förre tidi-
gare arbetat. Dahlén säger i sin rapport att han inte har några anteckningar från detta samtal 
men att hans minne är att det främsta skälet till att Macchiarini fick sluta vid universitetsklini-
ken i Barcelona var ”genomförandet av klinisk kirurgisk forskning i avsaknad av etiska till-
stånd”. 

Dahlén söker därefter Welte och får den 6 september 2010 ett E-postmeddelande från honom i 
vilket bland annat följande sägs: 

”I can give you my opinion which is very similar to what I sent to Barcelona years ago. I have 
experience in collaboration with Paolo Macchiarini for about two years. He is a brilliant 
surgeon, very innovative. He is also a real academic researcher with good and relevant re-
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search proposals. The key problem with PM is that it is very difficult to negotiate and cooper-
ate with him. He is not a team player. Due to the fact that mainly for pneumo oncology the 
discussion between pneumologists, surgeons radiologists, pathologists and others is essential 
for the final decision, someone like PM who does not accept team decisions is hard to toler-
ate. This was the major reason for us in Hannover not to continue with PM. When he left 
Hannover, everybody was against him, not due to his surgery possibilities, but due to his hab-
its.” 

Denna information vidarebefordras till Felländer-Tsai och Cardell och på kvällen den 7 sep-
tember har Dahlén ett möte med Felländer-Tsai. Han sammanfattar där de synpunkter han fått 
av Fabbri i Italien, Agusti i Spanien och Welte i Tyskland. Dagen därefter får Dahlén ett E-
postmeddelande från Cardell som rapporterar att rektor fått ”all information om Macchiarini 
sig tillsänd från Felländer-Tsai”. 

Detta senare E-postmeddelande daterat den 7 september klockan 23.08 är det enda jag fått ut 
från KI rörande rekryteringsprocessen. Felländer-Tsai skriver där att Macchiarini medgett att 
det funnits åsiktsskillnader mellan honom och medicinska fakulteten i Florens och menar att 
han har varit utsatt för en förtalskampanj. Felländer-Tsai anser vidare att det är en komplex 
bild som tonar fram och säger bland annat följande: 

”Positiva omdömen om Paolo finns från University College London (Martin Anthony Bir-
chall) som ser mycket fram mot att bygga upp ett samarbete med oss inom regenerativ luft-
vägskirurgi runt Paolo som ju varit på UCL. Negativa omdömen finns från Universitetet i 
Florence (Leo Fabbri) och Barcelona (Alvar Agusti och Manuel Bernal). Från Tobias Welte i 
Hannover tonar en blandad bild fram av en lysande kirurg och vetenskapsman med hög aka-
demisk kompetens och förmåga till banbrytande nya forskningsprojekt men med svårigheter 
till teamarbete”. 

En högst anmärkningsvärd detalj rörande detta E-postmeddelande är vad som står högst upp 
efter rubriken subject: ”konfidentiellt P.M.” (med fetstil). Varför är då detta så remarkabelt? 
Jo därför att det säger att man inte vill göra de ytterst negativa omdömen man fått in om den 
påtänkta gästprofessorn offentliga. Mycket riktigt finns detta meddelande inte heller diariefört 
och arkiverat i akten. Enligt rapporten från Sten Heckscher med flera strider detta sannolikt 
mot förvaltningslagen. Uppseendeväckande i sammanhanget är även att de negativa referen-
serna aldrig vidarebefordrades till Rekryteringsutskottet. 

Avslutningsvis undrar Felländer-Tsai om Harriet Wallberg (rektor) vill genomföra eller 
skjuta upp det möte mellan henne och Paolo Macchiarini som är inbokat till fredag morgon 
den 10 september. Detta måste ha varit det möte Cardell omtalat i ett E-postmeddelande till 
Dahlén vid vilket ett preliminärt anställningskontrakt skulle skrivas. Av allt att döma genom-
fördes mötet och uppenbarligen skrevs då även det just nämnda avtalet. Sven-Erik Dahlén 
skriver nämligen i sin rapport att han någon dag efter det senaste meddelandet från Cardell 
(den 8 september) ”får höra att Paolo Macchiarini har anställts vid KI”. Han kommenterar 
detta på följande sätt: ”Jag blir givetvis också förvånad över att detta beslut togs så snabbt fast 
dessa anmärkningsvärda förhållanden kommit fram genom referenser tagna under endast 
några få dagar. Jag hade hoppats man skulle följa upp och penetrera”. 

Även om detta inte var det slutliga beslutet (vilket togs den 5 oktober 2010 – se ovan) var det 
nu i praktiken klart att Macchiarini skulle anställas som gästprofessor vid Karolinska Institu-
tet och samtidigt som överläkare vid ÖNH-kliniken på Karolinska Universitetssjukhuset. 
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Som Sven-Erik Dahlén säger avslutningsvis i sin rapport är det svårt att förstå varför KI inte 
närmare följde upp de mycket allvarliga varningar om Macchiarini som hade kommit in. Man 
tycks inte ha kontaktat de personer som lämnat varningarna, man kontrollerade inte sannings-
halten i CV och man tog inte in några referenser från tidigare arbetsplatser, möjligen med 
undantag av London som ÖNH-kliniken sedan tidigare hade samarbeten med. 

Lars-Olaf Cardell skriver söndagen den 5 september 2010 till den avgående och den tillträ-
dande verksamhetschefen på ÖNH-kliniken att ”riktigheten i hans (Macchiarinis) långa och 
imponerande CV har ifrågasatts från Florens och vi begärde därför i torsdags kompletteringar 
i form av intyg på tre nyckelpunkter rörande hans tjänstgöring”. Dessa hade vid denna tid 
ännu inte kommit in och tycks heller inte ha gjort det senare? I vilket fall som helst har det 
inte gått att från KI få ut några sådana intyg. 

Ett annat högst anmärkningsvärt konstaterande Cardell gör till de två verksamhetscheferna är 
följande: 

”Om hans forskning vet vi egentligen ingenting förutom det som finns på PubMed” (en data-
bas över vetenskapliga publikationer). ”Några referenser från medförfattare/samarbets-
partners har vi ännu inte tagit”. 

Faktum är alltså att KI i september 2010 håller på att fullfölja anställningen av en gäst-
professor om vars forskning man enligt dennes blivande chef egentligen inte vet någon-
ting.  

Situationen börjar nu sannolikt kännas rätt besvärande och den 12 september 2010 skriver Li 
Felländer-Tsai, Lars-Olaf Cardell och Mats Holmström (verksamhetschef på ÖNH-
kliniken) ett brev till Enrico Rossi, den sjukvårdsansvarige politikern i Toscanaregionen som 
hade anställt Macchiarini. Brevet lyder som följer: 

“We would like to approach you on a rather urgent matter regarding Dr Paolo Macchiarini. 
As you might know he has been invited by the Karolinska Institute and Karolinska University 
Hospital to negotiate the possible creation of a European Center for Advanced Regenerative 
Airway Surgery involving Stockholm, London and Florence (Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi). We have met with Dr Macchiarini on several occasions and are duly 
impressed by Dr Macchiarini’s CV and personality”. 

“However we have also been informed from different sources about a troublesome situation 
in Italy not the least in the press and where Dr Macchiarini is involved in an unfortunate way. 
It is obviously impossible for us to judge the significance of this arid whether it should affect 
our decision to participate and provide Dr Macchiarini with the planned guest professorship 
combined with a position as senior consultant here”. 

“We would therefore be very grateful if you could formulate a Letter of Intent from your per-
spective supporting this collaboration with the Karolinska Institute and Karolinska University 
Hospital regarding the suggested Airway Center and not the least a commitment regarding 
Dr Macchiarini himself”. 

“As you understand we are truly enthusiastic about this project but also slightly concerned 
which is why we would like to be informed about your opinion”. 
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Det anmärkningsvärda med detta brev är att det är ställt till politikern Enrico Rossi och inte 
till någon ansvarig forskare (exempelvis dekanus vid den medicinska fakulteten) eller läkare 
vid Universitetssjukhuset i Florens. Kan detta möjligen ha berott på att man från det senare 
hållet på omvägar fått negativa signaler? 

På vilket sätt svarar då Rossi på denna vädjan om stöd? I hans svar daterat den 20 september 
2010 nämns inledningsvis att han för första gången träffade Macchiarini i december 2008 
efter att ha läst om hans bedrifter (det var denna månad den uppmärksammade artikeln i Lan-
cet hade publicerats – se ovan). Rossi frågade då om denne var intresserad av att starta ett 
kliniskt och vetenskapligt samarbete med Universitetssjukhuset Careggi i Florens och så små-
ningom fullt ut återvända till Italien. Macchiarini nappade omedelbart på förslaget och ut-
tryckte sin vilja att bilda ett: 

”European Center for Advanced Regenerative Airway Surgery that would involve Stockholm 
(Karolinska Institutet), London (University College London) and Florence (Atienda 
Ospedaliero-Universitarfa Careggi)”. 

Notabelt är vad som sägs i nästa mening: 

”At that time, the fact that he might also be employed at the Karolinska Institute was also 
discussed”. 

Macchiarini skall alltså redan I december 2008 ha talat om möjligheterna av en anställning 
vid KI. Var detta ett utslag av hans lösliga inställning till sanningen (se den ovan omnämnda 
dokumentären ”He lied about everything”) eller hade det redan då startats en diskussion om 
rekrytering av honom till KI? 

I fortsättningen av sitt brev öser Rossi beröm över Macchiarini och menar att denne den sen-
aste tiden blivit utsatt för ett drev i lokala medier i syfte att destabilisera maktstrukturen inom 
den medicinska fakulteten i Florens. Han avslutar sedan på följande sätt: 

“Please accept my deepest apologies for themisunderstandings, conflicts and unpleasant situ-
ations that have occurred. I would once again like to confirm that Professor Macchrarini is 
oneof the most talented minds this region has ever had and we will support him in achieving 
his goals through whatever means he chooses. This is also the desire of our citizens and pa-
tients. I certainly hope that this episode will not affect the recruitment of Professor Macchia-
rini at the Karolinska Institute”. 

Här hade KI från politiskt håll fått det stöd man ansåg sig behöva för att ignorera de mycket 
allvarliga varningar för att anställa Paolo Macchiarini som man på omvägar fått från höga 
chefer vid universitet och/eller kliniker där denne tidigare arbetat (Hannover och Barcelona) 
och där han vid denna tid arbetade (Florens). 

Konsekvenser för de ansvariga 

Något ämbetsmannaansvar som innebär att grövre tjänstefel inom offentliga myndigheter (KI 
är en sådan) kan leda till rättsliga påföljder finns inte längre i Sverige. Det avskaffades på 
1970-talet. Enligt Thomas Bull, tidigare professor i konstitutionell rätt vid Uppsala Universi-
tet och idag justitieråd i Högsta Förvaltningsdomstolen, var anledningen att det inte minst 
inom regeringen fanns en inställning att ”allvarliga fel inte förekommer i någon ökad ut-
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sträckning inom den o�entliga förvaltningen och att stra�rättsliga sanktioner inte borde an-
vändas annat än i speciella fall” (citat från 2013). 

Resultatet av denna ordning har i det aktuella fallet blivit att inga eller ytterst begränsade på-
följder har föranletts av den rekrytering som enligt Sten Heckschers kommission ”torde 
strida mot förvaltningslagen”. Det allvarliga i sammanhanget är att denna rekrytering ledde 
fram till tragiska konsekvenser för ett antal patienter och deras anhöriga samt allvarligt har 
skadat Sveriges rykte som ett land med god forskning och sjukvård. 

Enligt Sten Heckschers rapport är de två huvudansvariga för den undermåliga rekryteringen 
Harriet Wallberg och Li Felländer-Tsai, dåvarande KI-rektor respektive institutionschef. 
Wallberg har som ett resultat av sin roll i Macchiarini-skandalen fått lämna sin post som uni-
versitetskansler. Hon har i stället getts en reträttplats som generaldirektör vid regerings-
kansliet med en årslön om 1,6 miljoner kronor. Li Felländer-Tsai har lämnat prefektskapet vid 
CLINTEC och är nu chef vid institutionens enhet för ortopedi och bioteknologi. 

Detta kan inte anses vara adekvata påföljder för de försummelser som orsakat den största 
skandalen i modern tid inom svensk medicinsk forskning och sjukvård. Och dessa två är för-
visso inte de enda högst ansvariga på KI och KS som kommit undan denna skandal utan ade-
kvata påföljder som skulle kunna få en bredare allmänhet att förstå allvaret i det som förevarit 
(länk). 

Detta kontrasterar bjärt mot vad de fyra visselblåsarna fått uppleva. Efter att ha lämnat in 
sin anmälan till KI om misstänkt forskningsfusk från Macchiarinis sida blev de av KS poli-
sanmälda, anklagade för olaga intrång i journaler och hotade med avsked. Dessa hotelser 
kunde avvärjas med fackets hjälp. 

Nyligen förklarade Institutet för Medicinsk Rätt att de inte gjort något fel överhuvudta-
get. Tvärtom betonades att de gjort just vad som kunde förväntas av dem som läkare 
för att varna om patientfarlig verksamhet.  

Ett svenskt ordspråk med anor från 1600-talet säger att ”skam går på torra land”. Be-
tydelsen av detta är att skammen flödar över alla bräddar. Detta gäller i högsta grad 
Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor KI, legitimerad läkare 
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https://www.dn.se/asikt/ansvariga-har-sluppit-undan-i-macciarini-skandalen/ 

 

DN Åsikt. ”Ansvariga har sluppit undan 
i Macchiarini-skandalen” 
UPPDATERAD 2018-10-26 PUBLICERAD 2018-09-30 
	

	
	
Paolo Macchiarini genomförde i juni 2011 världens första transplantation av en konstgjord 
luftstrupe till en patient vid Karolinska universitetssjukhuset. Foto: Lina Alriksson 
	
Flera ansvariga för rekryteringen av skandalkirurgen Pa-
olo Macchiarini har sluppit undan ansvar. Däremot har 
visselblåsarna anklagats för olaga intrång och hotats om 
avsked, skriver Johan Thyberg, pensionerad professor på 
KI. 
	

Skandalen runt Paolo Macchiarini och hans transplantationer av konst-
gjorda luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm och på 
annat håll är känd över världen. Ärendet har beskrivits i en mängd artik-
lar och i flera tv-dokumentärer som ”Stjärnkirurg till varje pris” (Uppdrag 
Granskning, SVT, 2015) och ”Experimenten” (Dokument Inifrån, SVT, 
2016). 

En sak som däremot inte beaktats närmare är hur det gick till när Macchia-
rini anställdes som gästprofessor vid Karolinska institutet (KI) och över-
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läkare vid Öron-, näs- och halskliniken (ÖNH-kliniken) på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset (KS). Det kan därför finnas anledning att titta närmare 
på denna värvning. 

Det hela började i juni 2008 då Macchiarini i samarbete med Martin Bir-
chall i Bristol bytte ut den vänstra huvudbronken på en ung kvinna i Barce-
lona. Implantatet bestod av en bit luftstrupe som tagits från en avliden och 
behandlats för att ta bort celler och annat antigent material. 

På detta hade man sedan sått ut celler isolerade från patienten själv. Resul-
taten publicerades i tidskriften Lancet i december 2008. Metoden beskrevs 
som ett sätt att ersätta sjuka kroppsdelar utan behov av immunosuppressiv 
behandling och utan risk för avstötning.  

Artikeln refererades flitigt och Macchiarini fick stjärnstatus som superki-
rurg som kunde skapade nya organ med hjälp av stamceller. Som beskrivits 
av vetenskapsjournalisten Leonid Schneider kom patientens öde dock att bli 
allt annat än problemfritt, bland annat på grund av återkommande infekt-
ioner och tvånget av att sätta in stentar (rör av metallnät) för att hålla im-
plantatet på plats. Sålunda blev man 2016 tvungen att ta bort hennes 
vänstra lunga med tillhörande bronktransplantat. 

De första kontakterna mellan Macchiarini och KI togs vid ett möte i Gö-
teborg 2009 ordnat av Högskoleverket. KI:s rektor Harriet Wallberg ledde 
ett seminarium med titeln ”Putting life science to use”. En av talarna var 
Macchiarini. I en resumé av mötet sägs: ”Paolo Macchiarini presenterade 
sitt imponerande projekt inom regenerativ medicin och medicinsk ingen-
jörskonst med skapande av en ny luftstrupe från transplanterade stamcel-
ler”.  

En som uppenbarligen svalde betet var Harriet Wallberg. Mellan henne och 
Macchiarini kom en diskussion igång om att knyta honom till KI. Samma 
dag skickade han ett mejl till rektors vetenskaplige sekreterare där han ut-
tryckte sitt intresse för en gästprofessur vid KI och bifogade sitt cv. Han be-
rättade även om planerna på ett ”europeiskt luftvägsinstitut” med forsk-
ningscentra och sjukhus i Stockholm, London, Barcelona och Florens.  

Processen var nu igång. Flera högt uppsatta KI-forskare efterhördes om 
sina synpunkter på nämnda cv, däribland genetikprofessorn Urban Lendahl 
och stamcellsprofessorn Jonas Frisén. Kommentarerna var positiva och re-
sulterade i att rektor bjöd in Macchiarini till ett besök på KI. 

Besöket ägde rum den 11-12 november 2009. Han höll då ett föredrag 
och ett möte ordnades med direktören Sten Lindahl på KS. Rektor själv var 
bortrest, men positiva omdömen från andra personer vidarebefordrades till 
henne.  
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Tidigt i diskussionerna om en rekrytering av Macchiarini utbyttes enligt 
Heckschers rapport ett stort antal mejl mellan centrala personer på KI med 
rektors vetenskaplige sekreterare som spindeln i nätet. Dessa är citerade i 
rapporten med datum samt namn på avsändare och mottagare. Inte ett 
enda finns dock diariefört och arkiverat i akten rörande rekryteringen. 

Stärkt av de signaler hon fått kallade rektor i december 2009 till ett möte 
med centrala personer som beslutade att gå vidare med rekryteringen under 
ledning av Li Felländer-Tsai (prefekt vid den påtänkta institutionen) och 
medverkan av rekryteringsutskottet. Det var nu även dags att koppla in KS 
för att diskutera en kombinerad KI/KS-anställning.  

I mars 2010 kom Macchiarini på nytt till KI. Han besökte då även ett 
antal kliniker på KS. Ett tredje besök ägde rum i april då han fick möjlighet 
att visa upp sina kirurgiska färdigheter vid en operation tillsammans med 
överläkaren Jan-Erik Juto på ÖNH-kliniken. 

Nästa steg togs den 4 juni då 14 forskare och läkare vid KI och KS med Li 
Felländer-Tsai, Urban Lendahl och Lars-Olaf Cardell i spetsen lämnade ett 
förslag till rekryteringsutskottet vid KI om att ”rekrytera Paolo Macchiarini 
som gästprofessor i klinisk regenerativ medicin och kirurgi förenat med be-
fattning som överläkare på 40 procent till Karolinska institutet och Karo-
linska universitetssjukhuset under 3 år med möjlighet till förlängning 2 år”.  

Där sägs att rekryteringen syftar till att skapa ett ”kliniskt centrum för rege-
nerativ medicin och kirurgi” och ett ”europeiskt centrum för avancerad re-
generativ luftvägskirurgi”, det senare i samarbete med universitetssjukhuset 
Careggi i Florens och University College London. Om den påtänkta kandi-
daten sägs bland annat att han ”är den absolut ledande forskaren inom re-
generativ luftvägstransplantation”. 

Sex dagar efter det att rekryteringsutskottet fått förslaget skickades det 
med e-post till dess vice ordförande Nancy Pedersen med följande fråga: 
”Skulle du kunna bedöma nyttan på den här ansökan?” Efter 51 minuter 
kom svaret från Pedersen: ”Godkännes. Tydlig nytta.”  

Detta blir även det beslut som utskottet tar den 22 september. Där anges att 
ämnet för anställningen är regenerativ kirurgi, att tjänsten är på heltid, 
varav 40 procent klinik och att den placeras vid institutionen Clintec. 

Finansieringen ska ske via regeringens satsning på strategiska forsknings-
områden och medel från Wallenberginstitutet för regenerativ medicin som 
KI vid denna tid disponerar under ledning av Urban Lendahl. Resterande 
del tas från ÖNH-kliniken. En notabel anteckning i beslutet är att ”ingen 
sakkunnigbedömning behöver ske enligt ordföranden i rekryteringsutskot-
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tet”. Detta är alltså det sätt på vilket en direktrekrytering utan konkurrens 
kan gå till vid KI. 

Den 5 oktober 2010 signerade rektor Harriet Wallberg och sjukhusdirek-
tör Birgir Jakobsson ett avtal om ”inrättande och tillsättning av anställning 
som gästprofessor i klinisk regenerativ kirurgi förenad med befattning som 
överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset”. Samma dag beslutade 
prorektor Jan Andersson att anställa Paolo Macchiarini som gästprofessor i 
regenerativ kirurgi med placering vid institutionen CLINTEC, förenad med 
en befattning som överläkare vid KS.  

Vad som sedan hände är historia. Det som upprör mest är det långvariga 
lidande och den plågsamma död som ett antal patienter fick utstå. Mycket 
lite intresse har ägnats dessa och deras anhöriga och inga skadestånd har 
utbetalats för att i någon mån kompensera för de tragiska följderna av de 
ingrepp som utfördes på KS utan tidigare djurförsök och utan tillstånd från 
Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden.  

Sten Heckschers kommission ägnade i sin rapport stort utrymme åt rekry-
teringsprocessen. Den kritik man framför är allvarlig: ”Beredningen av 
själva rekryteringsärendet uppvisar flera stora brister. Det fanns ingen plan 
för hur referenser skulle tas. 

De referenser som ändå togs - eller kom in på annat sätt - dokumente-
rades inte i själva ärendet, vilket torde strida mot förvaltningslagen. Externa 
e-postmeddelanden som kommer in till en anställds personliga brevlåda ska 
skickas vidare till registrator för diarieföring, om det är en allmän handling. 
Interna e-postmeddelanden som rör ett specifikt ärende hos myndigheten 
ska diarieföras och läggas i akten när ärendet (till exempel anställningsä-
rendet) avslutas. I förevarande fall har knappt ett enda e-postmeddelande 
diarieförts”.   

Längre fram skriver man: ”De missgrepp och direkta felaktigheter som fö-
rekom under rekryteringsprocessen var många och allvarliga. Ansvaret för 
detta åvilar i första hand rektor och den berörda prefekten”. 

Jag har själv rekvirerat ett antal av de mejl rörande rekryteringen som cite-
ras i rapporten. Med något enstaka undantag har beskedet från KI varit att 
dessa inte finns sparade. Via en inofficiell källa har jag dock lyckats få till-
gång till ett antal viktiga meddelanden. Även KI har senare fått fram vissa 
av de mejl som Heckscher nämner, men först efter en JO-anmälan. 

Om man ska summera de misstag som gjordes i rekryteringen kan tre 
punkter betonas: 
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1. Man kontrollerade inte riktigheten i Macciarinis cv - detta gjordes flera år 
senare och man fastslog då att det innehöll betydande fel som dessutom an-
sågs avsiktliga. 

2. Man tog inte in några referenser från tidigare arbetsplatser. 

3. Man tillsatte inga externa sakkunniga.  

Vid ett symposium i Göteborg 2009 presenterades han som ”professor vid 
Universitetet i Barcelona”. Hade man kontaktat dem skulle det ha fram-
kommit att detta inte stämde. Han hade varit temporärt anställd vid klini-
ken där men tvingats sluta på grund av etiska problem. Sedan mars 2009 
höll han dessutom på att flytta sin verksamhet till Universitetssjukhuset Ca-
reggi i Florens. Dit värvades han av Enrico Rossi, sjukvårdsansvarig politi-
ker i Toscana. Denne vidtalade även dekanus vid medicinska fakulteten i 
Florens med önskemål om en professur för Macchiarini. 

Tiden i Florens blev stökig och ledde till rättsliga efterspel. Det blev även 
problem med den utlovade professuren. Inom fakulteten tillsattes en grupp 
av sju professorer med uppgift att kontrollera Macchiarinis cv. 

I december 2009 lämnade de en rapport till dekanus där det slogs fast att 
Macchiarini i motsats till vad som sades i hans cv aldrig varit ”full profes-
sor” vid något utländskt universitet. Planerna på en professur i Florens gick 
därmed om intet, vilket skildras i ett öppet brev från professor Sergio Ro-
magnani i tidningen Corriere Fiorentino. 

I italiensk press skrevs en hel del om den av Rossi värvade superkirurgen 
och många tidningar menade att det förelåg en maktstrid där gamla profes-
sorer (”Baroni”) försökte motarbeta den nya, unga ”stjärnan”. Det enda mer 
kritiska undantaget var tidningen Corriere Fiorentino och dess reporter 
Alessio Gaggioli. 

En artikel som denne och en kollega publicerade den 30 augusti 2010 är 
av intresse med avseende på kontakterna mellan Macchiarini och KI. Enligt 
artikeln skulle Macchiarini den 29 juli 2010 ha meddelat att hans akade-
miska karriär från och med september skulle fortsätta vid KI. 

Han beklagade sig samtidigt över den medicinska fakulteten i Florens som 
inte hade kunnat bestämma sig över hans roll där (professur eller inte). I 
Stockholm däremot hade det minsann räckt att titta på hans cv för att ta be-
slut i saken. Det var kanske just det som var problemet med Stockholm, 
man kontrollerade aldrig sanningshalten i det cv man fått. 

Efter beskedet om Macchiarinis planer skrev Gaggioli till KI och hänvisades 
då till Anders Franco-Cereceda, professor i thoraxkirurgi (Macchiarinis spe-
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cialitet). Denne meddelade att vare sig han eller någon annan vid hans in-
stitution hade varit inblandad i något avtal med Macchiarini. Han sade sig 
även ha talat med flera högt uppsatta kollegor inom hjärt-lungfältet och 
ingen kände till något om en anställning av Macchiarini. För övrigt kände 
ingen av dem heller till vem denne var.  

Trots att man vid KI inte själva gjorde några närmare efterforskningar 
fick man varningar. De tydligaste kom via professor Sven-Erik Dahlén, en 
etablerad lung- och astmaforskare. Denne kontaktades i augusti 2010 av 
professor Leo Fabbri från Italien, liksom Dahlén en person inom ledningen 
för European Respiratory Society (ERS). 

Fabbri undrade om Dahlén kände till att KI avsåg att rekrytera Macchiarini, 
vilket han inte gjorde (skildrat i en rapport från april 2016). Fabbri berät-
tade då att Macchiarini diskuterats inom ERS och att allvarlig kritik hade 
riktats mot hans forskning, kliniska omdöme och allmänna vandel. Han fö-
reslog därför att Dahlén skall avråda KI från att genomföra rekryteringen. 

Den 1 september talade Dahlén och Fabbri på nytt med varandra. Den se-
nare lämnade då fler detaljer om problemen i Florens där dekanus låtit för-
stå att Macchiarini saknar omdöme, inte bryr sig om etiska tillstånd och har 
svårt att skapa ett team. Det sägs vidare att han tidigare arbetat i Hannover 
och Barcelona men fått sluta på grund av konflikter och oförmåga att un-
derordna sig kollektiva beslut. 

Samma dag skickade Dahlén ett mejl till Lars-Olaf Cardell, enhetschef 
på CLINTEC och den vid KI som tillsammans med prefekten Li Felländer-
Tsai ledde rekryteringen. Han frågade om Cardell kände till den kritik mot 
Macchiarini som Fabbri framfört och menar även att rektor borde informe-
ras.  

Cardell svarade samma kväll och uttryckte oro, men meddelade samtidigt 
att man sett Macchiarini operera och att han visat sig vara en mycket duktig 
kirurg. Han nämner vidare att Macchiarini ska komma till Stockholm träffa 
rektor för att skriva ett preliminärt anställningskontrakt. Cardell talade 
också om att han informerat Li Felländer-Tsai om uppgifterna beträffande 
Macchiarini. 

Nästa dag talade Dahlén i telefon med professor Alvar Agusti, chef på Tho-
rax-institutet vid universitetssjukhuset i Barcelona. Denne säger att man till 
en början trodde sig kunna ha nytta av Macchiarinis kirurgiska kompetens 
trots de delvis mycket negativa omdömen man erhållit från professor To-
bias Welte i Hannover, där den förre tidigare arbetat. 

Dahlén säger i sin rapport att han inte har några anteckningar från 
detta samtal men att hans minne är att det främsta skälet till att Macchia-



 237 

rini fick sluta vid universitetskliniken i Barcelona var ”genomförandet av 
klinisk kirurgisk forskning i avsaknad av etiska tillstånd”.   

Dahlén sökte därefter Tobias Welte i Hannover och fick den 6 september 
2010 ett mejl från honom i vilket bland annat följande sägs (översatt från 
engelska): "Det centrala problemet med PM är att det är mycket svårt att 
samarbeta med honom. Han är inte en lagspelare. Särskilt rörande lungtu-
mörer krävs en diskussion mellan lungläkare, radiologer, patologer och ki-
rurger för att avgöra behandling. Det blir då svårt att tolerera någon som 
inte accepterar gemensamma beslut. Detta var huvudorsaken för oss i Han-
nover att inte fortsätta med PM. När han lämnade Hannover var alla emot 
honom, inte på grund av bristande kirurgiska färdigheter utan på grund av 
hans beteende”. 

Denna information vidarebefordras till Cardell och Felländer-Tsai. På kväl-
len den 7 september har Dahlén dessutom ett möte med den senare där han 
sammanfattar de synpunkter han fått från Italien, Spanien och Tyskland. 

Nästa dag fick Dahlén ett mejl från Cardell som rapporterade att rektor 
fått ”all information om Macchiarini sig tillsänd från Felländer-Tsai”. Detta 
mejl är ett av dem jag fått ut från KI. Felländer-Tsai skriver där att Macchi-
arini medgett att det funnits åsiktsskillnader mellan honom och fakulteten i 
Florens och menar att han har varit utsatt för en förtalskampanj. Felländer-
Tsai anser att det är en komplex bild som tonar fram och säger bland annat 
följande:  

”Positiva omdömen om Paolo finns från University College London (Martin 
Birchall) som ser mycket fram mot att bygga upp ett samarbete med oss 
inom regenerativ luftvägskirurgi runt Paolo som ju varit på UCL. Negativa 
omdömen finns från Universitetet i Florence (Leo Fabbri) och Barcelona 
(Alvar Agusti och Manuel Bernal). Från Tobias Welte i Hannover tonar en 
blandad bild fram av en lysande kirurg och vetenskapsman med hög aka-
demisk kompetens och förmåga till banbrytande nya forskningsprojekt men 
med svårigheter till teamarbete”. 

Avslutningsvis undrar Felländer-Tsai om Wallberg vill skjuta upp det möte 
med Macchiarini som är inbokat till fredag morgon den 10 september. Av 
allt att döma genomförs mötet och då skrivs även ett preliminärt anställ-
ningskontrakt. 

Dahlén skriver i sin rapport att han någon dag efter det senaste med-
delandet från Cardell ”får höra att Paolo Macchiarini har anställts vid KI”. 
Han uttalar sig om detta på följande sätt: ”Jag blir givetvis också förvånad 
över att detta beslut togs så snabbt fast dessa anmärkningsvärda förhållan-
den kommit fram genom referenser tagna under endast några få dagar. Jag 
hade hoppats man skulle följa upp och penetrera”.  
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Som Dahlén säger i sin rapport är det svårt att förstå varför KI inte följde 
upp de allvarliga varningar om Macchiarini som hade kommit in. Man tycks 
inte ha kontaktat de personer som lämnat dem, man kontrollerade inte 
sanningshalten i cv och man tog inte in referenser från tidigare arbetsplat-
ser, möjligen med undantag av London som ÖNH-kliniken sedan tidigare 
hade samarbeten med. 

Lars-Olaf Cardell skrev söndagen den 5 september 2010 till den avgående 
och den tillträdande verksamhetschefen på ÖNH-kliniken att ”riktigheten i 
hans långa och imponerande cv har ifrågasatts från Florens och vi begärde 
därför i torsdags kompletteringar i form av intyg på tre nyckelpunkter rö-
rande hans tjänstgöring”. Dessa hade vid denna tid inte kommit in och 
tycks inte heller ha gjort så senare. 

Ett annat märkligt konstaterande Cardell gör till de två verksamhets-
cheferna är följande: ”Om hans forskning vet vi egentligen ingenting föru-
tom det som finns på PubMed” (en publikationsdatabas). ”Några referenser 
från medförfattare och samarbetspartners har vi ännu inte tagit”. KI håller 
alltså på att fullfölja anställningen av en gästprofessor om vars forskning 
man egentligen inte vet någonting.  

Situationen börjar nu sannolikt kännas besvärande och den 12 september 
2010 skrev Li Felländer-Tsai, Lars-Olaf Cardell och Mats Holmström (verk-
samhetschef på ÖNH-kliniken) ett brådskande brev till Enrico Rossi, den 
sjukvårdsansvarige politikern som hade anställt Macchiarini i Florens. Man 
tar där speciellt upp de negativa skriverier om Macchiarini som förekommit 
i pressen den senaste tiden och ber Rossi om en avsiktsförklaring som stöd-
jer det planerade samarbetet mellan KI/KS och Florens samt hans syn på 
Macchiarini. 

Det anmärkningsvärda med detta brev är att det är ställt till politikern En-
rico Rossi och inte till någon ansvarig forskare eller läkare vid Universitets-
sjukhuset i Florens. Detta kan ha berott på att man från det senare hållet på 
omvägar redan fått negativa signaler? 

I sitt svar från den 20 september nämnde Rossi inledningsvis att han 
träffat Macchiarini i december 2008 efter att ha läst om hans bedrifter. 
Rossi frågade då om han var intresserad av att starta ett samarbete med 
universitetssjukhuset i Florens och återvända till Italien. Macchiarini nap-
pade på förslaget och sade sig vilja bilda ett ”europeiskt center för avance-
rad regenerativ luftvägskirurgi involverande Stockholm, London och Flo-
rens”.  

Senare i sitt brev öste Rossi beröm över Macchiarini och menar att denne 
den senaste tiden blivit utsatt för ett drev i lokala medier i syfte att destabi-
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lisera maktstrukturen inom den medicinska fakulteten i Florens. Han avslu-
tade (översatt från engelska): 

“Vänligen acceptera mina ursäkter för de missförstånd, konflikter och det 
obehag som har inträffat. Jag vill intyga att professor Macchrarini är en av 
de mest begåvade personer som denna region någonsin har haft, och vi 
kommer att stödja honom för att uppnå sina mål oavsett vilka medel han 
väljer. Detta är också en önskan hos våra medborgare och patienter. Jag 
hoppas verkligen att den här uppståndelsen inte kommer att påverka rekry-
teringen av professor Macchiarini till Karolinska institutet”. 

Här hade KI från politiskt håll fått det stöd man behövde för att igno-
rera de mycket allvarliga varningar för att anställa Paolo Macchiarini som 
man fått från höga chefer vid universitet och kliniker där denne arbetat 
(Hannover, Barcelona och Florens). 

Det ämbetsmannaansvar som innebar att grövre tjänstefel kunde leda till 
rättsliga påföljder avskaffades på 70-talet. Enligt Thomas Bull, tidigare pro-
fessor i konstitutionell rätt och numera justitieråd i Högsta förvaltnings-
domstolen, var orsaken enligt regeringen att ”allvarliga fel inte förekommer 
i någon ökad utsträckning inom den offentliga förvaltningen och att 
straffrättsliga sanktioner inte borde användas annat än i speciella fall” (citat 
från 2013). 

Resultatet har i det aktuella fallet blivit att ytterst begränsade påföljder har 
föranletts av den rekrytering som enligt Heckschers kommission ”torde 
strida mot förvaltningslagen”. Den ledde dessutom fram till tragiska konse-
kvenser för ett antal patienter och deras anhöriga. 

Enligt Sten Heckschers rapport är de två huvudansvariga för den un-
dermåliga rekryteringen Harriet Wallberg och Li Felländer-Tsai, dåvarande 
KI-rektor respektive institutionschef. Wallberg har som ett resultat av sin 
roll i Macchiarini-skandalen fått lämna sin post som universitetskansler. 

Hon har i stället getts en reträttplats som generaldirektör vid regerings-
kansliet med en årslön om 1,6 miljoner kronor. Li Felländer-Tsai har läm-
nat prefektskapet vid Clintec och är nu chef vid institutionens enhet för or-
topedi och bioteknologi. 

Detta kan inte anses vara adekvata påföljder för de försummelser som orsa-
kat den största skandalen i modern tid inom svensk medicinsk forskning 
och sjukvård. Och dessa två är förvisso inte de enda högst ansvariga på KI 
och KS som kommit undan denna skandal utan adekvata påföljder som 
skulle kunna få en bredare allmänhet att förstå allvaret i det som förevarit. 
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Detta kontrasterar bjärt mot vad de fyra visselblåsarna fått uppleva. Ef-
ter att ha lämnat in sin anmälan till KI om misstänkt forskningsfusk från 
Macchiarinis sida blev de av KS polisanmälda, anklagade för olagligt in-
trång i journaler och hotade med avsked. Dessa hotelser kunde avvärjas 
med fackets hjälp. 

Nyligen förklarade Institutet för medicinsk rätt att de inte gjort något fel 
överhuvudtaget. Tvärtom betonades att de gjort just vad som kunde förvän-
tas av dem.  

Ett svenskt ordspråk med anor från 1600-talet säger att ”skam går på torra 
land”. Betydelsen av detta är att skammen flödar över alla bräddar. Detta 
gäller i högsta grad Macchiarini-skandalen på Karolinska institutet och Ka-
rolinska universitetssjukhuset. 

DN	Åsikt	30	september	2018	kl	05	

Insändare	

Johan	Thyberg:	
	
Johan	Thyberg,	pensionerad	professor	KI	och	legitimerad	läkare	
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DN Åsikt. ”Ge skadestånd till anhöriga 
till skandalkirurgens offer” 
UPPDATERAD 2018-11-26 PUBLICERAD 2018-11-25 
	

	
	
Kirurgen Paolo Macchiarini var verksam på Karlinska institutet och Karolinska universitets-
sjukhuset 2010-2016. Foto: Lina Alriksson 
	
Avsaknaden av skadestånd till anhöriga som drabbats av 
skandalkirurgen Paolo Macchiarini är en skam för Sve-
rige. Skandalen blir ännu större av att ett amerikanskt 
börsbolag var drivande för när människor användes som 
försöksdjur, skriver den pensionerade KI-professorn Jo-
han Thyberg. 
	

Andemariam Beyene var den från Island remitterade eritrean som under 
ledning av kirurgen Paolo Macchiarini i juni 2011 blev den första i världen 
som transplanterades med en konstgjord luftstrupe på Karolinska universi-
tetssjukhuset (KS). Det rörde sig om ett ingrepp som inte hade testats i för-
söksdjur och som på rent teoretiska grunder var dömt att misslyckas. 
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Detta var början till en av de värsta skandaler som skett inom svensk medi-
cinsk forskning. Ärendet har uppmärksammats världen över, inte minst ge-
nom dokumentärserien ”Experimenten” i Sveriges Television.  

För Beyenes del blev operationen början på en plågsam kamp i över två år 
innan han avled i januari 2014. Hur svår hans sista tid var framgår av ob-
duktionsrapporten. Man beskriver där att transplantatet nästan helt lossnat 
och att brösthålan till stor del var fylld av var och död vävnad, däribland 
höger lunga.  

Efter polisanmälningar från Läkemedelsverket och Inspektionen 
för vård och omsorg inleddes en förundersökning om grovt vållande av an-
nans död och grovt vållande av personskada. Efter mer än tre års utredande 
beslutade åklagaren att inte väcka åtal. Denna skandal riskerar därför att 
lämnas utan rättslig prövning. 

Nedläggningsbeslutet överklagades av Beyenes änka, men efter mer än ett 
års tid har Åklagarmyndigheten ännu inte fattat något beslut. Självklart har 
änkan med tre minderåriga barn hamnat i en svår situation. Enligt en nylig-
en publicerad isländsk artikel skickade hon i augusti i år via advokat en 
skrivelse till KS angående ekonomisk ersättning. 

I sitt svar framför sjukhusdirektör Melvin Samsom att KS inte kan betala ut 
kompensation till närstående, utan att detta måste ske via patientförsäk-
ringen och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, som man säger sig 
kunna förmedla kontakt med. Enligt artikeln har beslutet från Samsom ta-
gits mycket hårt av änkan, som överväger att driva ärendet vidare rättsligt 
och för detta kan påräkna ekonomiskt stöd från Landspital i Reykjavik. 

Om någon skälig ersättning kommer att erhållas via patientförsäkring-
en är osäkert. Här finns dock ett förhållande som bör synas närmare. Ini-
tiativet till att rekrytera Paolo Macchiarini som gästprofessor vid KI och 
överläkare vid KS togs av KI. I det förslag till anställning som 14 professorer 
och överläkare framförde i juni 2010 var den forskning som planerades pre-
cis vad som sedan kom att utföras. 

Macchiarini anställdes i december 2010, men det dröjde sedan ett halvår 
innan det första ingreppet utfördes. Som framkommit i olika utredningar 
var den transplantation som gjordes dock ingenting som vare sig patienten 
eller hans isländska läkare var inställda på utan någonting man blev överta-
lade till, delvis genom falska uppgifter.  

Samtliga tre patienter som transplanterades på KS kom från utlandet och 
deras vård förmedlades av Stockholm Care, ett av Stockholms läns lands-
ting ägt bolag som ger utländska patienter möjlighet att mot betalning få 
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vård i Stockholm. De intäkter man där tagit in på dessa patienter är i storle-
ken 90-100 miljoner kronor. 

När skandalen var ett faktum och anmälningen om forskningsfusk in-
kommit hävdade KI:s rektor att de ingrepp som gjorts inte rörde sig om 
forskning, utan bara om akut livräddande behandling. Detta har senare av-
visats i utredningar utförda under ledning av det förra justitierådet Sten 
Heckscher och Kjell Asplund, tidigare chef för Socialstyrelsen. De slår fast 
att det rörde sig om forskning. 

För att utföra försök på människa krävs enligt svensk lag etiskt tillstånd och 
försäkringar som täcker eventuella skador. I de aktuella fallen hade inga 
etiska tillstånd inhämtats, trots att det var en helt ny produkt som skulle 
testas med utnyttjande av substanser utan godkännande. Några särskilda 
försäkringar hade KI som forskningshuvudman inte heller tecknat. 

I och för sig är ett sjukhus enligt patientskadelagen skyldigt att ha en pati-
entförsäkring och det har KS. Detta tycks också vara vad KI hänvisar till. 
Det är dock svårt att få klart besked om vad som gäller i fall av det slag som 
diskuteras här, där nya och tidigare otestade produkter använts i medicinsk 
forskning utan lagstadgade tillstånd. 

Notabelt är att det inte bara var KI som låg bakom Macchiarinis forsk-
ning, utan också bolaget Harvard Bioscience och dess dotterbolag Hart. Bo-
lagets chef David Green var närvarande i operationsrummet vid ingreppet 
på Beyene och även vid senare ingrepp. 

Det amerikanska bolaget annonserade sin roll i pressmeddelanden vid 
samtliga transplantationer utförda på KS. Inom en månad efter transplan-
tationen i juni 2011 lämnades också en patentansökan med Macchiarini 
som uppfinnare in rörande konceptet att använda en syntetisk matris vid 
organtransplantationer.  

Innehavare av patentet är Hart (numera Biostage). Bolaget registrerades på 
NASDAQ-börsen i USA och under flera år var verksamheten centrerad runt 
Macchiarini. I ett prospekt från 2014 anges att man bara i USA och EU räk-
nar med en marknad för syntetiska luftstrupetransplantationer på mellan 
0,8-1,5 miljarder dollar (7-14 miljarder kronor). 

Macchiarinis arbete på KI och KS var alltså i högsta grad även busi-
ness. Bolaget betalade också lön till personer som arbetade hos denne på 
KI. 

Både på KI och KS var man väl medvetna om företaget Harts inblandning, 
vilket också omnämndes i det pressmeddelande om ”den första lyckade 
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transplantationen av en konstgjord luftstrupe” som publicerades knappt två 
månader efter ingreppet i juni 2011.  

Inom life science-branschen tecknar företag som utför kliniska studier se-
parata försäkringar. För att kunna få starta en klinisk prövning av ett nytt 
läkemedel eller liknande är det dessutom ett krav att redovisa utförda djur-
försök och tillstånd måste inhämtas både från Läkemedelsverket och Etik-
prövningsnämnden. 

Vilket ansvar har KI? Det var där man rekryterade Macchiarini och an-
nonserade att denne skulle driva forskning inom regenerativ luftvägski-
rurgi, vilket också var precis vad han kom att göra. I den skrivelse som i juni 
2010 lämnades till Rekryteringsutskottet sa man sig räkna med att ”patien-
ter redan framåt årsskiftet skulle kunna rekryteras på nationell bas och på 
lite längre sikt från hela Europa”. 

Hur kom det sig då att man inte när Macchiarini påbörjade sin anställning i 
december 2010 omgående ansökte om etiska och andra tillstånd för den 
planerade kliniska forskningsverksamheten? 

Liksom det mesta i detta ärende är avsaknaden av skäliga skadestånd till 
drabbade familjer en skandal som drar skam inte bara över KI och KS utan 
även Sverige som nation. De som berörs är utländska personer med små 
resurser och utan kunskap om komplicerade svenska regelverk rörande 
ekonomisk kompensation till patienter skadade vid forskning och deras an-
höriga. 

DN	Åsikt	25	november	2018	kl	05	

Insändare	

Johan	Thyberg:	
	

Johan	Thyberg,	pensionerad	professor,	KI,	legitimerad	läkare	
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https://www.dn.se/asikt/ki-rektorn-har-stort-ansvar-for-macchiariniskandalen/ 

 

DN Åsikt. ”KI-rektorn har stort ansvar 
för Macchiariniskandalen” 
UPPDATERAD 2019-02-07 PUBLICERAD 2019-02-07 
	

	
	
Harriet Wallberg fick sparken som universitetskansler när utredaren Sten Heckscher kritise-
rade hennes rekrytering av kirurgen Paolo Macchiarini under hennes tid som rektor på Karo-
linska insiututet. Foto: Paul Hansen 
	
Harriet Wallberg, tidigare rektor på Karolinska institutet, 
har tvärtemot sin egen beskrivning ett stort ansvar för re-
kryteringen av skandalkirurgen Paolo Macchiarini. Det 
skriver den pensionerade KI-professorn Johan Thyberg. 
	

Harriet Wallberg har i samarbete med Kristina Appelqvist kommit ut med 
en bok om Macchiariniaffären, ”När lögnen blir sanning”. Det som avhand-
las är främst den rapport om KI:s hantering av denna skandal som lades 
fram i september 2016 under ledning av Sten Heckscher, tidigare bland an-
nat justitieråd. 

Boken handlar till största delen om den oförrätt Wallberg anser sig utsatt 
för genom att utmålas som en av två huvudansvariga för anställningen av 
kirurgen Paolo Macchiarini. Detta ledde till att hon av regeringen blev av-
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satt från sin tjänst som universitetskansler. Hon placerades i stället i rege-
ringskansliet där hon uppbär en årslön på 1,6 miljoner kronor så länge hen-
nes ursprungliga förordnande gäller. 

Wallberg vill inte kännas vid det ansvar som hon ges i rapporten och det 
är detta bokens titel syftar på. Hon bortser då från att hon som rektor de 
facto hade det yttersta ansvaret och försöker i stället skjuta över detta på 
prefekten. 

För att ta ställning i frågan finns det anledning att titta lite kort på hur re-
kryteringen gick till. 

1. Harriet Wallberg mötte Macchiarini vid ett EU-symposium i Göteborg i 
augusti 2009. Man diskuterade samarbetsmöjligheter och Wallberg gav ho-
nom mejladressen till sin vetenskaplige sekreterare, till vilken han samma 
dag skickade sitt cv och uttryckte intresse av en gästprofessur på KI. 

2. Några KI-professorer ombeds gå igenom Macchiarinis cv och gav posi-
tiva kommentarer. Rektor bjöd därefter in honom till KI och besöket ägde 
rum i november 2009. 

3. En mängd mejl utbyttes i ärendet mellan ledande personer, men de finns 
inte diarieförda och arkiverade i akten rörande rekryteringen. Detta utgör 
en del i den kritik mot KI:s administrativa rutiner som Sten Heckscher 
framför. Huvudansvaret för dessa rutiner har rektor och universitetsdirek-
tören. 

4. I december 2009 kallade Wallberg till möte. Det beslutades då att gå vi-
dare med rekryteringen under ledning av prefekten vid Clintec, Li Fellän-
der-Tsai. 

5. I mars och april 2010 kom Macchiarini på besök till KI och fick bland 
annat tillfälle att visa upp sina kirurgiska färdigheter vid en provoperation. 

6. Den 4 juni samma år lämnade 14 forskare/läkare vid KI och KS ett för-
slag till rekryteringsutskottet om att rekrytera Macchiarini som gästprofes-
sor på KI förenad med tjänst som överläkare på Karolinska universitets-
sjukhuset (KS). 

7. Förslaget godkändes av rekryteringsutskottet den 22 september utan nå-
gon närmare granskning. 

8. Den 3 oktober skrev Harriet Wallberg och sjukhusdirektör Birgit Jakobs-
son under ett avtal om ”inrättande och tillsättning av anställning som gäst-
professor i klinisk regenerativ kirurgi förenad med befattning som över-
läkare vid KS”. 
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Tyvärr fanns allvarliga svagheter i denna procedur. Man kontrollerade 
inte riktigheten i cv. När detta tidigare gjorts i Florens hade stora felaktig-
heter hittats, vilket gjorde att tankarna på en professur skrinlades. Inga ex-
terna sakkunniga utnyttjades. Man tog heller inte in referenser från tidigare 
anställningar. 

I början av september kom alarmerande upplysningar från tidigare arbets-
platser i Tyskland, Spanien och Italien att förmedlas via en KI-professor 
inom luftvägsfältet. Det gällde sådant som samarbetssvårigheter, allmänt 
dåligt uppförande, bristande kliniskt omdöme och avsaknad av respekt för 
krav på etiska tillstånd. 

Dessa uppgifter förmedlades till Macchiarinis blivande avdelningschef, pro-
fessor Lars-Olaf Cardell och prefekten Li Felländer-Tsai. Från deras sida tog 
man aldrig kontakt med de personer som lämnat dessa upplysningar. Där-
emot kontaktade man en samarbetskollega till Macchiarini på University 
College London som sade sig se fram emot ett samarbete med KI och ho-
nom. 

Dessa uppgifter förmedlades via e-post den 7 september 2010 av Fel-
länder-Tsai till rektor Wallberg, om än i något nedtonad form. Till saken 
hör att ett möte mellan henne och Macchiarini var inbokat några dagar se-
nare då ett preliminärt anställningsavtal skulle skrivas. I slutet av sitt mejl 
skriver Felländer-Tsai: ”Vet inte hur du vill göra med detta möte beaktat 
informationen i detta mejl”. 

Den tvekan som förmedlas i detta mejl tas inte ad notam av Wallberg. 
Några dagar senare får den varnande professorn höra att Macchiarini an-
ställts vid KI. Om detta gjorde han följande kommentar: ”Jag blir naturligt-
vis förvånad över att detta beslut togs så snabbt fast dessa anmärknings-
värda förhållanden kommit fram genom referenser tagna under endast 
några få dagar”. 

Varningarna förmedlades aldrig till rekryteringsutskottet. När utskottet 
sammanträdde den 22 september gick det ovan omnämnda förslaget att an-
ställa Macchiarini igenom. 

Sten Heckscher och hans medarbetare konstaterade i sin rapport: ”De 
missgrepp och direkta felaktigheter som förekom under rekryteringsproces-
sen var många och allvarliga. Ansvaret för detta åvilar i första hand rektor 
och den berörda prefekten”. 

Några egentliga invändningar mot denna slutsats är svårt att göra. Vilka 
skulle annars anses skyldiga? 
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Harriet Wallberg frånsäger sig trots detta om och om igen i boken ansvaret 
för rekryteringen av Macchiarini. Detta tycker hon i stället åvilar Li Fellän-
der-Tsai, prefekten till vilken hon delegerat uppgiften att hålla i utvärde-
ringen av den tilltänkte gästprofessorn. 

Det hon främst opponerar mot är en passus i rapporten där det sägs att 
”rektor upprätthöll egna kontakter med den tilltänkte gästprofessorn”. Även 
om detta inte stämmer friar det på intet sätt henne från ansvar. 

En annan punkt i rapporten som Wallberg kritiserar är att man ger henne 
och hennes efterträdare Anders Hamsten delat ansvar för strävandet att 
ordna en fast professur för Macchiarini och förlängningen av hans gästpro-
fessur. Under 2011 utlystes en professur i regenerativ medicin. En av de sö-
kande var Macchiarini som då hade ett möte med Wallberg, vid vilket han 
ska ha uttryckt stort intresse för en fast professur på KI. 

Wallberg spred detta vidare till prefekten Li Felländer-Tsai som ingick i re-
kryteringsgruppen för denna tjänst. I ett mejl till den senare skriver Wall-
berg: ”Jag hade ett mycket trevligt möte med Paolo idag. Paolo vill uppen-
barligen få en professur här på KI vilket är jätteroligt”. I slutändan blev det 
dock en annan sökande som fick tjänsten. 

När detta beslut tagits skrev Wallberg till Macchiarini och intygade sitt 
stora intresse av att ordna en permanent tjänst för honom. Hon skrev däref-
ter även till Felländer-Tsai om detta och sade följande: ”Vi är ju oerhört an-
gelägna om att behålla honom på KI”.  

Det råder alltså ingen tvekan om att Wallberg under sitt sista år som rektor 
arbetade för att Macchiarini skulle knytas till KI för gott. I slutändan blev så 
inte fallet, men det är ändå svårt att förstå Wallbergs upprördhet över rap-
portens skrivningar i denna del. 

Det är i och för sig rätt att det var hennes efterträdare som tog besluten om 
förlängning av Macchiarinis förordnande 2013 och 2015. Vilken hennes 
vilja var innan hon avgick som rektor råder det dock ingen tvekan om. 

Ett argument som Wallberg framför till sitt försvar är att det allvarliga i 
affären inte var anställningen som sådan, utan det som skedde senare. Vad 
hon då glömmer är att med en fullvärdig rekryteringsprocess hade Macchia-
rini sannolikt aldrig anställts på KI. 

I så fall hade heller aldrig de ödesdigra transplantationer som utfördes un-
der 2011 och 2012 genomförts och KI hade besparats det forskningsfusk 
som främst manifesterades i en Lancet-artikel från december 2011 där det 
första ingreppet beskrevs. Under hela denna tid var Wallberg rektor och yt-
terst ansvarig för verksamheten på KI. 
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Hon har säkert rätt i att det finns felaktigheter i det Heckscher och medar-
betare presenterar. I boken påvisas även en del grava missförhållanden rö-
rande rapporten. Där framkommer bland annat att det bakgrundsmaterial 
som rapporten bygger på i form av inspelningar av de förhör som gjordes 
inte gått att få fram. 

Sten Heckscher säger sig ha lämnat tillbaks detta material till KI men 
där har man varit oförmögen att hitta det. Detta är självklart allvarligt. Det 
rör sig om offentliga handlingar som ska finnas tillgängliga för var och en 
som önskar granska de grunder på vilka rapporten vilar. 

Det bestående intrycket av boken är att Harriet Wallberg betraktar sig som 
ett offer. Allt sedan Heckschers rapport presenterades i september 2016 och 
hon avsattes som universitetskansler har hon kämpat med näbbar och klor 
för upprättelse. 

Den glorifiering av Harriet Wallberg boken ger stämmer inte överens med 
den bild många KI-anställda har från hennes tid som rektor. I sina egna och 
sin medförfattares ord beskrivs hon som en alltigenom god person med 
mycket höga ideal. I slutkapitlet ger hon några förslag till hur ett universitet 
ska hantera kriser: hantera jäv på ett stringent och transparent sätt, se till 
att utredningar som görs på uppdrag av ett universitet är oberoende, straffa 
inte dem som försöker påtala felaktigheter i verksamheten och identifiera 
systemfel i stället för att utse syndabockar. 

Detta är regler som Wallberg under den tid hon var rektor bröt mot. Ta-
lande är vad en gammal KI-kollega som också läst boken skrev till mig: 
”Alla vi som jobbade under Harriet Wallberg i nio år vet hur hon dikterade 
till höger och vänster till sina undersåtar och att de som inte åtlydde hennes 
nycker snabbt hamnade i kylan med karriärproblem som följd”. 

Det är riktigt som skrivs i boken att det finns fel och brister i Sten Hecks-
chers rapport om Macchiariniaffären på KI. Slutsatsen att Wallberg hade ett 
betydande ansvar för rekryteringen av Macchiarini kan dock inte ifrågasät-
tas. 

DN	Åsikt.	7	februari	2019		

Insändare	
Johan	Thyberg:	
	

Johan	Thyberg,	legitimerad	läkare	och	pensionerad	KI-professor	

https://newsvoice.se/2019/03/ki-oredlighet-mikael-odenberg/ 
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Johan Thyberg: Uppföljning kring misstänkt ored-
lighet i forskningen på KI 
 
Av NewsVoice - 16 mars, 2019 
 

 
 
Mikael Odenberg th (foto Gustaf Mårtensson) och Johan Thyberg tv (foto privat). Montage: 
NewsVoice.se 

I juli 2018 inkom till KI tre anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning gällande 
ett flertal artiklar med prorektor Karin Dahlman-Wright som huvudansvarig förfat-
tare. Samtidigt framfördes även ett observandum rörande en artikel med rektor Ole 
Petter Ottersen som medförfattare. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor från KI, legitimerad läkare 

I två bloggar, den ena från den 20 juli 2018 och den andre från den 7 september samma år 
gick KI:s ”store” ordförande Mikael Odenberg ut och ondgjorde sig över anmälningarna 
(inkomna från tre olika personer varav jag var en) som enligt hans mening var undermåliga 
eller i det ena fallet till och med helt ogrundad. Som stöd för dessa slutsatser gick han ut med 
diverse nedlåtande omdömen om anmälarna och antydde att dessa bara var ute för att skada 
KI och dess två högsta företrädare. 
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På detta sätt agerar en så kallad ”nyttig idiot” som knappast har de fackkunskaper som 
krävs för att bedöma ärendena i fråga. Beträffande anmärkningarna mot den artikel som rektor 
är medförfattare på hänvisade Odenberg till en rapport från Pasteurinstitutet (där arbetet till 
stor del utförts) och slog fast att misstankarna var ”helt ogrundade”. 

Vad saken gällde var att det på PubPeer (en amerikansk sajt där forskningsartiklar nagelfars) 
rapporterats om bildduplicering i en immunoblot som påstods visa specificiteten hos en anti-
kropp som använts för lokalisering av en acetylkolinreceptor i en del av hjärnan med hjälp av 
immuno-EM (delvis utfört vid Ottersens lab i Oslo). Notisen i PubPeer gör sannolikt att tre 
förment olika kontroller är identiska (bifogas). 

När en kollega för en kort tid sedan tog upp detta ärende med mig beslöt jag att titta närmare 
på rapporten från Pasteurinstitutet och rekvirerade den från KI (bifogas). Det hela visade sig 
närmast ha karaktären av en ”cover-up” ägnad att skydda en högt uppsatt chef på Pasteurinsti-
tutet (korresponderande författare) och KI:s rektor. 

I rapporten medges att de tre ”lanes” i immunoblotten som utmålats som identiska ser ut att 
vara det. Efter att ha tagit del av originalen påstås dock att det skulle finnas skillnader, men att 
detta raderats bort efter behandling av bilderna med Photoshop (en typ av manipulering som 
idag är förbjuden). Hur detta helt skulle ha tagit bort skillnaden mellan de tre separata kontrol-
lerna kunde man dock inte förstå. 

Jag skrev till den ansvarige utredaren vid Pasteurinstitutet och bad att få kopia av de bilder 
man baserat sitt frikännande på och helst originalblotten och inte sönderskurna ”lanes” som 
egentligen inte bevisar någonting överhuvudtaget. Efter cirka en vecka fick jag svar från utre-
daren som sa att han skulle tala med juristen Helena Scarabin på KI:s ledningskansli och 
sedan återkomma. Av vilken anledning Scarabin skulle blandas in i saken var svårt att förstå. 

Jag hade tidigare frågat om KI tillsammans med rapporttexten fått de bilder man där refererar 
till som bevis för att inget otillbörligt ska ha förekommit och fått svaret att KI inte erhållit 
något sådant. En vecka har nu gått men jag har fortfarande inte fått några bilder. 

Så Mikael Odenbergs tvärsäkra uttalande om att rapporten från Pasteurinstitutet visat att den 
kritik som framförts mot artikeln med rektor Ole Petter Ottersen som medförfattare visat sig 
vara ”helt ogrundad” vilar uppenbarligen på mycket svag grund. 

Som sagt, det är på detta sätt en ”nyttig idiot” agerar. Vad som är sanning är av underordnad 
betydelse. Det enda av intresse för personer som Odenberg är att skydda ledningen vid KI. 
Detta är alltså den öppenhet som man så gärna utbreder sig om. 

Om detta ärende har den tyske vetenskapsjournalisten Leonid Schneider – den som framför-
de obsevationen till KI – skrivit om på sin hemsida Forbetterscience.com. 

Tre andra anmälningar gällde åtta artiklar från prorektor Karin Dahlman-Wright och hennes 
grupp. Enligt ordförande Mikael Odenberg (undertecknar sina brev med signaturen MOD – 
ej att förväxla med Ordförande MAO) är även dessa anmälningar bara att se som yttringar av 
hämndbegär där man gör en stor sak av något som bara tycks ha varit att det ”vid publicering 
har skett en förväxling av bilder”. 
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För en vecka sedan kom en rapport från den externe granskare som utsetts av Expertgruppen 
för oredlighet i forskning vid Överklagandenämnden för etikprövning (ONEP). I rapporten 
(bifogas) slås fast att duplicering av bilder gjorts i flera artiklar, vilket också medges av för-
fattarna. 

Enligt granskaren kan det i vissa fall inte avgöras om manipuleringarna gjorts avsiktligt eller 
oavsiktligt medan det i andra fall knappast kan röra sig om annat än medveten och bedräglig 
hantering. 

Man frågar sig hur en expert inom området vågar komma med sådana slutsatser när Ordfö-
rande MOD redan slagit fast att det bara rör sig om en godartad förväxling av bilder? 

Det agerande KI och dess ordförande visar upp i dessa fall har vissa likheter med vad som 
skedde i det mer välkända Macchiariniärendet. Där gick KI och Karolinska Universitets-
sjukhuset initialt in för att sopa skandalen under mattan. 

Samtidigt gick man från sjukhusets sida ut och hotade de fyra anmälarna med avsked och 
andra repressalier. Eftersom ett universitet enligt lagen är skyldigt att utreda framförda miss-
tankar om oredlighet i forskning blev dåvarande rektorn Anders Hamsten tvungen att utse en 
extern granskare. När denne kom med sitt utlåtande visade det sig att sju av sju anmälda artik-
lar ansågs oredliga, vilket dock inte hindrade Hamsten från att frikänna Macchiarini. 

Vad han då inte visste var att jag långt tidigare hade tipsat Dokument Inifrån vid SVT om 
ärendet och att man därifrån en tid efter Hamstens beslut kom med en dokumentär i tre delar 
som gjorde skandalen uppenbar för alla och envar. Man blev då tvungen att ”under galgen” 
vända helt om och uttala sitt fördömande av vad som förekommit. 

Ärendet öppnades därför åter upp och man vände sig till Expertgruppen för oredlighet i 
forskning som efter att ha anlitat två externa granskare konfirmerade de misstankar som fram-
förts av anmälarna och tidigare bekräftats av den utredare Hamsten anlitat. 

Kan man dra någon annan slutsats av det som beskrivits här att KI:s ledning inte tar misstan-
kar om oredlighet på allvar, speciellt inte om de rör högt uppsatta personer i den egna organi-
sationen. 

Regeringen utsåg i november 2016 Mikael Odenberg till ordförande i konsistoriet (sty-
relsen) vid KI med uppgift att reda upp i den röra som rådde efter Macchiariniaffären. 
Borde man inte inse att detta var ett misstag? Med den typ av ageranden som exemplifi-
erats här kan man inte gärna dra någon annan slutsats än att moraset fortsätter. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor från KI, legitimerad läkare 

Rapporter 

• Sakkunnig-rapport (PDF) 
• J Neurosci, PubPeer (PDF) 
• Pasteur-report (PDF) 
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https://forbetterscience.com/2019/10/24/karolinskas-haunted-leadership/ 

For Better Science (forbetterscience.com) 

October 24, 2019 

The Macchiarini affair continues to haunt Karolin-
ska Institutet and its leadership 
By Johan Thyberg 

The scandal around the recruitment of the surgeon Paolo Macchiarini to Karolinska Institutet 
(KI) and the Karolinska University Hospital (KUH) has pressed the leadership of these insti-
tutions for more than ten years. It all started in August/September 2009 when KI’s Vice-
Chancellor Harriet Wallberg met Macchiarini on a conference in Gothenburg. This led to 
that Macchiarini about a year later was employed as guest professor at KI and chief physician 
at KUH in spite of serious warnings from his earlier superiors in Hannover, Barcelona and 
Florence. 

Another half year later the first transplantation of an artificial trachea was carried out, the first 
in a series of four on three patients. A few months later, this first operation was reported in a 
scientific article in the journal The Lancet and described as a success. The truth, in this case, 
as in those to follow, should however turn out to be something completely different. This was 
realized by four colleagues of Macchiarini who carefully went through a number of articles in 
which the operations were described and compared what was stated there with what appeared 
in the medical records. 

In order to make a long story short, this led to that the so-called “whistle blowers” in 2014 
submitted two reports to KI about suspected misconduct in research, one in June concerning 
an article on transplantation of esophagus in rats and one in August concerning six articles on 
transplantation of an artificial trachea in humans. Last and main author of all articles was 
Macchiarini. Obviously, the most serious of these reports was the second one concerning hu-
man interventions: (1) without ethical consent; (2) without necessary permissions from the 
Swedish Medical Products Agency; (3) without prior animal testing; and (4) using substances 
which, according to the manufacturer, must not be used on either humans or animals. 

What happened next can be regarded as an unparalleled process of silence and denial. When 
the first account regarding an article on rat experiments was received, KI’s newly appointed 
Vice-Chancellor Anders Hamsten immediately sent it to Macchiarini for comments. Howev-
er, when the second report regarding six articles on human trials were submitted two months 
later, nothing happened for a long time. What surprised the whistle blowers at the time was 
that they heard nothing from KI about how the misconduct allegations were handled. On the 
contrary, they were threatened by the hospital management with dismissal for alleged illegal 
entry into medical records, a charge they later were completely cleared from. And this was 
just the start of the harassments they were about to meet from KI and KUH. 
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Whistleblowers Matthias Corbascio, Oscar Simonson, Thomas Fux and Karl-Henrik Grinne-
mo. (Courtesy Grinnemo, for Leap magazine)  

In Sweden, a university that receives a report of misconduct is under the law required to in-
vestigate the suspicions. After three months of reflection, and on the day after The New York 
Times published an article on the case, KI’s Vice-Chancellor Anders Hamsten finally decided 
to appoint an external investigator. This was done in a written account stating that he had re-
ceived a report of suspected misconduct in research in an article regarding transplantation of 
esophagus in rats. With respect to the considerably more extensive and serious notification 
concerning six articles about the transplantation of an artificial trachea in humans, the only 
thing that is said is the following: “The report was supplemented in August 2014 with further 
documents“. Thereafter, it is stated that Professor Emeritus Bengt Gerdin is assigned as ex-
ternal reviewer with the task to “review the article and on the basis of other documents in the 
case assess whether there has been any misconduct”. This way of hiding the most important 
of the two reports is almost unbelievable. However, it would turn out to be just the beginning 
of an attempt to cover up a scandal. 

In May 2015, Gerdin submits his statement, stating that all seven articles reviewed contain 
parts that are characterized by misconduct. Another three months later, the Vice-Chancellor 
Anders Hamsten announces his decision. Referring to comments made primarily by Macchia-
rini himself (never shown to Gerdin), he concludes that Macchiarini “has shown negligence” 
but “did not commit misconduct in research”. Perhaps, he believed that an unpleasant matter 
in this way could be swept under the carpet. However, this in no way turned out to be the 
case. 

Of course, the external reviewer Bengt Gerdin could not be anything but surprised at the deci-
sion. He requested access to the material Macchiarini and others had submitted in response to 
his verdict and in December 2015 he wrote a ten-page letter to Hamsten. This concludes as 
follows:  

“Sorry to have to say it, but nothing has emerged that has changed my view on the matter. 
Thus, there has been dishonesty in writing the essays, which I show by highlighting some un-
deniable facts; facts that are so unmistakable that I cannot understand how it is possible to 
maneuver around them with preserved credibility”. 
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This letter must have been highly embarrassing for Hamsten to receive, but that was only the 
beginning of what was to come. In January 2015, I had personally informed the managing 
editor of the program Dokument Inifrån at the Swedish Television (SVT) about the Macchia-
rini case and also continued to provide them with plenty of information. Under the direction 
of the reporter and producer Bosse Lindquist, they made an in-depth digging work that in the 
beginning of 2016 resulted in a three-part documentary under the name Experimenten. This 
became a bit of a bomb and the programs eventually spread to many countries. The result for 
KI’s part can hardly be described as anything but devastating. 

Anders Hamsten now seems to have realized how troublesome his position was and in a de-
bate article in the large daily journal Dagens Nyheter on February 13, 2016 he declared that “I 
myself have made a near total misjudgment of Paolo Macchiarini and KI should have sepa-
rated from him far earlier“. He also says that his decision in the misconduct case was wrong 
and that the case must be addressed again. At the end of this confession it is announced that 
he makes his position as Vice-Chancellor of KI available. 

The person who was now appointed to step in as temporary Vice-Chancellor and, among oth-
ers, take over the handling of the Macchiarini case was the Vice Rector Karin Dahlman-
Wright. One of her first actions was to refer the two reports regarding Macchiarini to the Ex-
pert Group on misconduct issues at the Central Ethics Review Board (CEPN), citing new cir-
cumstances. The four whistle blowers objected to this, claiming that all the facts needed were 
in the original reports, as also confirmed in Bengt Gerdin’s review. In their opinion, this 
would only lead to a delay in the final decision and make it difficult to put an end to possible 
interventions of a similar kind in different parts of the world. In parallel, there had now been 
an anonymous third complaint against Macchiarini regarding incorrect images in an article in 
the journal Biomaterials. This report was also forwarded by Dahlman-Wright to CEPN for 
review. 

Image duplications in Ajalloueian et al Biomaterials 2013  

At the beginning of September 2016, CEPN issued a statement regarding the article on trans-
plantation of rat esophagus. It is there concluded that “the presentation of the results in the 
article does not correspond to the outcome of the research conducted which is scientific mis-
conduct”. On December 20 the same year, Dahlman-Wright decides in accordance with this 
assessment that there is misconduct and blames it on Paolo Macchiarini and three co-authors. 
Thus, the earlier acquittal decision was now annulled. On the same day, KI also wrote to the 
journal and requested that the article be withdrawn. 
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The ruling of CEPN regarding the major notification against six articles dealing with the 
transplantation of an artificial trachea in humans was delayed until October 2017. Again, the 
Expert Group together with two external experts concluded that “all six articles contain in-
formation that constitutes misconduct in research“. It was further considered that all authors 
of the articles should be considered as guilty and that all six articles should be retracted. At 
this time, a new Vice-Chancellor had taken over at KI, Ole Petter Ottersen. It was now he 
who came to make decisions on the matter. However, this was delayed until June 25, 2018. In 
accordance with the original report from the whistle blowers as well as Bengt Gerdin’s and 
CEPN’s assessments, it is concluded that all six articles contain examples of misconduct. The 
main responsibility for this is laid on Paolo Macchiarini and his closest associate, Philipp 
Jungebluth. A further five authors are convicted of misconduct, among them one of the 
whistle blowers. None of these five were members of Macchiarini’s research group but had 
been brought in either as surgeons to assist in the procedures or as specialists with methodo-
logical knowledge to be used in the projects. In addition, a larger number of co-authors were 
judged as “blameworthy”, a new concept in these contexts. 

In most of the comments that came after this decision, it was considered well justified that 
Macchiarini and Jungebluth were declared responsible for all six articles. On the other hand, 
many reacted to the judgments directed to a large number of co-authors with limited insight 
into the work as a whole, and not least in the contents of the medical records (covered with 
confidentiality). In particular, it was considered questionable that three of the whistle blowers 
were convicted, one for scientific misconduct and two for being blameworthy. 

With regard to the third, anonymous notification against Macchiarini and others regarding 
image manipulation, an opinion from CEPN came in September 2016. The conclusion was 
that there were several examples of misconduct. It then took until June 2017 before Dahlman-
Wright, as deputy Vice-Chancellor, decided on the matter. After hearing the view of the au-
thors on CEPN’s opinion, she concluded that no dishonesty had occurred. The question is, 
however, if she was the right person to handle a case like this. 

Thus, a circumstance that has recently redirected attention to KI’s handling of the Macchiarini 
case is the investigation of suspected misconduct in research initiated in July 2018 after three 
reports on image manipulations in ten articles with Karin Dahlman-Wright as the main author 
or as a co-author. One of the accounts also highlighted an older article with KI’s current Vice-
Chancellor Ole Petter Ottersen as co-author. 
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Jia et al Cancer Research 2013. First author and Dahlman -Wright found guilty of research 
misconduct here.  

With regard to the reports regarding the Vice Rector Karin Dahlman-Wright, KI considered it 
inappropriate to allow the Vice-Chancellor Ole Petter Ottersen to be responsible for investi-
gating his closest associate in the management of the institute. KI’s Chairman of the Board 
Mikael Odenberg therefore contacted his colleague at the University of Gothenburg (GU). 
This led to an agreement between the rectors of the two universities according to which GU 
on behalf of KI would investigate the complaints against Dahlman-Wright in order to ensure 
an impartial and objective assessment. On request from one of the whistle blowers, GU asked 
the Expert Group at CEPN for help in the investigation and they hired Professor Nils 
Billestrup in Copenhagen as an expert. 

Billestrup submitted his report on March 8, 2019. There he stated that in three out of eight 
articles reviewed, image manipulations were found but were not considered to affect the con-
clusions made. However, the errors were considered as a sign of inadequate processing of 
data and lack of quality control in both the analysis of results and in the publication process. 
In two other articles, the authors admitted image manipulations and, according to the investi-
gator, these could influence the interpretation of the results. In still another article, the authors 
denied that manipulations had occurred which, however, the investigator considered to be the 
case. 

When the Expert Group then dealt with the case, it was concluded that “even if serious criti-
cism should be directed at several of the errors and mistakes that afflict the articles, it cannot 
be considered clear that the deficiencies are of the kind that they constitute misconduct in 



 258 

research“. However, the decision was not unanimous and two of seven members, including 
the chairman, considered that there was misconduct in three of the articles. 

When this ruling was passed on to the Misconduct Council at GU, it was again modified. In 
its statement to KI on September 5, 2019, they conclude that in four out of ten articles re-
viewed there is no misconduct. In six of the articles, on the other hand, errors were considered 
and in two of these they were classified as misconduct. In one of these articles, Karin-
Dahlman-Wright is regarded as responsible in her capacity of communicating author and in 
the other article, professor Jan-Åke Gustafsson is held accountable for the same reason. Four 
days after this report was received, and although a definitive decision on the matter had not 
yet been made by KI’s Vice-Chancellor Ole Petter Ottesen, Karin Dahlman-Wright asked to 
be dismissed from her assignment as Vice Rector at KI with immediate effect. At an extra 
meeting on the same day, the KI Board decided to do so. 

Fig 1 
Arroyo-Jiminez et al J Neurosc 1999. 3 lanes appear identical 

In one of the reports submitted to KI in July 2018, attention was also drawn to an article from 
the Pasteur Institute in Paris with Ole Petter Ottersen as a co-author. He was at this time 
working at the University of Oslo and it was in his laboratory a central part of the study had 
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been carried out. The object of the investigation was to use immuno-electron microscopy to 
locate an acetylcholine receptor subunit in a part of the brain. In a study of this kind, it is of 
vital importance that the antibody used is specific. And it is precisely at this point the objec-
tions emerge. In a post on PubPeer, a US database for reviewing scientific articles, it was in 
2016 made likely that in the immunoblot analysis used to show the specificity of the antibody 
used, one and the same image was used to show three different controls. This obviously 
makes it difficult to trust the results presented. 

 
“The two uncut lanes of the left moiety correspond to the part A of the Fig. 1 while the two 
lanes of the right part correspond to the part B of the Fig. 1″  

Since KI was not involved in this study, they contacted the Pasteur Institute to ask for an ex-
amination of the article in question. On September 5, 2018, just over two weeks after being 
asked for help, a response was received from Francois Rougeon, chairman of the ethics com-
mittee at the Pasteur Institute. According to a KI press release on the same day, it had been 
established that there was no basis for the allegation of misconduct in research. The attached 
report stated that they had recovered the original images and claimed that there were differ-
ences between the three images that look identical in the printed article. According to the first 
author, this could be due to that before publication they had used the computer program Pho-
toshop to adjust the gray scale of the images in order to remove background (now prohibited). 
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What should be noted in this context is that the last and communicating author responsible for 
the study is a famous senior member of the Pasteur Institute, Professor Jean-Pierre 
Changeux, formerly student and collaborator of the Nobel Laureates Jacques Monod and 
Francois Jacob. It is easy to get the impression that one did not want to compromise a person 
like this. Conceivably, the feelings were the same regarding the head of the institution that 
distributes the Nobel Prize in Physiology or Medicine. 

To check the matter myself, I wrote to Professor Rougeon in March 2019 and asked for a 
copy of the original pictures referred to in his investigation six months earlier. In his reply, he 
initially emphasizes that they have not excluded that the three control images PubPeer 
claimed to be identical really are so. Regarding the original images referred to in their report 
as evidence, I am now informed that they are not available and that I therefore cannot receive 
copies of them. Instead, I get two completely different immunoblot images without direct 
connection to those that doubts had been raised about. The whole thing is very vague and con-
fusing. What to believe? One reflection is that a serious co-author of a work like this should 
have asked him- or herself if the three control images in the disputed figure did not look too 
much similar to be true. 

In summary, Karolinska Institutet and the Karolinska University Hospital have been living 
with a scandal that they have not succeeded to release for more than ten years. The Macchia-
rini case went awry from the day he was recruited as a visiting professor and chief physician. 
He was applauded and allowed to realize his plans of transplanting an artificial trachea into 
human beings without statutory permissions and without previous animal testing. On purely 
theoretical grounds, the idea was doomed to fail, which every student with basic knowledge 
of the structure and physiology of this organ should understand. When four colleagues and 
whistle blowers warned about the suffering caused by the surgeries, the responsible heads at 
Karolinska Institutet and the Karolinska University Hospital closed their eyes and tried to 
silence the scandal. 

And as it turns out, it is not only Macchiarini who has engaged in irregularities, but also at 
least one of the two highest officials in KI’s senior management who, for almost two years, 
was in charge for the investigation that was resumed after the resignation of the initially re-
sponsible rector who totally had failed his mission. Many questions remain unanswered and 
from the whistle blowers who opened up the scandal, it has recently been suggested that a 
new independent investigation around this whole affair is needed. 

Johan Thyberg 

Retired professor of cell and molecular biology at KI, Licensed physician 
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https://www.dn.se/asikt/ny-utredning-kravs-om-macchiarini-skandalen/ 

 

DN Åsikt. ”Ny utredning krävs om 
Macchiarini-skandalen” 
UPPDATERAD 2019-11-25 PUBLICERAD 2019-11-25 
	

	
	
Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini visar luftstrupar i plast i en DN-intervju 2011. Han 
dömdes nyligen i Italien till fängelse i ett år och fyra månader för att ha missbrukat sin ställning 
som läkare. Domen ska överklagas. Foto: Lina Alriksson 
	
INSÄNDARE. En ny utredning krävs om Macchiarini-
skandalen. Det är anmärkningsvärt att det gått fyra och ett 
halvt år utan juridisk prövning, skriver Johan Thyberg, 
pensionerad professor vid Karolinska institutet. 
	

Skandalen runt den italienske kirurgen Paolo Macchiarini har ansatt Karo-
linska institutet (KI) och Karolinska universitetssjukhuset (KS) i över tio år. 
Ärendet har under senare tid åter aktualiserats på tre sätt: 

1. Överåklagare Mikael Björk meddelade den 22 oktober att den i december 
2018 återupptagna förundersökningen om grovt vållande av kroppsskada 
drar ut på tiden. 
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2. Personer inom KI:s högsta ledning har själva blivit indragna i oredlig-
hetsutredningar. 

3. Det reses krav på en ny oberoende utredning av affären i sin helhet. 

Så vad händer nu? 

Det hela började i augusti 2009 då KI:s dåvarande rektor Harriet Wall-
berg mötte Macchiarini vid en konferens i Göteborg. Drygt ett år senare an-
ställdes han som gästprofessor vid KI och överläkare vid KS, trots allvarliga 
varningar från chefer vid tidigare arbetsplatser i Hannover, Barcelona och 
Florens. 

Efter ytterligare ett halvår genomfördes den första transplantationen av en 
konstgjord luftstrupe, den första i en serie av fyra på tre patienter. Några 
månader senare redovisades detta ingrepp i tidskriften Lancet och beskrevs 
där som en stor framgång.  

Sanningen skulle dock visa sig vara en annan. De som upptäckte detta var 
fyra läkarkollegor till Macchiarini på KS som gick igenom ett antal veten-
skapliga artiklar där operationerna beskrevs och jämförde dem med sjuk-
journalerna. 

Detta ledde till att de så kallade visselblåsarna 2014 lämnade in två an-
mälningar till KI om misstänkt oredlighet i forskning, en i juni rörande en 
artikel om transplantation av matstrupe på råtta och en i augusti rörande 
sex artiklar om transplantation av en konstgjord luftstrupe på människa. 
Huvudansvarig författare på samtliga artiklar var Macchiarini. 

Den mest allvarliga av anmälningarna var den som rörde ingrepp på män-
niska utförda utan etiskt tillstånd, utan nödvändiga tillstånd från Läkeme-
delsverket, utan föregående djurförsök och med användande av substanser 
som inte fick användas på vare sig djur eller människor. 

Därefter skedde ett försök till mörkläggning av sällan skådat slag. Medan 
den första anmälan snabbt togs omhand blev den andra liggande i flera må-
nader. Det enda som utåt sett hände var att visselblåsarna av KS ledning 
hotades med avsked för påstått intrång i journaler, en anklagelse de senare 
friades från. 

Eftersom KI enligt lag måste utreda oredlighetsmisstankar blev rektor 
Anders Hamsten efter tre månader tvungen att utse en extern granskare 
(dagen efter det att New York Times skrivit om fallet). Detta gjordes i ett 
dokument där det sägs att en anmälan inkommit mot en artikel rörande 
råttförsök. 
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Beträffande den betydligt mer omfattande och allvarligare anmälan rörande 
sex artiklar om ingrepp på människa är det enda som sägs följande: ”Anmä-
lan kompletterades i augusti 2014 med ytterligare handlingar”. Därefter 
anges att uppdraget som extern granskare ges till professor Bengt Gerdin 
vars uppgift är att ”granska artikeln och utifrån övriga handlingar i ärendet 
bedöma om oredlighet förekommit”. 

Gerdin avlämnar i maj 2015 sitt utlåtande där han konstaterar att samtliga 
sju artiklar präglas av oredlighet. Ytterligare tre månader senare meddelar 
Anders Hamsten sitt beslut där han med hänvisning till synpunkter främst 
från Macchiarini själv kommer fram till att denne ”har uppvisat oaktsam-
het” men ”inte gjort sig skyldig till oredlighet i forskning”. Kanske trodde 
man inom KI:s ledning att ett obehagligt ärende nu var sopat under mat-
tan.  

Gerdin kunde självklart inte bli annat än undrande över beslutet. Han 
begärde att få ta del av det material Macchiarini och andra lämnat in som 
svar på hans utredning och skrev sedan i december 2015 ett tio sidor långt 
brev till Hamsten. 

Detta avslutas på följande sätt: ”Ledsen att behöva säga det, men den lo-
giska följden blir därför att inget har framkommit som rubbat min uppfatt-
ning i sakfrågan. Det har således förelegat oredlighet vid skrivande av upp-
satserna, vilket jag visar genom att lyfta fram några obestridliga fakta som 
stöd för detta; fakta som är så oomkullkastliga att jag inte kan förstå hur det 
är möjligt att manövrera sig runt dem med trovärdigheten i behåll.”  

Detta brev bör ha svidit ordentligt för Hamsten, men det var bara början på 
vad som skulle komma. Jag hade själv i januari 2015 tipsat redaktionen för 
SVT:s ”Dokument inifrån” om Macchiarini-ärendet och sedan fortsatt att ge 
dem information. Under ledning av reportern Bosse Lindquist kom man där 
att göra ett ingående grävarbete som i början av 2016 resulterade i en do-
kumentärserie i tre delar under namnet ”Experimenten”. Programmen kom 
så småningom att spridas till många länder.  

Anders Hamsten tycktes då ha insett det ohållbara i sin position och 
meddelade den 13 februari 2016 på DN Debatt att ”jag själv gjort en närm-
ast total felbedömning av Paolo Macchiarini och att KI borde ha skilts från 
honom långt tidigare”. Han skriver även att hans beslut i oredlighetsärendet 
var felaktigt och att detta måste återupptas och ställer sin plats som rektor 
vid KI till förfogande.  

Den som fick träda in som vikarierande rektor och överta handläggningen 
av ärendet var prorektor Karin Dahlman-Wright. En av hennes första åt-
gärder var att med hänvisning till nya omständigheter skicka de två anmäl-
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ningarna mot Macchiarini till Expertgruppen i oredlighetsfrågor vid Cen-
trala etikprövningsnämnden (CEPN). 

Mot detta invände anmälarna som menade att alla erforderliga fakta fanns i 
de ursprungliga anmälningarna. Enligt deras mening sköts på detta sätt 
bara beslutet på framtiden och försvårade möjligheten att sätta stopp för 
ingrepp av liknande slag på andra håll i världen.  

CEPN lämnade i september 2016 ett utlåtande rörande artikeln om 
transplantation av matstrupe på råtta och klassade den som exempel på 
forskningsfusk. Den 20 december samma år beslutade Karin Dahlman-
Wright i enlighet med detta yttrande att vetenskaplig oredlighet förelåg och 
lade skulden på Paolo Macchiarini och ytterligare tre medförfattare. 

Därmed hade KI:s tidigare friande upphävts. Man tillskrev även tidskriften 
och begärde att artikeln skulle dras tillbaks. 

Yttrandet från CEPN rörande de sex artiklarna om transplantation av en 
konstgjord luftstrupe på människa dröjde till oktober 2017. Även i detta fall 
kom expertgruppen tillsammans med två externa sakkunniga fram till att 
”samtliga sex anmälda artiklar innehåller uppgifter som utgör oredlighet i 
forskning”. 

Vid denna tidpunkt hade en ny ordinarie rektor tillträtt vid KI, Ole Petter 
Ottersen. Det blev han som fattade beslut i ärendet. Detta dröjde dock till 
den 25 juni 2018. 

I enlighet med den ursprungliga anmälan samt Bengt Gerdins och CEPN:s 
bedömning kom han fram till att alla sex artiklarna utgör exempel på ored-
lighet. Huvudansvaret för detta läggs på Paolo Macchiarini och hans närm-
aste medarbetare, Philipp Jungebluth. Ytterligare fem författare tillskrivs 
oredlighet, därav en av visselblåsarna. 

Inga av dessa fem ingick i Macchiarinis arbetsgrupp, utan var inkallade an-
tingen som kirurger som assisterade vid ingreppen eller specialister med 
metodkännedom som utnyttjades i projekten. Därutöver förklaras ett större 
antal medförfattare för ”klandervärda”. 

Många reagerade över det beslut som gällde medförfattare med begrän-
sad insyn i projekten, inte minst innehållet i sekretessbelagda sjukjournaler. 
Särskilt anmärkningsvärt ansågs att tre av visselblåsarna fälldes, en för 
oredlighet och två för att vara klandervärda. 

Vad har då hänt den senaste tiden? Den förundersökning som inleddes 
2015 om grovt vållande till annans död i två fall och grovt vållande till 
kroppsskada i ett fall lades först ner den 12 oktober 2017. Efter överpröv-
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ning återupptogs ärendet den 11 december 2018, nu gällande två av de tre 
patienterna (för den tredje ansågs dokumentationen bristfällig). 

Nästan ett år senare finns fortfarande inget beslut i åtalsfrågan. Svenskt 
rättsväsende har alltså tagit nästan fyra och ett halvt år på sig, men ännu 
inte kommit fram till om en juridisk prövning i domstol krävs. Om så inte 
sker kommer det inte att bli fastslaget vem eller vilka som bär ansvaret för 
det som skett, vilket också innebär också att anhöriga till de drabbade pati-
enterna, inklusive minderåriga barn, inte kommer att kunna få skade-
stånd för det lidande och de förluster de drabbats av.  

Ett annat förhållande som under senare tid riktat ny uppmärksamhet 
mot KI:s hantering av Macchiarini-ärendet är de utredningar om misstänkt 
oredlighet i forskning som initierades 2018 efter att tre anmälningar in-
kommit om bildmanipulation i ett tiotal artiklar med Karin Dahlman-
Wright som huvudansvarig författare eller medförfattare. I en av anmäl-
ningarna uppmärksammades även en äldre artikel med KI:s nuvarande rek-
tor Ole Petter Ottersen som medförfattare. 

Beträffande anmälningarna mot Dahlman-Wright ansåg KI att det kunde 
resas frågor om jäv ifall Ottersen skulle utreda sin närmaste medarbetare i 
institutets ledning. KI:s ordförande Mikael Odenberg kontaktade då sin kol-
lega vid Göteborgs universitet (GU).  

Detta ledde till att ett avtal slöts mellan rektorerna om att GU på uppdrag 
av KI skulle utreda anmälningarna mot KI:s prorektor för att säkerställa en 
opartisk och saklig prövning. Från GU:s sida kom man på begäran att ta 
hjälp från Expertgruppen i oredlighetsfrågor vid CEPN, som i sin tur anli-
tade professor Nils Billestrup i Köpenhamn som sakkunnig.  

Denne avlämnade sin rapport den 8 mars 2019 och fastslog att det i tre 
av åtta granskade artiklar fanns bildmanipulationer, som dock inte ansågs 
påverka de konklusioner man gjort. Däremot betraktades felen tyda på ina-
dekvat behandling av data och brist på kvalitetskontroll både i analysen av 
resultat och i publikationsprocessen. 

I två andra artiklar medgav författarna bildmanipulation och enligt utreda-
ren skulle dessa kunna påverka uttydningen av resultaten. I ytterligare en 
artikel nekade författarna till att manipulation förekommit, vilket utredaren 
dock ansåg vara fallet.  

När expertgruppen behandlade ärendet kom man fram till att ”även om all-
varlig kritik ska riktas mot flera av de felaktigheter och misstag som behäf-
tar artiklarna, så kan det inte anses klarlagt att bristerna är av det slaget att 
de utgör oredlighet i forskning”. Beslutet var inte enhälligt. Två av sju leda-
möter, däribland ordföranden, ansåg att oredlighet förelåg i tre artiklar. 
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När detta utslag gick vidare till oredlighetsrådet vid GU kom det åter att 
modifieras. I sitt utlåtande som lämnades till KI den 5 september 2019 sä-
ger man att det i fyra av tio granskade artiklar inte föreligger oredlighet. I 
sex av artiklarna ansåg man däremot att felaktigheter förekom och i två av 
dessa klassades de som oredlighet. 

I en av dessa artiklar betraktades Karin-Dahlman-Wright som huvudansva-
rig i egenskap av kommunicerande författare och i den andra professor Jan-
Åke Gustafsson i samma egenskap. Trots att definitivt beslut i ärendet ännu 
inte fattats av KI:s rektor Ole Petter Ottersen begärde Karin Dahlman-
Wright fyra dagar efter det att denna rapport avlämnats att få lämna upp-
draget som prorektor. Vid ett extra sammanträde samma dag beslutade KI:s 
styrelse att entlediga henne. 

Som nämnts riktades i juli 2018 också misstankar mot en artikel från 1999 
rörande lokalisering av en subenhet till en viktig receptor i nervsystemet. 
Artikeln härrörde från Pasteurinstitutet i Paris, men bland författarna fanns 
Ole Petter Ottersen, vid denna tid verksam vid Oslo universitet. 

Det var vid dennes institution som en viktig del av studien genomfördes. 
Den metodik man använt sig av var att med hjälp av antikroppar som 
märkts på olika sätt i kombination elektronmikroskopi bestämma var i vissa 
delar av hjärnan den aktuella receptorn finns.  

I en studie av detta slag är det av största vikt att den antikropp man använ-
der är specifik för den molekyl man vill spåra. Det är just på denna punkt 
som invändningar dykt upp. 

I ett inlägg från 2016 på PubPeer, en amerikansk databas för granskning av 
vetenskapliga artiklar, görs sannolikt att man i den analys som användes för 
att visa antikroppens specificitet utnyttjat en och samma bild för att visa tre 
olika saker. Detta gör det självklart svårt att lita på resultaten. 

Eftersom KI inte var inblandat i studien vände man sig till Pasteurinstitu-
tet. Den 5 september 2018 erhölls svar från Francois Rougeon, ordförande i 
dess etiska kommitté. I den rapport som bifogats sa man sig ha återfunnit 
de ursprungliga bilderna och hävdade att det där fanns skillnader mellan de 
tre bilder som i artikeln ser identiska ut. 

Enligt förste författaren kunde detta bero på att man inför publiceringen 
justerat gråskalan på bilderna med datorprogrammet Photoshop för att ta 
bort bakgrund (numera förbjudet). I ett pressmeddelande från KI samma 
dag slogs fast att det inte fanns någon grund för att fälla artikeln för ored-
lighet. 
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För att själv kontrollera saken skrev jag till professor Rougeon i mars 2019 
och bad att få en kopia av de originalbilder man hänvisade till i sin utred-
ning. I sitt svar betonar han att man inte uteslutit att de tre kontrollbilder 
som på PubPeer hävdats vara identiska också är det. 

Beträffande de originalbilder han hänvisat till i sin rapport får jag nu beske-
det att de inte finns tillgängliga. I stället får jag två helt andra bilder utan 
direkt koppling till de ifrågasatta bilderna. Vad ska man egentligen tro? 

Sammanfattningsvis: KI och KS lever sedan tio år med en skandal man 
inte lyckas frigöra sig ifrån. Macchiarini-ärendet gick snett från den dag 
man rekryterade honom som gästprofessor och överläkare samt tillät ho-
nom att sätta sina planer på transplantation av en konstgjord luftstrupe i 
människa i verket, utan lagstadgade tillstånd och utan tidigare djurförsök. 

På teoretiska grunder var idén dömd att misslyckas. När fyra visselblåsare 
varnade om vilket lidande ingreppen orsakat blundade ansvariga och för-
sökte tysta ner skandalen.  

Det är inte bara Macchiarini som ägnat sig åt oegentligheter, utan även åt-
minstone en av de personer i KI:s högsta ledning som under närmare två 
års tid var huvudansvarig för den utredning som återupptagits efter det att 
den initialt ansvarige rektorn avgått efter att enligt egen utsago totalt ha 
misskött sitt uppdrag. 

Många frågor förblir obesvarade. Från visselblåsarna som avslöjade 
skandalen har det i dagarna föreslagits en ny oberoende utredning om hela 
affären. Det vore en bra idé. 

Skandalen och dess efterspel visar på svagheterna i systemet där rektorer 
för svenska universitet och högskolor är ansvariga för att utreda misstankar 
om oredlighet i forskning. Risken med ett sådant system är att man, med-
vetet eller omedvetet, försöker skydda det egna lärosätets anseende, vilket 
varit tydligt i Macchiarini-fallet.  

Genom en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlig-
het i forskning kommer en ny ordning att gälla från 2020. Enligt den läggs 
ansvaret för att utreda oredlighetsmisstankar på en ny självständig myn-
dighet, Oredlighetsnämnden, till vilken högre lärosäten är skyldiga att 
lämna över den här typen av ärenden. 

Den nya myndigheten kan dock även ta upp fall som man fått kännedom 
om på annat sätt. I lagen slås vidare fast en möjlighet att överklaga beslut i 
nämnden till allmän förvaltningsdomstol. Även om oredlighetsnämnden 
ännu inte utsetts kan man ändå hoppas att en central handläggning av or-
edlighetsärenden ska leda till en effektivare och mer enhetlig bedömning. 
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Tidigare insändare av Johan Thyberg i samma ämne: 

28 juni 2018: ”Karolinska institutet slår undan benen på framtida visselblå-
sare” 

25 november 2018: ”Ge skadestånd till anhöriga till skandalkirurgens offer”  

7 februari 2019: ”KI-rektorn har stort ansvar för Macchiariniskandalen” 

DN	Åsikt.	25	november	2019	kl	05	

Insändare	

Johan	Thyberg:	
	

Johan	Thyberg,	pensionerad	professor	i	cell-	och	molekylärbiologi	vid	KI	och	legitimerad		
läkare	
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https://detgodasamhallet.com/2020/02/29/gastskribent-johan-thyberg%E2%80%AFhur-
kunde-macchiarini-skandalen-intraffa/#more-23373 
 

DET GODA SAMHÄLLET  
H Ä R  S K A P A S  S A M T I D E N S  S J Ä L V F Ö R S T Å E L S E  

 

Redaktionen  29 februari, 2020  Gästskribent, Opinion 
 
Gästskribent JOHAN THYBERG:�Hur kunde Macchiarini-
skandalen inträffa? 

 

OPINION I efterhand är det svårt att förstå hur kirurgen Paolo Macchiarinis verksamhet med 
transplantationer av konstgjorda luftstrupar på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Uni-
versitetssjukhuset (KS) kunde tillåtas. Orsaken var kanske att strävan efter berömmelse och 
pengar fick förmodat kunniga och kloka personer att helt tappa omdömet. De jag syftar på är 
då inte bara Macchiarini själv utan i lika hög grad de ansvariga på KI och KS. 

Det hela startade 2009 då KI:s rektor Harriet Wallberg träffade Macchiarini på ett möte i Gö-
teborg och fick höra om hans transplantationer av luftstrupar med en teknik som nyligen hade 
beskrivits i en artikel i tidskriften Lancet. Vad man hade gjort var att hos en ung kvinna i Bar-
celona byta ut den av tuberkulos skadade bronken till vänster lunga mot en ny typ av trans-
plantat. Detta bestod av bronken från en avliden som hade behandlats för att ta bort allt utom 
en stomme av bindvävstrådar på vilken man sedan hade sått ut celler tagna från patienten 
själv. Idén var att dessa skulle återskapa en normal bronk på en stomme som inte orsakade 
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avstötning. Därigenom skulle man slippa den behandling med nedtryckning av immunförsva-
ret som krävs vid traditionella transplantationer för att förhindra avstötning. Detta skulle in-
nebära ett paradigmskifte inom medicinen och den ovan nämnda artikeln hade gjort Macchia-
rini till en megastjärna som uppmärksammades både i fack- och dagspress. 

Efter det att Wallberg träffat Macchiarini i Göteborg startade KI en rekryteringsprocess som 
leddes av prefekten och en avdelningschef på institutionen CLINTEC som Macchiarini se-
dermera kom att tillhöra. Under beredningen fick man varningar från Italien, Spanien och 
Tyskland i vilka tidigare kolleger och chefer till Macchiarini vittnade om dennes oförmåga att 
samarbeta och rätta sig efter etiska regler med mera. Detta vidarebefordrades även till rektor 
men utan märkbart resultat. Från KI:s sida lyckades man även få med KS på tåget och i slutet 
av 2010 anställdes Paolo Macchiarini som gästprofessor i regenerativ kirurgi vid KI och sam-
tidigt som överläkare vid Öron-, Näs- och Halskliniken (ÖNH) på KS i Huddinge. 

Vad som sedan kom att hända är idag historia. På KS kom tre utländska patienter (med 
mångmiljonintäkter till Stockholm Care, ett bolag ägt av SLL) att under Macchiarinis ledning 
få en ny luftstrupe med ett transplantat gjort av ett plaströr på vilken man sått ut celler tagna 
från patientens benmärg (en delvis ny metod jämfört med den som använts i Barcelona). Den 
första operationen utfördes i juni 2011 och beskrevs redan i december samma år i Lancet som 
en stor framgång. Liknande ingrepp gjordes senare av Macchiarini även i Ryssland och USA. 
Totalt rör det sig om sju patienter varav alla utom en har avlidit efter kortare eller längre tid 
av plågor innan de i praktiken kvävdes till döds. Den enda som klarat sig är en ung rysk man 
på vilken man lyckades avlägsna transplantatet. 

Kort efter det första ingreppet basunerade KI ut nyheten om den första transplantationen i 
världen av en konstgjord luftstrupe. DN och andra tidningar i Sverige och utomlands följde 
oseriöst efter och Macchiarinis stjärnstatus steg ytterligare. För patienterna gick det dock inte 
lika bra och de som fick ta hand om dem var kollegor till Macchiarini på Thoraxkliniken i 
Solna. Macchiarini själv visade sig sällan i Stockholm utan vistades i Ryssland eller på annat 
håll. De som främst engagerade sig i saken var de fyra ”visselblåsare” som förutom att vårda 
patienterna började att jämföra vad som framfördes i de artiklar som publicerats med Macchi-
arini som huvudansvarig med vad som framgick av sjukjournalerna. De fann att innehållet i 
artiklarna var en skönmålning och delvis en förfalskning av verkligheten. I juni och augusti 
2014 lämnade de in två anmälningar om misstänkt oredlighet i forskning till KI:s rektor An-
ders Hamsten, den senare gällande luftstrupeingreppen. 

KI:s taktik i detta läge var att försöka sopa ärendet under mattan. Först gjordes ingenting un-
der några månader. Man gjorde inte ens det mest elementära som att delge den anklagade och 
dennes institutionschef anmälningarna i sin helhet samt att samla in all dokumentation rö-
rande de anmälda artiklarna. Sent omsider tillsatte Hamsten i slutet av november en extern 
granskare. Denne överlämnade i maj 2015 sitt utlåtande i vilket samtliga sju anmälda artiklar 
förklarades oredliga. När Hamsten i augusti samma år fattar sitt beslut är detta dock att Mac-
chiarini inte gjort sig skyldig till oredlighet. 

I motsats till vad KI:s ledning sannolikt hoppats på var historien inte slut med detta. Jag hade 
själv fått upplysning om ärendet i december 2014 och då omgående börjat sätta mig in i det. I 
januari 2015 informerade jag också redaktionen för Dokument Inifrån på SVT om saken och 
den där som kom att leda arbetet var reportern och producenten Bosse Lindquist. Samtidigt 
som de grävde i Macchiarinis förehavanden började jag under 2015 att publicera flera artiklar 
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om denna skamfläck i KI:s historia. Under årens lopp har det fram till idag blivit totalt sjutton 
artiklar i ämnet av mig. Dessa har nyligen samlats i en antologi tillsammans med några andra 
KI-skandaler och finns fritt tillgängliga på nätet (https://karolinska-institutets-svarta-bok.net). 

I maj 2015 sände Uppdrag Granskning ett program med titeln ”Stjärnkirurg till varje pris” 
som tyvärr passerade alltför obemärkt. I januari 2016 dök sedan två publikationer upp som 
ställde allt på ända. Först kom den amerikanska tidskriften Vanity Fair med artikeln ”The 
celebrity surgeon who used love, money, and the Pope to scam an NBC news producer”. 
Macchiarini avslöjas där som en lögnare av värsta slag. Historien är helt vanvettig och åter-
finns här. När Dokument Inifråns serie i tre delar med namnet ”Experimenten” visades strax 
därefter blev uppståndelsen stor. Inom KI:s ledning insåg man nu att det inte längre gick att 
förneka skandalen. För övrigt kan nämnas att Bosse Lindquist även återberättade historien i 
en bok med titeln ”Macchiarini-affären – Sanningar och lögner på Karolinska”. 

Kort senare, den 13 februari 2016, hade Anders Hamsten en artikel på DN Debatt där han 
säger att ”jag själv gjort en närmast total felbedömning av Paolo Macchiarini och att ”KI 
borde ha skilts från honom långt tidigare”. Han skriver även att hans beslut i ärendet om ored-
lighet var felaktigt och att detta måste återupptas och ställer sin plats som rektor vid KI till 
förfogande. Därefter kom även flera andra högt uppsatta chefer vid KI att avgå från sina pos-
ter: Urban Lendahl, sekreterare i Nobelkommittén för fysiologi eller medicin och drivande 
bakom rekryteringen av Macchiarini; Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning; Jan 
Carlstedt-Duke, rektorsråd; och Lars Leijonborg, ordförande i KI:s styrelse. Vidare blev den 
tidigare rektorn Harriet Wallberg, som anställt Macchiarini, av regeringen avsatt från sin post 
som universitetskansler. På KS blev förändringarna mindre men verksamhetscheferna på Tho-
raxkliniken i Solna (där två av patienterna transplanterades) och på ÖNH-kliniken i Huddinge 
(där den första patienten transplanterades) fick lämna sina uppdrag. 

Oredlighetsutredningen togs nu upp på nytt och efter viss förhalning förklarades att samtliga 
sju anmälda artiklar innehöll forskningsfusk, helt i överensstämmelse med anmälningarna och 
den första expertgranskningen. För detta förklarades Paolo Macchiarini som huvudansvarig 
men även ett antal av hans medförfattare dömdes antingen för oredlighet eller för att vara 
”klandervärda” (ett nytt begrepp i detta sammanhang). 

Så hur kunde allt detta hända? KI och KS anställer en kirurg för att sätta in plaströr täckta 
med benmärgsceller i luftstrupen på intet ont anande patienter som övertalas att ställa upp för 
dessa ”experiment” som utförs utan föregående djurförsök och utan lagstadgade tillstånd från 
Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Och detta görs trots att var och en med grund-
läggande kunskaper om luftvägarnas uppbyggnad och fysiologi borde förstå att ett projekt 
som detta är dömt att misslyckas. Om man sätter in ett plaströr i luftstrupen slår man ut det 
försvar som normalt skyddar luftvägarna mot bakterier och andra mikroorganismer som vi 
inandas. Resultatet blev att bakterie- och svampinfektioner nästan omgående utvecklades. 
Transplantatet kunde då inte växa fast och fistlar (förbindelsegångar) bildades mellan luft-
strupen och den intilliggande matstrupen. Detta ledde till att föda kunde gå över i luftstrupen 
och ytterligare förvärra infektionerna. På två av patienterna ledde detta till att man fick av-
lägsna matstrupen och istället tillföra näring via en så kallad peg (en sond som går från bu-
kens yta direkt in i magsäcken). Och beträffande de celler som såtts ut på plaströret och som 
man trodde skulle kunna återskapa en normal luftstrupe så är realiteten den att de inom någon 
eller några dagar kom att ha dött i avsaknad av kärlförsörjning. Projektet var alltså redan från 
början dömt att gå fel. 
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Hur är det möjligt att professorer på KI och överläkare på KS med kompetens inom området 
kunde förorda anställningen av Macchiarini och utförandet av de transplantationer han kom 
att göra? Finns någon annan förklaring än att man så till den grad hade bländats av den stjärn-
glans som på tvivelaktiga grunder hade byggts upp runt honom och därför inte kunde tänka 
klart. Till saken kom att uppmärksamheten runt Macchiarini och hans verksamhet upphaussa-
des än mer efter den första transplantationen. Dessutom skapades ett EU-projekt med denne 
som koordinator och en mångmiljonsatsning som administrerades från KI. Till saken hör vi-
dare att det ett par år efter det att Macchiarini anställts kom igång diskussioner om en stor 
donation från Hongkong (500 miljoner kronor) för satsningar inom regenerativ medicin. I och 
med att detta låg nära Macchiarinis aktivitet är det troligt att Hamsten som rektor och den som 
förhandlade med Hongkongs chefsminister om donationen inte ville se någon skandal skapas 
runt luftstrupeingreppen. Till hans sannolika belåtenhet blev det också så att ett donationsav-
tal tecknades i januari 2015, då oredlighetsutredningen runt Macchiarini hade startat men 
ännu inte kommit till beslut. Vid tidpunkterna när de slutliga och fällande besluten togs i de 
två oredlighetsärendena, december 2016 respektive juni 2018, hade KI:s enhet för regenerativ 
medicin i Hongkong redan hunnit invigas (skedde i oktober 2016) så faran var då över. 

Som ett kort svar på frågan i rubriken kan man nog säga att det är pengarna som styr. 

Johan Thyberg är pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI och legitimerad 
läkare. 

  
  



 273 

6 Fallet Kenneth Chien samt satsningar på              
Hongkong/Kina 

Det som berörs här hänger ihop med fallet Macchiarini och de satsningar på regene-
rativ medicin som Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset ägnat 
sig åt sedan 2010 och framåt. En hel del om denne vid Harvard University oönskade 
och till KI på tveksamt sätt rekryterade forskare har därför redan avhandlats i före-
gående kapitel. Här återges ytterligare fyra artiklar som beskriver anställningen av 
Chien och därmed kopplade satsningar i Hongkong och Kina. En av artiklarna före-
kommer både i svensk och engelsk version. 
 
 

 
 
 
Kenneth Chien fotograferad framför Aula Medica på Karolinska Institutets campus i 
Solna. 
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https://newsvoice.se/2017/03/kis-satsningar-inom-regenerativ-medicin-en-
fortsattning-pa-macchiarini-skandalen/ 
 
 

Johan Thyberg: KI:s satsningar inom  
regenerativ medicin – En fortsättning  
på Macchiarini-skandalen 
 
Av NewsVoice - 17 mars, 2017 
 

I december 2010 påbörjade kirurgen Paolo Macchiarini sin anställning som gästprofes-
sor i regenerativ kirurgi vid Karolinska Institutet (KI) och samtidigt som överläkare vid 
Öron, Näs och Halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset (KS). Den som initie-
rat rekryteringen var KI:s dåvarande rektor Harriet Wallberg. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad 
läkare 

Vad som sedan hänt är väl känt världen över genom en mängd artiklar både i fack- och 
dagspress samt flera TV-dokumentärer. Flera utredningar om oredlighet inom forskning har 
startats och den största av dem, som rör transplantationer av en konstgjord luftstrupe, är nu 
inne på sitt tredje år. 

Parallellt pågår en förundersökning med misstanke om grovt vållande av annans död i två 
fall samt grovt vållande av personskada i ett fall. Två utredningar, en under ledning av Sten 
Heckscher och en under ledning av Kjell Asplund har granskat KI:s respektive KS:s roll i 
skandalen. I båda fallen riktades skarp kritik mot bristande administrativa rutiner, underlåten-
het att följa gällande lagar och regelverk, samt dåligt ledarskap. 

Var allt detta en engångsföreteelse eller ska det ses som exempel på ett systemfel? Jag vill 
hävda att det senare gäller och skall här exemplifiera med ett annat fall med anknytning till 
KI:s satsningar inom regenerativ medicin och stamcellsforskning, ett hett område världen 
över inom biomedicinsk forskning. 

Nästa ”topprekrytering” inom regenerativ medicin 

I januari 2013 anställdes Kenneth Chien (Figur 1) som professor i kardiovaskulär forskning 
vid KI (100%) förenat med en befattning som föreståndare vid Centrum för Kardiologi på 
Hjärtkliniken, KS (30%). Detta var två år efter det att Paolo Macchiarini kommit till KI och 
liksom i hans fall en direktrekrytering. 

Till saken hör vidare att det av e-postkorrespondens mellan Chien och KI:s ledning framgår 
att man önskade ett samarbete mellan honom och Macchiarini.  Nyheten basunerades redan i 
november 2012 ut i ett pressmeddelande med titeln ”KI värvar toppforskare från Harvard” 
och återgavs med stora rubriker i media. De som liksom i fallet Macchiarini (dnr K1537-
2010) ansvarade för rekryteringen av Chien (dnr K2747-2012) var KI:s dåvarande rektor Har-
riet Wallberg och KS:s dåvarande sjukhusdirektör Birgir Jakobsson. 
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Var detta den solskenshistoria man försökte få det att se ut som? Hade KI verkligen berövat 
Harvard University på en toppkraft man helst ville ha kvar? 

 

 
 
Bild: Kenneth Chien, KI:s ”topprekrytering från Harvard” – Foto: KI 

Nej, enligt en källa på detta universitet var det snarare så att Chien tvingades bort därifrån på 
grund av ekonomisk misskötsel och etiska problem. Varifrån kom då KI:s stora intresse? 
Sannolikt var det en fråga om personliga kontakter och det som brukar kallas vänskapskor-
ruption. Vid den aktuella tiden hade Chien i sin grupp vid Harvard en svensk gästforskare 
(postdoc). Denne var tidigare doktorand hos professor Urban Lendahl på KI, Nobelsekrete-
raren som avgick på grund av sin roll i Macchiarini-skandalen. 

Gästforskaren ifråga är vidare son till en annan högt uppsatt KI-professor och toppfigur 
inom Nobelsfären. Dennes forskningsfält ligger nära Chiens och de kände sedan tidigare 
varandra. 

Den ovan omnämnde gästforskaren kan inte gärna ha varit omedveten om de problem hans 
chef hade på Harvard och det får anses troligt att han informerade både Urban Lendahl och 
sin far om detta. Hur det än var med den saken så blev det i denna situation KI som sträckte ut 
en räddande hand. Och en av de drivande i rekryteringen av Kenneth Chien blev just Urban 
Lendahl. 

Detta framgår bland annat av E-postkorrespondens från 2012 mellan Kenneth Chien på ena 
sidan och rektor Harriet Wallberg, prorektor Jan Andersson samt Urban Lendahl på den andra 
sidan (Figur 2).  Chien och Lendahl kom dessutom att bli samarbetspartners på KI med stora 
gemensamma anslag. Som vi kommer att se längre fram blev Chiens svenske gästforskare 
förvisso inte heller han lottlös. 
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Bild: Rektor Harriet Wallberg, prorektor Jan Andersson och professor Urban Lendahl, de tre i 
KI:s ledning som ansvarade för rekryteringen av Kenneth Chien. Foto UKÄ och KI 

Resultatet av förhandlingarna blev att rektor Harriet Wallberg den 5 november 2012 skrev 
till Kenneth Chien och erbjöd honom en professur i kardiovaskulär forskning vid KI från den 
1 januari 2013 (dnr 6978/12-221). Och det var förvisso ett erbjudande utöver det vanliga: (i) 2 
miljoner kr per år i startlön; (ii) 37,5 miljoner kr i anslag för de första fem åren; (iii) stöd med 
ansökningar till Wallenbergstiftelsen och andra bidragsgivare för erhållande av ytterligare 
anslag. Detta är alltså vad som står i novemberbrevet. I verkligheten blev det mycket mer 
(Tabell 1). 

Som nämnts fick KI hjälp av KS för att avlöna Chien. I december 2012 skrev rektor Harriet 
Wallberg och sjukhusdirektör Birgir Jakobsson under en ”överenskommelse om tillsättning 
av en anställning som professor, förenad med befattning som föreståndare vid Karolinska 
Universitetssjukhuset inom Stockholms läns landsting” (dnr K2747-2012). 

Föreståndarskapet gällde Centrum för Kardiologi på Hjärtkliniken och den kliniska verk-
samheten skulle omfatta 30% av arbetstiden och betalas med ett arvode om 75.000 kr per må-
nad (motsvarande 250.000 kr per månad för heltid). 

Till denna konstruktion kan man ställa sig frågande, inte minst med tanke på att få läkare på 
KS verkar känna till Centrum för Kardiologi. Jag skrev därför i augusti 2015 till KS och frå-
gade vad Chiens arbetsuppgifter där består av. Svaret från Fredrik Gadler, verksamhetschef på 
Hjärtkliniken, var följande: 

”Arbetsuppgifterna är inte definierade tidsmässigt och består av att leda en forskar-
grupp inom kardiogenetik”. 

Skattebetalarna i Stockholms Läns Landsting betalar alltså 75.000 kr per månad (900.000 kr 
per år) till Chien för att han ska leda sin forskargrupp på statliga KI. 

Så sammanfattningsvis beslutar rektor Harriet Wallberg den 16 november 2012 att ”Kenneth 
Chien anställs som professor i kardiovaskulär forskning vid Institutionen för Cell- och Mole-
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kylärbiologi (CMB – där Urban Lendahl arbetar) på 40% och vid Institutionen för Medicin i 
Huddinge (MedH – där Jan Andersson arbetar) på 60% från och med 1 januari 2013. 

Därutöver får han även ett uppdrag på KS med en arbetstid angiven som 30%. Om man tittar 
på den första redovisning av bisysslor som Chien lämnat så framkommer att ett flertal sådana 
finns. De inkluderar uppdrag för läkemedelsbolag som Moderna Therapeutics, Takeda Phar-
maceuticals och AstraZeneca. Bisysslorna sägs ta 50 dagar per år i anspråk vilket med en 
normal arbetstid av 224-229 dagar per år blir cirka 22%. 

Detta stämmer väl överens med det avtal som Chien i november 2013 tecknade med Astra-
Zeneca. Där står att de tjänster han skall utföra för bolaget skall uppgå till cirka 20% av hans 
arbetstid. Mot bakgrund av dessa uppgifter kan man fundera över hur Kenneth Chien får sin 
tid att gå ihop: anställning på KI 100%, uppdrag på KS 30%, uppdrag för AstraZeneca 20%, 
övriga bisysslor oklar tidsåtgång. 

AstraZeneca och Moderna Therapeutics kommer in i bilden 

Tittar man lite närmare på Kenneth Chiens näringslivsintressen och sätter dem i relation till 
hans anställning på KI blir bilden än mer komplex. År 2010 var han i USA med och grundade 
Moderna Therapeutics. Bolagets affärsidé vilar i hög grad på Chiens forskning om modifierat 
RNA (därifrån namnet på bolaget) och dess förmåga att styra cellers proteinsyntes och funkt-
ion. 

Den största investeraren i bolaget är AstraZeneca som pumpat in cirka 3-4 miljarder kr. 
Chien är alltså medgrundare, delägare och rådgivare åt Moderna (som de kallar sig) och dess-
utom rådgivare åt bolagets största investerare, AstraZeneca. 

Därför inte överraskande att Kenneth Chien idag sitter på den enhet i Huddinge som KI och 
AstraZeneca slöt avtal om i juni 2013. Enligt detta avtal som initialt gäller för fem år satsar 
AstraZeneca upp till 20 miljoner USD per år (180 miljoner kr i dagens valutakurs) i det som 
kallas Integrated Cardio Metabolic Centre, ICMC. Där finns nio forskargrupper varav Chiens 
är den i särklass största både med avseende på antal medlemmar och tillgängliga resurser. 

Förutom de basresurser som finns där har han från AstraZeneca två projektanslag om var-
dera 2,114 miljoner USD per år eller sammantaget 38 miljoner kr per år enligt dagens valuta-
kurs. För treårsperioden 2014-2016 fick han dessutom 25 miljoner kr från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse, en av storägarna i AstraZeneca. 

Bara dessa två anslag ger en ekonomisk ram av en storleksordning som nästan inga biome-
dicinska forskare i Sverige ens kan drömma om – 44 miljoner kr per år. 

Trots att ICMC är en del av del av den statligas myndigheten KI så är den forskning som 
bedrivs där inte möjlig att få insyn i. När jag bad att få ta del av de avtal om mångmil-
jonanslag som Chien och övriga gruppledare på ICMC tecknat med Astra-Zeneca så var 
forskningsprogrammen sekretessbelagda i sin helhet. Till och med titlarna på projekten var 
hemliga. 

Efter att ha ifrågasatt denna långtgående sekretess fick jag från en av juristerna på KI:s led-
ningskansli en lista med projekttitlar men inget mer. Man frågar sig om ICMC verkligen är en 
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del av ett statligt universitet och inte snarare en intern enhet inom läkemedelsbolaget Astra-
Zeneca? 

Chiens svenske gästforskare från Harvard kom också han att få ta del av kakan från Astra-
Zeneca. I augusti 2013 fick han en tjänst som ”research assistant professor in developmental 
cardiovascular medicine and stem cell biology” med placering vid ICMC (med väl tilltagna 
driftmedel från AstraZeneca). Benämningen på tjänsten stämmer till fullo in på det arbete han 
utfört tillsammans med Chien. 

Två andra sökande fanns till tjänsten men någon skriftlig utvärdering av dessa har inte gått 
att få fram. Det enda jag fått veta är att de inte ansågs kompetenta till tjänsten. För den som 
fick tjänsten finns däremot ett utlåtande av den tyske professorn Karl Laugwitz som avslutar 
med att säga sig vara övertygad om att sökanden är en idealisk kandidat för tjänsten. 

Beträffande Karl Laugwitz kan noteras att han är samarbetspartner till Kenneth Chien och 
att de tillsammans publicerat sex vetenskapliga artiklar, den senaste samma år som utlåtandet 
skrevs, 2013. Och vad det gäller de storbolag som KI samarbetar med så är det inte bara 
AstraZeneca som Kenneth Chien har en nära relation med. 

Detta gäller i än högre grad Moderna Therapeutics (kallas ofta endast Moderna) som Chien 
är medgrundare, delägare och rådgivare i. Och här knyts historien ihop eftersom AstraZeneca 
är en stor finansiär i Moderna med ett bidrag av 3-4 miljarder kr eller mer. KI tecknade i juni 
2014 ett samarbetsavtal med Moderna initialt gällande för fem år (dnr 5-50/2014). 

Vad som står i det beslut som dåvarande rektorn Anders Hamsten undertecknat är att ”Mo-
derna finansierar utvalda projekt med upp till 200.000 USD per projekt (1,8 miljoner kr i da-
gens valutakurs) och KI kommer att stå som värdinstitut för forskningen”. Några månader 
senare utsåg Hamsten för KI:s del tre ledamöter i den gemensamma styrgrupp som skulle leda 
samarbetet. Ordförande i denna grupp blev Urban Lendahl, alltså en nära samarbetspartner till 
Kenneth Chien. 

Redan i februari 2014 hade Moderna även tecknat ett samarbetsavtal med Karolinska Uni-
versitetssjukhuset och den enhet som går under namnet Innovationsplatsen (dnr K3252-2014). 
När jag hösten 2015 bad att få ta del av de projektavtal som slutits mellan Moderna på ena 
sidan och KI respektive KS på den andra sidan visade det sig vara på samma sätt som i pro-
jektavtalen mellan AstraZeneca och gruppledarna på ICMC. Sålunda hade alla projektbe-
skrivningar – inklusive projektens titlar – sekretessbelagts och övertäckts. 

Till de i sig enormt stora belopp som satsats på Kenneth Chien av AstraZeneca samt Wal-
lenbergstiftelsen kommer mångmiljonsatsningar från skattemedel, dels direkt från KI, dels 
från Vetenskapsrådet (VR). Om vi börjar med KI så har man enligt en sammanställning jag 
fått för femårsperioden 2013-2017 satsat 46 miljoner kr: 9 miljoner kr från MedH; 6,5 miljo-
ner kr från CMB; 20,5 miljoner kr från StratRegen (en del i regeringens satsning på strate-
giska forskningsområden, SFO – tills nyligen var Urban Lendahl chef för denna enhet); 5 
miljoner kr från forskningsstyrelsen på KI; och 5 miljoner kr från KI:s rektor. Sammantaget 
rör det sig alltså om drygt 9 miljoner kr per år (Tabell 1). 

Och trots denna närmast ojämförbara ekonomiska satsning på en enskild forskare går stat-
liga VR från den 1 juli 2014 in och ger Kenneth Chien ett tioårsanslag om 50 miljoner kr 
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inom det som kallas rådsprofessorprogrammet (5 miljoner kr per år). Det kan noteras att han 
när anslaget började betalas ut var 63 år och kommer att vara 73 år när det avslutas. 
 
Anslag / källa Tidsperiod Bidragets storlek 
Inst f Med Huddinge 
(MedH) 2013-2017 9.000.000 SEK 

Inst f Cell & Mol Biol 
(CMB) 2013-2017 6.500.000 SEK 

SFO StratRegen 2013-2017 20.500.000 SEK 
Forskningsstyrelsen KI 2013-2017 5.000.000 SEK 
Rektor KI 2013-2017 5.000.000 SEK 

  Summa  46.000.000 SEK 
   Vetenskapsrådet (VR) – 
rådsprof 2014-2023 50.000.000 SEK 

VR – samarbete med Kina 2014-2018 25.000.000 SEK 

  Summa  75.000.000 SEK 
   AstraZeneca – projekt-
anslag 2013-2017 190.000.000 SEK 

Wallenbergstiftelsen 
(KAW) 2014-2016 24.600.000 SEK 

Hjärt-Lungfonden 2015-2016 1.200.000 
Summa beviljade anslag Dagens datum 336.800.000 SEK 

Tabell 1. Ekonomiska satsningar tilldelade Kenneth Chien fram till idag. 

Utöver detta jätteanslag fick Kenneth Chien tillsammans med Urban Lendahl och ett antal 
kinesiska forskare för femårsperioden 2014-2018 ett anslag från VR om 25 miljoner kr för 
”samarbete inom området regenerativ medicin mellan KI, Kina och Hong Kong”. 

Slår man ihop de summor som från 2013 och framåt satsats på Kenneth Chien och medarbe-
tare av skattemedel från KI och VR blir summan över 120 miljoner kr. Och detta bredvid de 
jättesatsningar som samtidigt gjorts från Chiens affärspartner i form av AstraZeneca och detta 
bolags storägare Wallenbergstiftelsen. Det man slås av är vidare att de jättebelopp som VR 
satsat av skattemedel på Kenneth Chien enligt besluten inte behöver redovisas ekonomiskt 
och vetenskapligt förrän efter elva år (tioårsanslaget – Chien är vi den tiden 73 år gammal) 
respektive efter sex år (femårsanslaget). 

Enligt KI:s hemsida innehåller Kenneth Chiens grupp 21 medlemmar. För att se hur hans 
forskning på KI utvecklats kan man på PubMed ta del av vad han publicerat under de två sen-
aste åren, 2015 och 2016, de två första åren när VR-anslaget som löpte från 1 juli 2014 kan 
förväntas ha bidragit till gruppens arbete. 
 
Vad Kenneth Chien et al publicerat under dessa år är enligt PubMed följande: 

• Sahara M, Hansson EM, Wernet O, Lui KO, Später D, Chien KR. Manipulation of a 
VEGF-Notch signaling circuit drives formation of functional vascular endothelial pro-
genitors from human pluripotent stem cells. Cell Res. 2015 Jan;25(1):148 
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• Sahara M, Santoro F, Chien KR. Programming and reprogramming a human heart 
cell.  EMBO J. 2015 Mar 12;34(6):710-38  Översiktsartikel 

• Ljunggren HG, Chien KR. Next generation partnerships in translational science and 
medicine: Partnerships between academics, big pharma, biotech firms, philanthropists 
and patients look set to change the way science advances. EMBO Rep. 2015 
Oct;16(10):1246-9.  Diskussionsinlägg 

• Soh BS, Ng SY, Wu H, Buac K, Park JH, Lian X, Xu J, Foo KS, Felldin U, He X, 
Nichane M, Yang H, Bu L, Li RA, Lim B, Chien KR. Endothelin-1 supports clonal 
derivation and expansion of cardiovascular progenitors derived from human embryon-
ic stem cells. Nat Commun. 2016 Mar 8;7:10774 

På två år har man alltså bara fått fyra artiklar tryckta, två originalartiklar, en översiktsartikel 
och ett diskussionsinlägg. Resultaten som presenteras i original-artiklarna härrör dessutom till 
största delen från laboratorier på annat håll. Antalet artiklar en forskare publicerar är förvisso 
inte det mest centrala men detta får nog i relation till befintliga resurser ändå sägas vara ett 
lågvattenmärke. 

KI:s stora stöd och fördragsamhet med Kenneth Chien kan möjligen bero på något som re-
dan antyds i korrespondensen mellan honom och rektor Harriet Wallberg från 2012. Trots att 
han är född i USA har han väl upparbetade kontakter med Kina och Hong Kong. Chuen Yan 
Leung, en av forskarna i Chiens grupp, är också son till Hong Kongs chefsminister, CY 
Leung. 

Som redan nämnts fick Kenneth Chien och Urban Lendahl 2014 ett 25-miljonersanslag från 
VR för samarbete med Kina och Hong Kong. Redan vid denna tid hade även diskussionerna 
om en stor privat donation till KI från Hong Kong kommit upp. För att förhandla om detta 
hade Kenneth Chien i omgångar rest till Hong Kong, först tillsammans med Urban Lendahl 
och senare tillsammans med rektor Anders Hamsten. 

Resultatet blev ett donationsavtal som undertecknades den 12 januari 2015 av Hamsten och 
donatorn Ming Wai Lau (Figur 3). Kort senare slogs nyheten upp i ett pressmeddelande från 
KI och blev flitigt uppmärksammat i press och media runt om i världen. Donationen var på 50 
miljoner USD (cirka 450 miljoner kr i dagens valutakurs) och en av de största i KI:s historia. 

Avsikten var att stödja forskningen inom området regenerativ medicin och i Hong Kong 
bygga upp ett centrum vid namn ”Ming Wai Lau Center for Regenerative Medicine”, ett ar-
bete där bland annat Chien spelar en viktig roll. 

Nyheten om donationen skapade snabbt skriverier i kinesiska tidningar där man uppmärk-
sammade den jävsliknande situation som förelåg för Hong Kongs chefs-minister CY Leung, 
vars son arbetar hos Chien på KI. Ett annat frågetecken kunde resas mot den unge donatorn 
och hans bakgrund. Han är VD och styrelseordförande i det Hong Kong-baserade fastighets-
bolaget Chinese Estates Holdings Ltd. 

Grundare och huvudägare av detta är hans far Joseph Lau, den fjärde rikaste personen i 
Hong Kong med en förmögenhet av 15,5 miljarder USD eller cirka 140 miljarder kr (South 
China Morning Post, 2017-01-18). Det är alltså härifrån den rekordstora KI-donationen kom-
mer. Så sent som i mars 2014 var Joseph Lau VD och styrelse-ordförande i Chinese Estates 
Holdings Ltd men efterträddes då av sonen Ming Wai Lau på dessa poster. 
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Bild: Ming Wai Lau och rektor Anders Hamsten vid undertecknandet av donations-avtalet. 
Foto KI. 

Orsaken var att fadern av en domstol i Macau dömts till drygt fem års fängelse för korruption 
och penningtvätt. Sonen hade sedan många år en viktig roll i familje-företaget och kan inte 
gärna ha varit ovetande om vad som pågått. Eftersom något utlämningsavtal inte finns mellan 
Hong Kong och Macau slipper den nu 65-årige Joseph Lau att åka in i fängelse så länge han 
inte reser till den senare staden. 

Ytterligare detaljer om far och son Laus affärer framkom när de så kallade Panama-
dokumenten publicerades i april 2016. Där framkom att Ming Wai och Joseph Lau var delä-
gare i ett antal bolag registrerade på Brittiska Jungfruöarna, ett välkänt skatte-paradis. Syftet 
med bolagen – med namn som De Luxe Power Ltd, Jade De Luxe Ltd, Bingo Power Ltd, 
Billion Mark Ltd, Pearl Kingdom Ltd et cetera – är kanske inte så svårt att gissa. 

Ett annat problem med donationen och KI:s planer att bygga upp och driva ett forsknings-
centrum i Hong Kong är huruvida detta är förenligt med gällande lag. Jag skrev till regeringen 
den 1 juni 2015 och frågade om saken. Detta var tydligen något av en knäckfråga och det tog 
mer än ett år innan beslut togs. Vad man där gjorde från regeringens sida kan bäst liknas vid 
att passa. Det som sägs i beslutet från den 28 juli 2016 om begäran från KI att få anställa 
medarbetare i utlandet var följande: 

”De frågeställningar som omfattas av Kl:s begäran utgör inte frågor som regeringen måste 
pröva. Som utgångspunkt ansvarar en myndighet själv för att dess verksamhet, t.ex. vid en 
etablering, bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och beslut för myndighetens verksam-
het. Någon ytterligare åtgärd med anledning av begäran vidtar inte regeringen”. 

KI hade dock inte tålamod att vänta tills detta besked hunnit komma utan gick redan i de-
cember 2015 ut med en annons om forskartjänster vid Hong Kong-centret (ref nr 2-
4508/2015, sista ansökningsdag 2016-03-20). 
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Med anledning av vad som redovisats här finns det flera frågor man kan ställa sig rörande 
KI:s rekrytering av Kenneth Chien, miljonregnet av skattemedel över denne, samt KI:s sam-
arbete med AstraZeneca och Moderna Therapeutics, två bolag med mycket nära kopplingar 
till Chien. 

Rekryteringen av Chien till KI 

Det finns här klara paralleller till rekryteringen av Paolo Macchiarini som hårt kritiserades i 
den granskning som utfördes under ledning av Sten Heckscher. Så långt det framgår av de 
dokument som gått att få ut togs liksom i detta fall inga referenser in vid anställningen av 
Kenneth Chien, till exempel från Harvard University. 

Hade detta gjorts skulle man kanske fått vetskap om de samarbetsproblem samt de ekono-
miska och andra oegentligheter som förekommit där. Någon verklig sakkunnighets-
granskning genomfördes inte heller. Man nöjde sig istället med att låta rekryterings-utskottets 
ordförande Magnus Ingelman-Sundberg granska Chiens CV och konstatera att han uppfyllde 
kraven för professur (dnr 6978/12-221). 

Notabelt är att Ingelman-Sundbergs utlåtande kom först efter det att rektor Harriet Wall-
berg den 5 november 2012 skrivit till Chien och erbjudit honom en professur i kardiovaskulär 
forskning vid KI samt att han dagen efter skrivit tillbaks och accepterat erbjudandet samt de 
villkor som specificerats där. 

Miljonregn av skattemedel 

Som beskrivits ovan så har både KI och VR som statliga myndigheter låtit ett mycket stort 
antal miljoner kr rinna över Kenneth Chien. Och detta skedde samtidigt som han fick ännu 
större resurser från Astra Zeneca och Wallenbergstiftelsen. I det sammanhanget bör återigen 
noteras att AstraZeneca är samarbetspartner och huvud-finansiär till Moderna Therapeutics, 
ett bolag som Chien var med och grundade och där han är delägare. 

Jag kan som svensk skattebetalare inte känna annat än upprördhet över detta miljonregn 
både från KI:s och VR:s sida. Det som är särskilt allvarlig är att samtidigt som enorma sum-
mor satsas på en enskild forskare så finns det många andra kompetenta forskare som från VR 
inte får något ekonomiskt stöd alls. 

Till saken hör vidare att den utveckling som setts under senare år med mycket stora anslag 
till ett litet antal grupper saknar stöd i befintlig forskning. På samma sätt som de åtgärder som 
vidtas i den skattefinansierade sjukvården förväntas vara evidensbaserad borde självklart 
samma sak gälla fördelningen av skattemedel från myndigheter som KI, VR med flera. 

För att bara ge ett exempel på den forskning som sedan länge finns på detta område skall 
jag bara citera den rapport som Jon R Lorsch, chef för National Institute of Medical Sciences i 
USA, publicerade nyligen (Molecular Biology of the Cell, 26, 1578-1582, 2015). Det han 
frågade sig var hur man maximerar avkastningen från den investering skattebetalarna gör i 
grundläggande biomedicinsk forskning. 

De statistiska resultat som presenterades visade att med ökande anslag till en forskar-
gruppsledare ökade antalet genererade artiklar från gruppen och den genomsnittliga impakt-
faktorn (citeringsfrekvens) för de tidskrifter i vilka de publicerades endast obetydligt. Över en 
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viss budgetgräns, 750.000 USD per år (6,7 miljoner kr enligt dagens valutakurs) började pro-
duktiviteten istället att minska. 

Som en möjlig orsak till detta nämndes bland annat att ju större en grupp blir desto svårare 
blir det för dess chef att hålla kontakt med de ingående medlemmarna och leda arbetet. Lik-
nande resultat har erhållits även i andra länder, däribland Kanada och Storbritannien. 

Hur skall man mot denna bakgrund se den satsning som i Sverige gjorts på Kenneth Chien 
med bidrag från staten (KI & VR) på 19 miljoner kr per år under åtminstone en femårsperiod 
och därutöver anslag om mer än 46 miljoner kr per år från AstraZeneca och Wallenbergstif-
telsen. 

Detta ger en sammanlagd årsbudget av 65 miljoner kr som enligt vad som redovisats ovan 
dock inte hittills gett mycket i utdelning i form av publicerade resultat. Slutsatsen av detta kan 
inte bli någon annan än att KI och VR bör fundera väldigt allvarligt över sin strategi. 

KI – AstraZeneca – Moderna Therapeutics 

KI har ett omfattande samarbete med de stora bolagen AstraZeneca och Moderna Thera-
peutics. Dessa två senare har dessutom en mycket nära relation såtillvida att AstraZeneca är 
en huvudfinansiär i Moderna. Insynen i den verksamhet dessa två bolag driver på KI är mini-
mal eftersom de avtal som finns om specifika projekt har sekretessbelagts. 

Frågan man här måste ställa sig är hur långt ett statligt universitet skall gå i att stötta stora 
privata bolag i deras produktutveckling? Av de ramavtal som KI tecknat med AstraZeneca 
och Moderna framgår tydligt att det är det samarbetet går ut på. Detta är för övrigt närmast en 
självklarhet eftersom stora aktiebolag sällan ägnar sig åt förutsättningslös välgörenhet. 

AstraZeneca är ett multinationellt bolag med över 50.000 anställda. Man arbetar inom ett 
flertal terapiområden och har i Sverige en större forskningsanläggning i Mölndal som fokuse-
rar på mag-tarmsjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar (där Kenneth Chien arbetar som rådgi-
vare). Det som står i ramavtalet med KI rörande verksamheten på ICMC, den enhet vid Medi-
cininstitutionen i Huddinge som bolaget finansierar är tämligen allmänt hållet. 

Där står bland annat följande: 

”Major emphasis will be placed on the identification and evaluation of novel targets and 
therapeutics with a particular focus on addressing the relevance of targets in human dis-
ease”. 

Modern Therapeutics är ett betydligt mindre och yngre företag som dock på kort tid lyckats 
få in en betydande kassa om cirka 10 miljarder kr, varav AstraZeneca bidragit med en bety-
dande del. Bolagets affärsidé är som dess namn antyder inriktat på att använda modifierat 
RNA för att styra cellers proteinsyntes och därigenom bota eller förebygga sjukliga tillstånd. 

Den teknik man använder baseras på upptäckter gjorda av några av bolagets grundare, där-
ibland Kenneth Chien. Under senare tid har dock ifrågasättanden av bolaget börjat dyka upp. 
Det har därvid talats om sådant som en VD med alltför stort ego, riskfylld strategi, dålig ar-
betsmiljö, hög omsättning på personer i ledande befattning och överdriven sekretess runt 
verksamheten, möjligen tydande på problem i pågående projekt. 
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Vad som står i ramavtalet mellan KI och Moderna är bland annat följande: 

”Moderna has developed technology useful for the discovery, development, manufacture, 
characterization or use of therapeutic products that function using mRNA, and has an interest 
in supporting and collaborating with top academic centres with the aim to find new disease 
therapeutic options using Moderna’s mRNA technology”. 

Exakt vad de specifika studier som man beslutat att stödja handlar om går inte att uttala sig 
om eftersom både titlar och forskningsprogram i projektavtalen både av KI och KS har sekre-
tessbelagts i sin helhet. 

Universitetens roll i samhället 

I amerikansk debatt talas ofta om ”research in the private interest” visavi ”research in the 
public interest”. Grovt sett kan dessa två begrepp sägas representera forskning med respektive 
utan direkt ekonomiskt vinstintresse. Den amerikanske sociologen Robert Merton formule-
rade på 1930-talet ett antal riktmärken för akademisk forskning. Ett är att den kunskap som 
alstras skall ägas gemensamt av alla och vara fritt tillgänglig. 

Ett annat är att insamlandet och tolkningen av resultat skall ske utan sidoblickar mot sådant 
som personliga intressen i form av ära, inkomster eller ideologi. Målet skall vara att av nyfi-
kenhet söka ny kunskap, något som också brukar kallas fri forskning. Forskning inom industri 
och näringsliv har i huvudsak en annan karaktär och präglas istället av att frågeställningar 
väljs på basen av profitmöjlighet samt att resultaten betraktas som affärshemligheter (se ex-
empel ovan från AstraZenecas och Modernas verksamhet på KI). 

Vad som oroar många, inte bara i Sverige, är att forskningen på våra universitet sedan flera 
decennier alltmer börjat få en karaktär som liknar den inom industrin. Till viss del har denna 
process varit politiskt styrd i hopp om att på beställning få fram resultat som kan lösa sam-
hällsproblem och generera arbetstillfällen. Som en del av denna trend har vi sett hur universi-
teten med politisk uppbackning i ökande utsträckning börjat patentera sina resultat, bilda eg-
nas bolag med mera. 

Ur ett historiskt perspektiv är det dock så att de upptäckter som på det mest revolution-
erande sättet bidragit till att förbättra människors villkor är fri och inte styrd forskning. Som 
exempel på viktiga genombrott med ursprung i fri forskning på universitet nämns ofta sådant 
som identifieringen av insulin (1921), upptäckten av penicillin (1928), konstruktionen av den 
första elektroniska datorn (1946), framställningen av poliovaccin (1955) och framtagandet av 
rekombinant DNA-teknik (1974). 

Enligt mångas mening är denna utveckling där den fria forskningen alltmer trängs undan av 
styrd forskning en fara och något som på sikt kan få allvarliga konsekvenser. Det som är bäst 
för alla är sannolikt att arbetet även fortsättningsvis delas upp på det sättet att universitet och 
högskolor koncentrerar sig på det de av tradition har varit bäst på, det vill säga att genom fri 
forskning ta fram ny kunskap. Denna kan sedan användas av industri och näringsliv till det de 
är bäst på, nämligen att utveckla nya produkter och därigenom skapa arbetstillfällen. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad 
läkare 
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The Macchiarini  Case in Retrospect  
 
By Johan Thyberg 

In December 2010, the surgeon Paolo Macchiarini started his appointment as a visiting pro-
fessor of Regenerative Surgery at Karolinska Institutet (KI) and at the same time attending 
consultant at the Ear, Nose and Throat Clinic at the Karolinska University Hospital (KUH). 
The one who had initiated the recruitment was KI’s President Harriet Wallberg. What then 
happened is well known around the world through a variety of articles as well as several tele-
vision documentaries. Multiple investigations of research misconduct have been started and 
the largest of them, related to the transplantation of artificial tracheae, is now in its third year. 
In parallel, a preliminary police investigation is in progress with suspicion of two cases of 
aggravated manslaughter and one case of aggravated assault. Two inquiries, one led by Sten 
Heckscher and one led by Kjell Asplund, have reviewed the roles of KI and KUH in the scan-
dal [see my articles here and here, -LS]. In both cases, sharp criticism was directed at the lack 
of administrative procedures, failure to comply with applicable laws and regulations, and poor 
leadership. 

Was all this a one-time event, or should it be seen as a symptom of a systemic degradation? I 
would argue that the latter applies, and will exemplify this with another case related to KI’s 
efforts in regenerative medicine and stem cell research, a hot topic worldwide in biomedical 
research. 

The Next “Top Recruitment” in Regenerative Medicine 

In January 2013, Kenneth Chien (Figure 1) took office as professor of Cardiovascular Re-
search at KI (100%) associated with the post as Director of the Center for Cardiology at KUH 
(30%). This was two years after Paolo Macchiarini came to KI and, as in his case, a direct 
recruitment (without competition). From E-mail correspondence between Chien and KI’s 
leadership it is also clear that they wanted a partnership between him and Macchiarini. The 
news was trumpeted already in November 2012 in a press release entitled “KI recruits top 
researcher from Harvard” and was reproduced with great headlines in the media. Like in the 
case of Macchiarini (ref K1537-2010) those responsible for the recruitment of Chien (ref 
K2747-2012) were KI’s President Harriet Wallberg and KUH’s hospital director Birgir Jak-
obsson. 
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Figure 1. Kenneth Chien, KI’s “top recruitment from Harvard”. Source: KI  

Was this the success story that KI tried to get it to look like? Had Harvard really been de-
prived of a top researcher they did not want to lose? No, according to an internal source Chien 
was rather forced away from Harvard because of economic mismanagement as well as ethical 
and compatibility problems. So why was KI so interested? Most indications are that it was a 
matter of personal contacts and cronyism. At the time in question, Chien had in his group at 
Harvard a Swedish postdoc who was a former graduate student of Professor Urban Lendahl at 
KI, also known as the Nobel Secretary who resigned because of his role in the Macchiarini 
affair. The postdoc in question is also son of another prominent KI professor and top figure in 
the Nobel sphere. His research field is related to Chien’s and they are previously acquainted. 

The aforementioned postdoc can hardly have been unaware of the problems his boss had at 
Harvard and it is likely that he informed both Urban Lendahl and his father thereof. By coin-
cidence, it was KI who stretched out a saving hand in this situation. And one of the driving 
forces in the recruitment of Kenneth Chien was precisely Urban Lendahl. This is clear from 
E-mail correspondence from 2012 between Kenneth Chien on one side and President Harriet 
Wallberg, Deputy President Jan Andersson and Urban Lendahl on the other side (Figure 2 
[Emails available here, -LS]). Chien and Lendahl also came to become partners at KI with 
huge common funding. As we will see later, the Swedish postdoc of Chien did not come away 
empty-handed either. 
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Figure 2. President Harriet Wallberg, Vice-President Jan Andersson and Professor Urban 
Lendahl, the leading persons at KI responsible for the recruitment of Kenneth Chien. Source: 
UKÄ and KI   

The result of the mentioned negotiations was that Harriet Wallberg on November 5, 2012 
wrote to Kenneth Chien and offered him a professorship in Cardiovascular Research at KI 
from January 1, 2013 (ref 6978/12-221). And it was certainly not an offer of the ordinary 
kind: (i) 2 million SEK (about 220,000 USD) per year as a starting wage; (ii) 37.5 million 
SEK (about 4.2 million USD) in funding for the first five years; (iii) support with applications 
to the Wallenberg Foundation and other donors to provide additional funding. This is what 
stands in the November letter. In reality, it was to become much more (Table 1). 

As mentioned above, KI received help from KUH to pay Chien. In December 2012 President 
Harriet Wallberg and Hospital Director Birgir Jakobsson signed an agreement on setting up 
an appointment as Professor at KI associated with the post as Director for the Center of Car-
diology at KUH in Stockholm County Council (ref K2747-2012). Further on in the agreement 
it is stated that the clinical activities should comprise 30% of working time and be paid with 
75,000 SEK per month (equivalent to 250,000 SEK or about 28,000 USD per month for full-
time). Since few physicians at KUH seemed to know about the Center for Cardiology, this 
assignment appeared spurious and in August 2015 I wrote to KUH and asked which the duties 
were of Chien at the Center of Cardiology. The response from Fredrik Gadler, Head of the 
Department of Cardiology, was that “the work is not defined in terms of time and consists of 
leading a research group in cardiogenetics“. This means that the taxpayers in Stockholm 
County Council pay 75,000 SEK per month (900,000 SEK or 100,000 USD per year) to 
Chien for leading his research group at KI, a completely different authority. 

So to summarize what has been said above, Harriet Wallberg decides on November 16, 2012 
that Kenneth Chien is hired as Professor of Cardiovascular Research at the Department of 
Cell and Molecular Biology (40% – where Urban Lendahl works) and at the Department of 
Medicine in Huddinge (60% – where Jan Andersson works) from 1 January 2013. At the 
same time, he is commissioned at KUH with a working time of 30%. According to his first 
report of side-line jobs, Chien also has a number of other assignments, among others for the 
pharmaceutical companies Moderna Therapeutics, Takeda Pharmaceuticals and AstraZeneca. 
These activities are said to take 50 days per year, which with a normal working schedule of 



 288 

224-229 days per year would be about 22%. This is consistent with the agreement Chien in 
November 2013 signed with AstraZeneca [available here, LS], where it is said that the ser-
vices he will perform for the company will amount to approximately 20% of his working 
hours. 

AstraZeneca and Moderna Therapeutics Enter the Stage 

If you look a little closer at Kenneth Chien’s business interests and put them in relation to his 
employment at KI, the picture becomes even more complex. In 2010, he co-founded Moderna 
Therapeutics in the US. The company’s business is largely based on Chien’s and others’ re-
search on modified RNA and its ability to control the protein synthesis and function of cells. 
AstraZeneca is the largest investor in the company and has contributed about 300-400 million 
USD. Chien is thus co-founder, partner and advisor to Moderna and also an advisor to the 
company’s largest investor, AstraZeneca. 

Supposedly, this is the reason why Kenneth Chien today sits on a unit financed by AstraZene-
ca as the result of an agreement signed in June 2013 by KI and the company [document here, 
-LS]. According to this deal, initially valid for five years, AstraZeneca invests up to 20 mil-
lion USD per year in what is called the Integrated Cardio Metabolic Center or ICMC [agree-
ments between Astrazeneca and ICMC here and here,-LS]. It consists of nine research groups 
of which Chien’s is by far the largest both in terms of the number of members and available 
resources. In addition to the basic resources available there, he received two project grants 
from AstraZeneca, each worth 2.114 million USD per year. For the three-year period 2014-
2016, he was additionally given 25 million SEK (about 2.8 million USD) from the Knut and 
Alice Wallenberg Foundation, one of the major shareholders of AstraZeneca. Only these two 
grants provide an economic framework of a magnitude that most biomedical researchers in 
Sweden cannot even dream totalling 5 million USD per year. 

And although ICMC is part of the state university KI, the research carried out there is not 
possible to gain insight into. When I asked KI to see the contracts Chien and other group 
leaders at ICMC had signed with AstraZeneca, the entire research programs were classified as 
secret, even the project titles. After calling this into question, I received a list with the project 
titles but nothing more. One may wonder if ICMC is really part of a public university and not 
an integral part of the pharmaceutical company AstraZeneca? 

The Swedish postdoc of Chien at Harvard also came to get a piece of the pie from AstraZene-
ca. In August 2013, he received a position as “Research Assistant Professor in Developmental 
Cardiovascular Medicine and Stem Cell Biology” based at ICMC (with generous operating 
funds from AstraZeneca). The name of the position closely agrees with the work he had done 
together with Chien. Two other candidates also applied but no written assessment of these has 
been possible to obtain. The only information I obtained from KI was that they were not con-
sidered competent for the job. There was, however, a statement about the Swedish postdoc by 
the German professor Karl Laugwitz, who concludes by saying that the applicant is an ideal 
candidate for the position. Notably, Karl Laugwitz is a collaborator of Kenneth Chien, and 
according to PubMed they have together published six scientific papers, the latest from the 
same year that the statement was written, i.e. 2013. 

When it comes to big corporations that KI collaborates with, it is not just AstraZeneca which 
Kenneth Chien has a close relationship to. This applies even more to Moderna Therapeutics 
where Chien is co-founder, part-owner and advisor. And this ties the story together since 
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AstraZeneca is a major funder of Moderna (see above). In June 2014, the KI President Anders 
Hamsten – who resigned after the Macchiarini affair – signed an agreement with Moderna 
initially valid for five years (ref 5-50/2014). What stands in this deal is that Moderna will fi-
nance selected projects with up to 200,000 USD per project and that KI will host the research. 
A few months later, KI appointed three members of the joint steering committee that would 
lead the cooperation. The one who became Chairman of this group was Urban Lendahl, a 
close partner to Kenneth Chien. Already in February 2014, Moderna had also signed an 
agreement with the Karolinska University Hospital and its Innovation Centre (ref K3252-
2014, [call for research proposals here,- LS]). When I in 2015 asked to see the project 
agreements concluded between Moderna on one side and KI and KUH on the other side, all 
projects descriptions – including titles – were confidential and overlaid in black. 

In addition to the huge sums spent on Kenneth Chien by AstraZeneca and the Wallenberg 
Foundation, multimillion investments in his work have also been made by taxpayers, both 
directly from KI and from the Swedish Research Council. According to a compilation I have 
received from KI, they have given him 46 million SEK (about 5 million USD) for the five-
year period 2013-2017: 9 million SEK from the Department of Medicine; 6.5 million SEK 
from the Department of Cell and Molecular Biology; 20.5 million SEK from StratRegen (a 
part of the Government’s investment in strategic research areas – until recently headed by 
Urban Lendahl); 5 million SEK from the Research Board at KI; and 5 million SEK from the 
President of KI. Overall, this makes about 1 million USD per year (Table 1). 

Grant / source Time period Grant size (according to  
present exchange rate) 

Dept Med Huddinge (MedH) 2013-2017 1,000,000 USD 
Dept Cell Mol Biol (CMB) 2013-2017 720,000 USD 
SFO StratRegen (Government) 2013-2017 2,300,000 USD 
Research Board KI 2013-2017 560,000 USD 
President KI 2013-2017 560,000 USD 

  Sum  5,140,000 USD 
   Swedish Research Council (Veten-
skapsrådet, VR) 2014-2023 5,600,000 USD 

VR cooperation with China 2014-2018 2,800,000 USD 

  Sum  8,400,000 USD 
   AstraZeneca – project grant 2013-2017 21,100,000 USD 
Wallenberg Foundation (KAW) 2014-2016 2,700,000 USD 
Swedish Heart  Lung Foundation 2015-2016 130,000 USD 
Sum grants awarded As of today 37,400,000 USD 
 
Table 1. Grants awarded to Kenneth Chien up to today. 

And despite this almost unparalleled financial commitment to a single researcher, the Swedish 
Research Council (Vetenskapsrådet, VR) in 2014 assigned him a ten-year grant of 50 million 
SEK (about 5.5 million USD) within the VR professor program (5 million SEK per year). In 
addition, Kenneth Chien together with Urban Lendahl and a number of Chinese scientists 
received an allocation of 25 million SEK (about 2.8 million USD) for the five-year period 
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2014-2018 for cooperation in the field of regenerative medicine between KI, China and Hong 
Kong. 

If one adds up what has been spent on Kenneth Chien and his group from tax revenue by KI 
and VR from 2013 and onwards, the sum is 120 million SEK (about 13 million USD). And 
this is in addition to the huge investments made in parallel from Chien’s business partner 
AstraZeneca and the company’s large shareholder, the Wallenberg Foundation. It is also strik-
ing that Chien does not have to give any economic and scientific account of the large grants 
from VR than until after eleven years (the ten-year grant) and six years (the five-year grant). 

According to KI’s website Kenneth Chien’s group has 21 members. To see how his research 
at KI has developed, I used PubMed to see what he has published during the last two years, 
2015 and 2016, the first two years when the VR grants could be expected to have contributed 
to the group’s work. 

What Chien et al published in these years is the following: 

• Sahara M, Hansson EM, Wernet O Lui KO, Später D, Chien KR. Manipulation of a 
VEGF-Notch signaling circuit is driven formation of functional vascular endothelial 
progenitors from human pluripotent stem cells. Cell Res. 2015 Jan; 25 (1): 148th [see 
also Corrigendum here, -LS] 

• Sahara M, Santoro F, Chien KR. Programming and reprogramming a human heart 
cell. EMBO J. 2015 March 12; 34 (6): 710-738 – Review article 

• Ljunggren HG, Chien KR. Next generation partnerships in translational science and 
medicine: Partnerships between academics, Big Pharma, Biotech Firms, philanthro-
pists and patient look set to change the way science advances. EMBO Rep. 2015 Oct; 
16 (10): 1246-1249 – Discussion regarding academy-industry relations [Ljunggren 
resigned as KI Dean of Research in wake of Macchiarini scandal, -LS] 

• Soh BS, Ng SY, Wu H, BuAc K, Park JH, Lian X, Xu J, Foo KS, Felldin U, He X, 
Nichane M, Yang H, L Bu Li RA, Lim B, Chien KR. Endothelin-1 supports clonal 
derivation and expansion of cardiovascular progenitors derived from human embryon-
ic stem cells. Nat Commun. 8 Mar 2016; 7: 10774 

So in two years, four articles were printed: two original articles, one review article, and one 
discussion post. Moreover, the results presented in the original articles largely originated from 
laboratories outside of KI. The number of articles a researcher publishes is certainly not the 
most central issue, but in relation to existing resources this must be considered as a disap-
pointing production. 

The enormous support of KI for Kenneth Chien could possibly be due to something that is 
already implied between the lines in the correspondence between him and President Harriet 
Wallberg from 2012 [emails here, -LS]. Although he was born in the United States, he had 
well-established contacts with China and Hong Kong. Chuen Yan Leung, one of the research-
ers in his group, is also the son of Hong Kong’s chief minister, CY Leung. 

As already mentioned, Kenneth Chien and Urban Lendahl in 2014 received a 25 million SEK 
grant from the VR for cooperation with China and Hong Kong. Already at that time, discus-
sions had also started about a large private donation to KI from Hong Kong. For this purpose, 
Chien travelled to Hong Kong for negotiations, first together with Urban Lendahl and later 
with President Anders Hamsten. The result was a donation that was signed January 12, 2015 
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by Hamsten and the donor Ming Wai Lau (Figure 3). This was announced in a press release 
and was widely noticed in press and media around the world. The donation was 50 million 
USD and one of the largest in the history of KI. It was intended to support research in the 
field of regenerative medicine and as part of that KI should set up and run the Ming Wai Lau 
Center for Regenerative Medicine in Hong Kong, an assignment in which Chien was to play 
an important role. 

Chinese newspapers wrote about the plans and drew attention to the fact that Hong Kong’s 
Chief Minister CY Leung, who had taken part in the negotiations and approved the plans, had 
a son who worked in Chien’s laboratory at KI. Question marks can also be raised against the 
young donor and his background. He is CEO and chairman of the Hong Kong-based real es-
tate company Chinese Estates Holdings Ltd. Founder and principal shareholder of this is his 
father, Joseph Lau, the fourth richest person in Hong Kong with a fortune of 15.5 billion USD 
(South China Morning Post, January 18, 2017). So it is from here the money comes. As late 
as March  

 

 
 
 
Figure 3. Ming Wai Lau and KI president Anders Hamsten in connection with the signing of 
the donation agreement. Source: KI  

2014, Joseph Lau was CEO and chairman of Chinese Estates Holdings Ltd, but was then suc-
ceeded by his son Ming Wai Lau. The reason was that the father had been sentenced to more 
than five years in prison for corruption and money laundering by a court in Macau. The son 
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had for many years acted in high positions in the family business and can hardly have been 
unaware of what was going on. Since no extradition treaty exists between Hong Kong and 
Macau, the now 65-year-old Joseph Lau will not have to go to prison as long as he does not 
travel to Macau. 

Further details about the business of father and son Lau emerged when the so-called Panama 
documents were published in April 2016. It was then disclosed that Ming Wai Lau and Joseph 
Lau were partners in a number of companies registered in the British Virgin Islands, a well-
known tax haven. The aim of the companies – with names like Luxe Power Ltd, Jade De 
Luxe Ltd, Bingo Power Ltd, Billion Land Ltd, Pearl Kingdom Ltd, et cetera – is perhaps not 
difficult to guess. 

Another problem with the donation and KI’s plans to set up and operate a research center in 
Hong Kong is whether this is consistent with applicable law. I wrote to the Government on 
June 1, 2015 and inquired about the matter. This was apparently a crucial issue and it took 
more than a year before any decision was taken. What the Government then came up with can 
best be characterized as backing out. In the decision of 28 July 2016 on the request from KI as 
a state authority to get permission to employ personnel abroad the following was said: 

“The issues covered by the request do not constitute issues that the Government must try. An 
authority is responsible for ensuring that its activities, such as an establishment, are conduct-
ed in accordance with applicable regulations and decisions. No further action on the request 
is taken by the Government”.  

But KI didn’t have the patience to wait until this decision was taken. Already in December 
2015 they went out with an advertisement to announce a number of research positions at the 
Hong Kong center (ref 2-4508/2015, application deadline March 20, 2016). 

To sum up, what has been reported here raises several questions regarding KI’s recruitment of 
Kenneth Chien, the rain of tax payer money, and KI’s collaboration with AstraZeneca and 
Moderna Therapeutics, two companies with very close links to Chien. 

The Recruitment of Chien to KI 

Clear parallels exist to the recruitment of Paolo Macchiarini, strongly criticized in the audit 
carried out under the leadership of Sten Heckscher. As in this case, and as far as I have been 
able to find, no written references were taken during the recruitment of Kenneth Chien, for 
example, from Harvard University. Had this been done, one could perhaps have become 
aware of the financial, compatibility and ethical problems that had occurred there. Likewise, 
no expert statements were requested. Thus, the only official control of Chien’s merits was that 
the chairman of the recruitment committee, Professor Magnus Ingelman-Sundberg, checked 
Chien’s CV and in a decision from November 12, 2012 concluded that he fulfilled the prereq-
uisites for a professorship (ref 6978/12-221). Notably, Ingelman-Sundberg’s statement came 
only after Harriet Wallberg on November 5, 2012 had written to Chien and offered him a pro-
fessorship in Cardiovascular Research at KI and that he the next day had written back and 
accepted the offer and the conditions given [original documents here and here, -LS]. 
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Money Rain from the Taxpayers 

As described above, both KI and VR are state authorities that have supported Kenneth Chien 
with grants of unusual size. And this took place at the same time as he received even bigger 
resources from Astra Zeneca and the Wallenberg Foundation. In this context it should again 
be noted that AstraZeneca is partner and main sponsor of Moderna Therapeutics, a company 
Chien co-founded and where he is a part-owner. 

As a Swedish taxpayer, I cannot feel anything but outrage over this spending of tax revenue. 
What is particularly serious is that while huge sums are spent on individual researchers, there 
are many other qualified researchers who do not receive any financial support at all from VR. 
Moreover, the trend seen in recent years with very large grants to a few groups lacks support 
in existing research. In medical treatment the actions taken are supposed to be based on avail-
able evidence. The same should of course be the case when state authorities like KI and VR 
distribute tax revenue for research. 

To give just one example of the research available in this area, I will quote the recent report of 
Jon R Lorsch, director of the National Institute of Medical Sciences in the US (Molecular 
Biology of the Cell, 26, 1578- 1582, 2015). What he asked was how to maximize the return 
from the investment taxpayers made in basic biomedical research. The statistical results pre-
sented showed that with increasing funding for a research team leader, the number of articles 
generated from the group and the average impact factor (citation frequency) of the journals in 
which they published only slightly increased. Above a certain budget limit, 750,000 USD per 
year, the productivity instead began to fall. A possible reason for this could be that the bigger 
a group becomes, the harder it will be for its manager to keep in contact with the constituent 
members and to lead the work. Similar results have been obtained in other countries, includ-
ing Canada and Great Britain. 

How should one with this background judge the ventures made by the Swedish state authori-
ties KI and VR that have contributed more than 2 million USD per year to Kenneth Chien for 
at least a five-year period, at the same time as he receives more than 5 million USD per year 
from AstraZeneca and its large shareholder, the Wallenberg Foundation. This gives a total 
annual budget of more than 7 million USD. The only reasonable conclusion is that KI and VR 
need to seriously reconsider their funding strategy. 

KI – AstraZeneca – Moderna Therapeutics 

KI has an extensive collaboration with the large companies AstraZeneca and Moderna Thera-
peutics. These two also have a very close mutual relationship in the way that AstraZeneca is a 
major funder of Moderna. The transparency of the activities of these two companies at KI is 
minimal since the research contracts they have with individual group leaders are confidential. 

The question that has to be asked is how far a state university should go to support the prod-
uct development of private companies? From the master agreements KI has signed with 
AstraZeneca and Moderna [here and here, -LS] it is clear that this is what it is all about. Since 
large companies seldom engage in unconditional charity, this is no surprise. 

AstraZeneca is a multinational company with over 50,000 employees. They work in a variety 
of therapeutic areas and in Sweden have a major research facility in Mölndal that focuses on 
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gastrointestinal and cardiovascular diseases (where Kenneth Chien is working as an advisor). 
What is stated in the framework agreement regarding the operations of the ICMC, the KI unit 
that the company finances, is of a fairly general character: 

”Major emphasis will be placed on the identification and evaluation of novel targets and 
therapeutics with a particular focus on addressing the relevance of targets in human dis-
ease”. 

Moderna Therapeutics is a much smaller and younger company. Nevertheless, they have rap-
idly managed to get a substantial cash position of more than 1 billion USD, of which Astra-
Zeneca has contributed a significant part. The company’s business concept is, as its name 
suggests, to use modified RNA to control cell protein synthesis in order to cure or prevent 
pathological conditions. The technique used is based on discoveries made by some of the 
company’s founders, including Kenneth Chien. Recently, however, questions regarding the 
status of the company has started to appear in the press, focusing on things like a CEO with 
an excessive ego, risky strategy, poor working conditions, high turnover of senior manage-
ment, and excessive secrecy around the business, possibly indicating problems in ongoing 
projects. 

In the framework agreement with KI the following is stated: 

”Moderna has developed technology useful for the discovery, development, manufacture, 
characterization or use of therapeutic products that function using mRNA, and has an interest 
in supporting and collaborating with top academic centres with the aim to find new disease 
therapeutic options using Moderna’s mRNA technology”. 

Exactly what studies the company has decided to support deals with is unknown since both 
titles and research programs in the project agreements with KI as well as KUH have been 
classified in their entirety. 

The Role of Universities in Society 

In the US there is a debate about “research in the private interest” versus “research in the pub-
lic interest.” Roughly speaking, these two concepts represent research with and without direct 
financial profit. The American sociologist Robert Merton formulated in the 1930s a number 
of benchmarks for academic research. One is that the knowledge generated will be owned 
jointly by all and be freely available (public knowledge). Another is that the collection and 
interpretation of results shall be made without side glances toward such things as personal 
interests in the form of honour, income or ideology. The goal should be to seek new 
knowledge out of curiosity (disinterestedness), commonly called free research. Business and 
industry research are different in nature with profit-determined selection of issues and a high 
degree of secrecy. 

What concerns many, not only in Sweden, is that for decades research in universities has in-
creasingly begun to adopt a character similar to that in industry. To a large extent, this process 
has been politically driven in the hope that it is possible to order results that can solve social 
problems and generate jobs. As part of this trend, we have seen how universities with political 
backing increasingly have begun to patent their results, form companies of their own, et 
cetera. From a historical perspective, however, the discoveries that have most dramatically 
contributed to improving human conditions originate in free and not controlled research. As 
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good examples, the following can be pointed out: the identification of insulin (1921); the dis-
covery of penicillin (1928); the construction of the first electronic computer (1946); the pro-
duction of polio vaccine (1955); and the development of recombinant DNA technology 
(1974). 

Arguably this trend where free research increasingly is displaced by applied research consti-
tutes a threat that could ultimately have serious consequences. A better out-come is probably 
obtained if universities concentrate on their traditional role to create new knowledge by free 
and curiosity-driven research. The results so obtained can then be used by industry and busi-
ness to what they do best, that is to develop new products and thereby create jobs. 

 

Johan Thyberg 

Retired Professor of Cell and Molecular Biology at KI 

Licensed Physician 

 

Update 24.03.2017. In recognition of the grandiose and awe-inspiring publishing output pre-
sented above, Chien was now awarded the most prestigious EU funding: ERC Advanced 
Grant of up to €2.5 Million, for 5 years. 
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https://newsvoice.se/2018/04/johan-thyberg-helene-hellmark-knutsson/ 
 

Johan Thyberg: Forskningsminister tror fri 
forskning är att kunna ta emot ”maffia-
pengar” 
 
Av NewsVoice - 23 april, 2018 
 

 
 
Montage: NewsVoice – Johan Thyberg (selfie) och Helene Hellmark Knutsson (pressfoto 
Regeringen) 

DEBATT. Professor Johan Thyberg varnade tidigt KI med bla artiklar i NewsVoice för 
att göra affärer med en grupp av suspekta affärsmän med kopplingar till Panamado-
kumenten. KI borde inte ha tagit emot 50 miljoner USD, men forskningsminister Helene 
Hellmark Knutsson verkar tro att mottagandet av suspekta pengar är att arbeta med 
”forskningens frihet”. 

Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson blev den 17 april utfrågad i Konstitutions-
utskottet (KU) angående Utbildningsdepartementets och Regeringens handläggning av frågan 
om etableringen av Karolinska Institutet (KI) i Hongkong och Kina. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad 
läkare 
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På Riksdagens Webb-TV har jag just genomlidit denna 1 timme och 23 minuter långa, be-
drövliga och samtidigt närmast skrattretande föreställning. Jag har i tidigare artiklar på 
NewsVoice.se från 2015 och framåt beskrivit en del av de mindre smickrande detaljerna runt 
denna KI-etablering: 

• Öppet brev – Fortsättning på historien om Karolinska och dess svindlande affärer 
• KI:s satsningar inom regenerativ medicin – En fortsättning på Macchiarini-skandalen 
• Johan Thyberg: Vetenskapsrådet fortsätter svindla miljonbelopp på KI 

För att ledamöterna i KU skulle vara medvetna om hur det gått till skickade jag dem i god 
tid före den sedan länge planerade utfrågningen de två senaste och mest ingående av dessa 
artiklar. För att bara ge en mycket kort sammanfattning av historien så rör det hela sig om att 
KI av en relativt ung affärsman i Hongkong mottagit en donation om 50 miljoner USD för att 
på plats där bygga upp en forskningsenhet i donatorns namn, the Ming Wai Lau Centre for 
Reparative Medicine. 

Familjen Laus förmögenhet kommer från företaget Chinese Estates Holdings Ltd där fadern 
Joseph Lau fram tills 2014 var VD, styrelseordförande och majoritetsägare. Efter att detta år 
ha blivit dömd till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt av en domstol i 
Macau överlät han dock dessa poster till sonen Ming Wai Lau, som inte gärna kan ha varit 
ovetande om faderns göranden och havanden. 

Koppling till Panamaläckorna 

För övrigt har fadern numera bland annat på grund av dålig hälsa överfört en stor del av sin 
majoritetspost i företaget till sonen. Om denne senare kan för övrigt noteras att han flitigt dök 
upp i de avslöjanden som ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) gjort 
via de så kallade Panama- och Paradisläckorna [Panamadokumenten]. Där framkommer att 
den store KI-donatorn har åtminstone ett 60-tal företag registrerade i skatteparadis, många 
tillsammans med sin far (se tidigare artiklar). 

En mycket stor roll i planläggningen av KI-donationen spelade den dåvarande chefsministern 
i Hongkong, CY Leung. Händelsevis råkar det vara så att dennes son arbetar hos professor 
Kenneth Chien på KI. Det var för övrigt den senare som genom sina känningar med famil-
jerna Lau och Leung förmedlade kontakterna med Hongkong. 

KI:s dåvarande rektor Anders Hamsten, efter Macchiarini-skandalen förpassad till den så 
kallade ”elefantkyrkogården” på Regeringskansliet, hade en tät mail-korrespondens med 
chefsminister CY Leung där det framgår att den korruptionsdömde pappan Joseph Lau god-
känt donationen och det avtal som därvid skrevs även om det officiellt var sonen Ming Wai 
Lau som var donator. 

 
Man kan lugnt säga att KI genom att ingå denna allians skämt ut sig. Till och med i kinesiska 
tidningar ställde man sig frågande och menade bland annat att chefsministern var jävig med 
tanke på sin sons anknytning till KI. 
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Hur som helst kom denna sorgliga historia så småningom också fram till Sveriges Riksdag 
och i augusti 2017 lämnade en av Centerpartiets riksdagsledamöter – Fredrik Christensson – 
en begäran till KU om ”granskning av Helene Hellmark Knutssons agerande och Regering-
ens beslut om filial i Hongkong till Karolinska Institutet”. 

Bakgrunden till Regeringens inblandning i ärendet var att KI på ett tidigt stadium vände 
sig dit för att få godkännande för sina planer då svenska statliga myndigheter inte normalt 
etablerar fristående verksamhet utomlands. Frågan verkar dock på ett eller annat sätt ha varit 
”het” och det kom att ta Utbildningsdepartementet och Regeringen ett och ett halvt års tid 
innan man fattade ett beslut. Och vad blev då detta? Jo INGENTING! 

 
Regeringen lade sig inte i saken och KI fick agera på egen hand med beaktande av gällande 
lagar och regler. Det går inte att få något annat intryck än att Regeringen inte ville ta i denna 
heta potatis. 

 

Den 17 april 2018 kom så alltså forskningsminister Helene Hellmark Knutsson att höras i KU. 
Till saken hör att jag tidigt kontaktade henne och Utbildningsdepartementet när donationen 
kungjorts och framförde varningar. Hon och departementet har liksom KU också fått mina 
artiklar och bör om de bemödat sig att läsa dem ha vetat en hel del om denna korrupta historia 
när de infann sig till utfrågningen. 

Helene Hellmark Knutsson hävdar ”forskningens frihet” när KI 
tar emot suspekta pengar 

Som nämndes inledningsvis var det en i högsta grad sorglustig historia att genomlida den 
närmare en och en halv timme långa KU-utfrågningen. 

 
Helene Hellmark Knutsson uppvisade där alla karakteristiska för en politikerbroiler som inte 
kan svara klart och tydligt på en enda fråga. Jag vet inte hur många gånger hon lät bli att ge 
besked om hur Utbildningsdepartementet sett på saker och ting. 

 

Hon föredrog istället att hänvisa till KI och dess dåvarande rektor Anders Hamsten. Lika 
många gånger (jag lyckade inte räkna dem) hänvisade hon till ”forskningens frihet” utan att 
tyckas veta vad detta begrepp förmodas betyda. Normalt avses med detta en forskares rätt att 
fritt välja frågeställningar oberoende av politiska, religiösa och ekonomiska intressen. För 
Helene Hellmark Knutsson verkar det istället röra sig om KI:s och andra univertsitets och 
högskolors rätt att ta emot pengar från vem som helst, i det aktuella fallet en suspekt mång-
miljardärfamilj i Hongkong. 

Sålunda var det när Regeringen inte ville eller vågade lägga sig i KI:s etablering i Hongkong 
mycket ofta med hänvisning till ”forskningens frihet”. Man tycks därvid inte ha fäst minsta 
tanke vid det faktum att Hongkong är en del av den kommunistiska diktaturen i Kina där just 
det som vi normalt avser med forskningens frihet under senare år på nytt alltmer beskurits. 
Maos kulturrevolution kan i detta sammanhang ses som ett förfärande exempel från förr. 



 299 

Och varför är ledamöterna i KU så tafatta och försiktiga när de ställer sina frågor? Det 
är trots allt viktiga saker som behandlas men man liksom tassar fram och undviker allt som 
kan verka alltför konkret och ifrågasättande. Och när man inte får verkliga svar på sina ibland 
mycket adekvata frågor så går det i bästa fall att upprepa frågan med lite andra ord ytterligare 
en gång men sedan går ordet vidare till nästa ledamot. 

Och varför är hela ritualen runt KU-utfrågningarna så till den grad otidsenliga? Det går 
inte många minuter innan man blir utled på att varje gång en fråga ställs först få höra det ut-
frågade statsrådet (tilltalas oftast så) tacka ordföranden och därefter KU-ledamoten för den 
ställda frågan. Skulle det inte kunna räcka om man på sin höjd gjorde detta en gång i början 
av utfrågningen? 

Efter att ha uthärdat detta KU-förhör förstår jag allt tydligare varför vi under senare 
år tvingats se den ena myndighetsskandalen efter den andra rullas upp inför våra ögon. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi vid KI, legitimerad 
läkare 
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https://newsvoice.se/2018/06/karolinska-institutets-etablering-i-hongkong-en-
satsning-med-stora-fragetecken/ 
 

Johan Thyberg: Karolinska Institutets eta-
blering i Hongkong – en satsning med stora 
frågetecken 
 
Av NewsVoice - 23 april, 2018 
 

 
 
Ming Wai Lau Centre. Montage av skärmdumpar från KI.se 
 

 

Nedanstående artikel är en uppdatering och sammanfattning av en serie tidigare inlägg på 
Newsvoice.se rörande Karolinska Institutet (KI) och dess satsningar inom området regenera-
tiv medicin (se lista nedan). 
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KI erhöll i början av 2015 en donation om 50 miljoner USD (430 miljoner SEK) från 
affärsmannen Ming Wai Lau i Hongkong. Det hela framgår i ett avtal undertecknat av 
KI:s rektor Anders Hamsten och donatorn. Syftet är att stötta KI:s arbete, primärt ge-
nom att i Hongkong bygga upp en enhet med namnet: Ming Wai Lau Centre for Repara-
tive Medicine (MWLC). 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor på KI, legitimerad läkare 

Ju mer man gräver i denna historia desto mer märklig framstår den. Kontakterna med 
Hongkong startades 2012/13 då tre olika avtal slöts om samarbete mellan KI och Chinese 
University of Hong Kong. Planerna på att bygga upp en KI-enhet i Hongkong arbetades sedan 
fram under 2014 genom förhandlingar mellan Anders Hamsten och Hongkongs chefs-
minister CY Leung. Det var också den senare som presenterade Hamsten för Ming Wai Lau, 
en person som av regeringen i Hongkong sedermera fått flera officiella utmärkelser och upp-
drag. 

Redan på detta stadium borde KI ha tänkt till. CY Leung var omskriven både i kinesisk och 
utländsk press och föremål för korruptionsmisstankar. Han ska i egen ficka ha tagit emot 7,3 
miljoner AUD (48 miljoner SEK) från det stora australienska företaget UGL för att stötta de-
ras etablering i Asien. Leung var också som ”Pekings man” föremål för stora gatudemonstrat-
ioner i Hongkong. Vidare erhöll hans son i juni 2014 ett stipendium från en stiftelse i Hong-
kong för att arbeta som forskare på KI, ett förhållande som kom att tas upp flitigt i kinesisk 
press när donationen blivit känd. 

Varningsklockorna borde även ha ringt av att donatorns far, Joseph Lau, i mars 2014 dömts 
till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt av en domstol i Macau. Som ett 
resultat av detta fick sonen Ming Wai Lau överta rollerna som VD och styrelseordförande i 
familjekoncernen Chinese Estates Holdings Ltd. 

Genom Panama- och Paradisläckorna har senare framkommit att Ming Wai Lau har åt-
minstone ett 60-tal företag registrerade i skatteparadis, många tillsammans med fadern. Som 
framgår av E-postkorrespondens mellan Anders Hamsten och CY Leung hade Joseph Lau 
informerats om och godkänt donationsavtalet innan det skrevs under. 

Normalt kan en svensk myndighet inte etablera sig utomlands utan tillstånd från Rege-
ringen. Det var dock först efter det att donationsavtalet undertecknats som KI i februari 2015 
skrev till Utbildningsdepartementet och bad om: ”Regeringens tillstånd att få lokalanställa 
medarbetare i utlandet”.  
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Parallellt bad man även advokatfirman Fürst & Partners att utreda konstitutionella och rätts-
liga aspekter på en Hongkongetablering. De kom fram till att tillstånd från Regeringen borde 
inhämtas med tanke på verksamhetens omfattning. 

Samma slutsats drog senare Riksrevisionen. Från Regeringens sida drevs denna fråga i 
långbänk och det dröjde till juli 2016 innan ett beslut togs: ”Regeringen vidtar ingen åtgärd 
med anledning av begäran”. Man lämnade åt KI att sköta detta på egen hand. 

Regeringens passivitet ledde till att det hösten 2017 lämnades in två anmälningar till Konsti-
tutionsutskottet (KU) med begäran om granskning av forskningsminister Helene Hellmark 
Knutssons agerande rörande KI och Hongkong. Resultatet av granskningen har nyligen of-
fentliggjorts (2017/18:KU20). Slutsatsen blev den följande: 

”I Regeringens styrande funktion ingår att vägleda och skapa klarhet i frågor som myndig-
heterna bedömt är av sådant slag att de inte kan klaras ut på myndighetsnivå. I det aktuella 
fallet bär statsrådet ansvaret för att ett sådant klargörande inte har gjorts”. 

Nedan tas några centrala och ännu inte besvarade frågor upp om KI:s forskningsverk-
samhet i Hongkong. De rör specifikt detta fall men har på samma gång mer generell relevans 
för frågan om svenska statliga universitets styrning och integritet. 

Finansiering. I avtalet sägs att inga bidrag från den statliga budgeten skall krävas och samti-
digt att KI skall: 

”use its best efforts to leverage the donation in order to receive the maximum amount of total 
funding by applying for various governmental and non-governmental funding and grants, 
whether in Hong Kong, China, Sweden or other jurisdictions”.  

Hittills har 2,1 miljoner SEK fåtts från Vetenskapsrådet för en av forskarna i Hongkong och 
ytterligare medel har sökts på annat håll. För övrigt så sades vid styrgruppsmötet i februari 
2017 att forskarna vid MWLC ”can apply for grants from the Swedish Research Council and 
EU, since they are employed by Kl”. Detta strider mot vad advokatfirman Fürst & Partners 
skrev i sin utredning: 

”Donationsmedlen kommer att bekosta all den forskning som ska bedrivas inom ramen för 
donationen liksom de administrativa kostnader som uppkommer för KI”.  

Som framgår av Regeringens beslut så har man också där fått uppfattningen att inga statliga 
skattepengar skall krävas: ”Kl har uppgett att kostnaderna för verksamheten i sin helhet 
kommer att täckas av de donerade medlen”. Detta stämmer alltså inte. 
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Lagar och regelverk. I avtalet står att MWLC som en del av KI skall ”be under Kl gover-
nance and operate according to Kl rules and regulations”. Detta ger intrycket att svensk lag 
och svenska bestämmelser ska gälla. Enligt annonserna för de tjänster som tillsats stämmer 
detta inte. 

“The Head of Administration will lead the administrative operations of the Lau Centre ac-
cording to Hong Kong laws and regulations as well as KI’s guidelines”.  

Även ur arbetsrättslig synpunkt är läget likartat: “This assignment is located at Lau Centre, 
Hong Kong, KI and the employment will follow local labour laws in Hong Kong”. Här har vi 
alltså en enhet vid ett svenskt universitet som styrs enligt Hongkonglag. 

Beslutsfattande och forskningens frihet. Rörande donatorns inflytande sägs följande i avta-
let: 

”The mutually agreed mechanism for including the grantor in the monitoring of operations 
and use of funds shall cover areas such as budget allocations, research agenda, and other key 
governance topics”.  

Han har alltså inflytande över fördelning av pengar, val av forskningsämnen och andra viktiga 
styrningsfrågor. Detta är ett åtagande som tydligt begränsar KI:s självständighet. 

Lokal styrning och intressekonflikter. Föreståndare för MWLC i Hongkong är professor 
Ronald Li. Han är på hemsidan angiven som ”anknuten” och tillhör i grunden Hong Kong 
University. Mer notabelt är att han också är medgrundare, delägare, VD och styrelseledamot i 
det börsnoterade företaget Novoheart Inc med huvudkontor i Vancouver, Kanada och filialer i 
Kalifornien och Hongkong. Vilken bedömning gör KI när man utnämner en börs-VD till chef 
för en av sina forskningsenheter? 

Ekonomilistor över gemensamma utgifter vid MWLC från slutet av september 2016 till bör-
jan av juni 2018 väcker också undran. Under denna tid har man till Hong Kong University 
betalat ut mer än tre miljoner SEK för personal till Ronald Li. Var arbetar dessa? 

KI har genom donationen från Ming Wai Lau fått en av sina största donationer någon-
sin. Detta har dock krävt förhandlingar med politiker och affärsmän av tvivelaktigt 
rykte.  

För att dölja en del av tveksamheterna i avtalet har man också farit med osanningar och 
halvsanningar, bland annat gentemot Regeringen och Utbildningsdepartementet.  
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Någon utlovad blandning av forskare från olika länder har inte heller uppnåtts. Att 
döma av namnen är samtliga som värvats till KI i Hongkong av kinesisk eller likartad 
härkomst.  

Kanske tycker man ändå att den stora penningpåsen var värd alla konstigheter? 

Text: Johan Thyberg 

Relaterat 

• https://newsvoice.se/2015/06/06/svindlande-affarer-pa-kikus-vid-forskning-pa-
reservdelsmanniskan-tva-patienter-dog/ 

• https://newsvoice.se/2015/06/11/fortsattning-pa-historien-om-karolinska-och-dess-
svindlande-affarer/ 

• https://newsvoice.se/2016/02/07/extrakt-ur-kommande-bok-om-karolinska-
regenerativ-medicin-pa-avvagar-prof-johan-thyberg/ 

• https://newsvoice.se/2017/03/17/kis-satsningar-inom-regenerativ-medicin-en-
fortsattning-pa-macchiarini-skandalen/ 

• https://newsvoice.se/2018/03/22/vetenskapsradet-svindel-ki/ 
• https://newsvoice.se/2018/04/23/johan-thyberg-helene-hellmark-knutsson/ 

 
 

 

  



 305 

7 Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet 
Sedan många år tillbaks har Karolinska Institutet fått ta emot mellan 40-50% av de 
medel som det statliga Vetenskapsrådet satsar på medicin och hälsa (drygt 500 mil-
joner kronor till KI 2019). Med tanke på att det är åtminstone ett tiotal universitet 
och högskolor som får ekonomiskt stöd härifrån kan fördelningen väcka en del frå-
gor. Vad har KI för hållhake på VR? Är man verkligen så mycket bättre värd stöd än 
alla andra? 
 
 

   
 
Till vänster Sven Stafström, generaldirektör vi Vetenskapsrådet sedan 2013 och till 
höger Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekreterare inom ämnesrådet för medicin och hälsa 
sedan 2015. Dessa är alltså de två huvudansvariga för Vetenskapsrådets satsningar på 
medicinsk forskning under senare år. 
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https://newsvoice.se/2017/11/korruption-vetenskapsradet-ki/ 
 

Johan Thyberg: Misstänkt korruption mellan Ve-
tenskapsrådet och Karolinska Institutet 
 
Av NewsVoice - 21 november, 2017 
 
 

 
 
 
Vetenskapsrådet –Foto: Raphael Saulus, Wikimedia Commons 

För en tid sedan fick Johan Thyberg från några yngre, disputerade forskare vid Karo-
linska Institutet (KI) ett långt, anonymt, välformulerat och till synes vederhäftigt brev 
om vad de upplevde som ett stort problem i sina forskarkarriärer. Brevet handlar om 
korruption mellan Vetenskapsrådet (VR) och KI. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi KI, legitimerad lä-
kare sedan tidigare känd för sina avslöjanden om skandaler på Karolinska. 

Brevet inleddes på följande sätt: 

”This is to call your attention about, from our point of view, a clear case of fast promotion 
with a clear lack of meritocracy of a young researcher at Karolinska Institutet, probably due 
to a corrupted system established between KI and Vetenskapsrådet. Although difficult to 
prove, these cases are deeply affecting both young and senior researchers and the only thing 
they can do is to remain in front of these situations and feel frustrated while observing how 
public resources are waisted”. 
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Brevskrivarna menar al ltså att det faktum att mycket stora summor satsas på 
ett fåtal  unga forskare försvårar för många andra l ika el ler kanske ti l l  och 
med mer meriterade att få möjl igheter att etablera sig som självständiga 
forskargruppsledare. 

 

Detta system med stora anslag till ett begränsat antal sökande är för övrigt något som i hög 
grad drabbar även mer seniora forskare på svenska universitet och högskolor. Ett problem i 
sammanhanget är att den sökandes kontaktnät inom akademin direkt eller indirekt ofta tycks 
få stor betydelse för hur besluten om tilldelning av anslag fattas. 

 
Att brevet var anonymt förvånar inte. Den under senare tid omtalade tystnad-
skulturen på KI och i  andra delar av samhället gör det i  hög grad riskfyl lt  för 
enski lda att gå ut med krit ik av det slag som här görs.  
  
Att det de anonyma brevskrivarna tog upp var ytterst relevant bekräftades när jag någon 
dag senare för en tidigare KI-kollega berättade om innehållet i deras brev. Denne förstod 
omedelbart vad saken rörde sig om och nämnda att hen och ett antal andra kollegor nyligen 
hade diskuterat det specifika fall brevskrivarna tagit upp och uttryckt sin stora förvåning över 
den pengarullning som här frodades. 
 
Kontakter viktigare än meriter för Vetenskapsrådet 

De anonyma brevskrivarna tog i sitt brev upp en ung forskarassistent som vi kan kalla 
ERA, hens seniora mentor professor Urban Lendahl samt det statliga Vetenskapsrådet 
(VR) som typfall på det ”korrupta system” de känner sig uppleva. Jag beslutade mig därför att 
titta lite närmare på vad som förevarit. Det jag då utgått ifrån är främst ERA:s publikationer 
enligt databasen PubMed samt hens ansökningar om forskningsanslag från KI och VR. 

 

 
 
Urban Lendahl, professor på KI – Foto: Bengt Oberger, Wikimedia Commons 
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Det ska från början poängteras att det som sägs här inte är kritik mot ERA som enskild fors-
kare. Hen är uppenbarligen på många sätt en framåt och framgångsrik sådan. 

 
Vad saken gäller är istäl let om vi  i  Sverige har ett system där kontakter och 
nätverksbildning i  många fal l  tycks vara l ika viktigt el ler kanske ti l l  och med 
viktigare än verkl iga meriter.  

 

 Särskilt betydelsefull blir denna fråga när det rör sig om hur statliga myndigheter som KI 
och VR fördelar de medel som skattebetalarna bidrar med. Ett grundläggande begrepp är i 
detta sammanhang det som kallas ”likabehandlingsprincipen” och är fastlagt i grundlagen. I 1 
kap 9 § av Regeringsformen definieras detta på följande sätt: ”Domstolar samt förvaltnings-
myndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet be-
akta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet”. 

ERA avlade 2003 examen som filosofie magister i molekylärbiologi vid Stockholms Univer-
sitet. Året därpå började hen arbeta hos professor Ernest Arenas på Institutionen för Medi-
cinsk Biokemi och Biofysik (MBB) vid KI. Fem år senare disputerade hen där på en avhand-
ling rörande vissa faktorers betydelse för hjärnans utveckling. 

Avhandlingen bestod av fyra delarbeten varav ERA var förste författare på två. Två av arbe-
tena var vid detta tillfälle tryckta medan de övriga förelåg som manuskript. Det ena av dessa 
senare arbeten tycks aldrig ha kommit i tryck att döma av PubMed. De tre publicerade arbe-
tena trycktes i tidskrifter med tämligen ordinär impaktfaktor. 

Efter disputationen började ERA arbeta som så kallad postdoc hos professor Urban Len-
dahl på Institutionen för Cell- och Molekylärbiolog (CMB) vid KI. Enligt sitt CV har hen 
under 2012 även verkat som postdoc hos professorerna Elaine Fuchs och Mary Hatten vid 
Rockefeller University i New York. 

Att döma av PubMed har dock inga vetenskapliga publikationer kommit fram från den vistel-
sen. Att döma av KI:s hemsida finns ERA idag åtta år efter sin disputation kvar på CMB och 
har en förhållandevis stor forskargrupp, totalt elva personer enligt KI:s hemsida. Parallellt har 
hen även etablerat sig på en institution vid KI i Huddinge. Hur stor hens grupp där är framgår 
inte av institutionens hemsida. 

Av de handlingar jag fått ut från Vetenskapsrådet framgår att ERA första gången självständigt 
sökte projektanslag där 2013 inom ämnesområdet naturvetenskap och teknik (project grant 
junior researchers). Bakgrunden till projektet var att tidigare forskning visat att genetiska 
defekter kan vara inblandade i uppkomsten av funktionsdefekter i hjärnan. Vad ERA avsåg att 
göra var att i studier på möss använda molekylärgenetiska metoder för att ”tysta” vissa gener 
och se hur detta under embryonal- och fosterutvecklingen påverkar uppbyggnaden av nervsy-
stemet. 

Projektet skulle drivas vid Urban Lendahls laboratorium på CMB. Inga medarbetare var 
angivna (allt enligt ansökningsblanketten). Den beredningsgrupp som behandlade ansökan 
gav mycket goda vitsord beträffande nyhetsvärde, projektets vetenskapliga kvalitet och den 
sökandes meriter. Beslutet blev för den sökandes del också mycket positivt, 900.000 kronor 
per år för åren 2014-2017, totalt 3,6 miljoner kronor. 
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Man kan då fråga sig på vilka grunder VR fattade sitt beslut? Att döma av publikationsdata-
basen PubMed hade ERA efter disputationen 2009 fram till ansökningstillfället 2013 publice-
rat ett drygt tiotal vetenskapliga artiklar (varav en ingick i avhandlingen och två hade accepte-
rats för publikation men ännu inte kommit i tryck). Av dessa är tre översiktsartiklar. Bland 
originalartiklarna är det endast två ERA är förste författare på (normalt den som är huvudan-
svarig för experimenten) och endast en där hen är siste författare (normalt den som är huvud-
ansvarig för projektet). 

Huruvida hen under de cirka fem år som förflutit mellan disputationen och ansökan om detta 
anslag (ett halvårs föräldraledighet borträknat) visat den grad av produktivitet och självstän-
dighet som normalt krävs för att från Vetenskapsrådet erhålla fyra års anslag med belopp i 
den aktuella storleksordningen är tveksamt. Än mer anmärkningsvärt blir förhållandet när 
man i PubMed kan konstatera att ERA nu nästan fyra år efter det att anslaget erhölls bara pub-
licerat tre vetenskapliga artiklar, alla översiktsartiklar. 

 
På dessa fyra år med ett anslag om 3,6 miljoner kronor har 
alltså ännu inte en enda originalartikel kommit ut. 

 

Ett år efter det att ERA sökt och erhållit det ovan beskrivna anslaget söker hen på nytt 
pengar från VR, den här gången inom ämnesområdet för medicin och hälsa. Projektet gäller 
återigen att ”tysta” gener under embryonal- och fosterutvecklingen för att därigenom erhålla 
en bättre förståelse av deras betydelse för bildningen av olika vävnader och organ samt upp-
komsten av sjukdomar. Det rör sig alltså i huvudsak om samma projekt som hen året före fick 
ett fyraårsanslag om 3,6 miljoner kronor för. 

Återigen får ERA mycket goda omdömen av den beredningsgrupp som granskar hennes an-
sökan och erhåller ett treårsanslag med 975.000 kronor för 2015, 720.000 kronor för 
2016 och 705.000 kronor för 2017, totalt 2,4 miljoner kronor. Sannolikt tillhör det inte 
vanligheterna att en och samma forskare två år i rad söker och får flermiljonsanslag för i prin-
cip samma projekt. 

Några år efter de ovan redovisade tilldelningarna av stora summor söker ERA 2017 åter an-
slag från Vetenskapsrådet inom ämnesområdet medicin och hälsa och det program som går 
under benämningen ”utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djur-
försök”. Vad det rör sig om är en direkt fortsättning av hens tidigare VR-anslag från 2014 och 
2015 om totalt 6 miljoner kronor som fortfarande idag inte har resulterat i en enda originalar-
tikel. Detta borde självklart vara – och är vanligtvis – något som Vetenskapsrådet reagerar 
inför när en ansökan om förlängning av ett tidigare projekt kommer in. Så dock inte i detta 
fall. Hen får återigen mycket goda vitsord från beredningsgruppen och erhåller ett nytt tre-
årsanslag om 800.000 kronor var för 2018, 2019 och 2020, totalt 2,4 miljoner kronor. 

I detta sammanhang bör noteras att ERA i sin VR-ansökan från 2017 skriver att hen sedan 
2013 dragit in 41 miljoner kronor i anslag, inklusive två VR-anslag. Dessa anslag skulle 
just löpa ut men hade som nämnts ännu inte enligt PubMed resulterat i en enda original-
artikel. Att Vetenskapsrådet mot denna bakgrund ändå förnyar hens anslag med 800.000 kro-
nor per år i ytterligare tre år är ytterst anmärkningsvärt. På vilka grunder ansåg man att hen 
behövde än mer pengar och hade kvalificerat sig för detta? 
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Vad ska andra forskare med likvärdiga eller till och med betydligt bättre meriter som år efter 
år inte får en krona från VR tro? Kan de se det på något annat sätt än att de kämpar förgäves i 
ett ”korrupt system”, dessutom understött av statliga myndigheter? Detta är i alla fall up-
penbarligen hur mina anonyma brevskrivare upplever situationen. 

Den 26 oktober 2017 publicerade Ämnesrådet för Medicin och Hälsa sina beslut om medels-
tilldelning för år 2018 och de närmaste åren därefter. Av 1222 inkomna ansökningar bevilja-
des 244, en beviljandegrad av 20%. Konkurrensen var alltså mycket hård och det är självklart 
av största vikt att besluten fattats på sakliga grunder. För att få en viss uppfattning om hur 
ERA:s meriter stod sig gentemot andra forskare i samma ansökningsomgång gjorde jag en 
enkel stickprovsundersökning. 

Tio slumpmässigt utvalda sökande med grundvetenskaplig inriktning (liksom ERA) som 
fått avslag på sina ansökningar om projektbidrag jämfördes med ERA avseende vetenskapliga 
produktion under åren 2014-2017 i form av publicerade artiklar upptagna i PubMed (fram till 
15 november 2017). 

De utvalda var fem kvinnor och fem män från olika universitet i Sverige, alltifrån Lund till 
Umeå. Karriärmässigt hade de position alltifrån postdoc till relativt nyutnämnd professor. Sex 
stycken valdes från samma ämnesgrupp som ERA, MH-3R (utveckling av metoder för ersätt-
ning, begränsning och förfining av djurförsök) och fyra stycken från andra ämnesgrupper. 

Att ERA både 2014 och 2017 söker anslag inom denna ämnesgrupp kan synas något märkligt 
och får kanske i första rummet betraktas som taktiskt och politiskt korrekt (användning av 
stora mängder försöksdjur ses av många med ogillande). Vid kontroll hos Stockholms djur-
försöksetiska nämnd och Enheten för djurskydd vid Länsstyrelsen i Stockholm får jag uppgif-
ten att ERA 2014 sökte och erhöll tre tillstånd för djurförsök. 

Dessa tillstånd gäller sammantaget för användning av 20.000 möss under de närmast kom-
mande åren. Att kalla detta ett program för ersättning och begränsning av antalet djurförsök 
verkar minst sagt magstarkt. Vad tänker Vetenskapsrådet på när man delar ut anslag som 
dessa? 

Resultatet av min enkla granskning visas i Tabell 1 och kan knappast sägas vara annat än 
remarkabelt. Medan ERA inte har publicerat en enda originalartikel under de senaste 3-4 åren 
trots stora anslag från Vetenskapsrådet (6 miljoner kronor) så har de tio av VR ratade forskar-
na alla kommit ut med ett flertal sådana rapporter, i medeltal 11 publicerade originalartiklar. 
Och många av dessa artiklar är tryckta i tidskrifter med god impaktfaktor (IF – ett mått på hur 
frekvent artiklar i tidskriften citeras) såsom Proceedings of the National Academy of Sciences 
USA (IF 9,7), Journal of Experimental Medicine (IF 12,0), Cell Reports (IF 8,3), EMBO Re-
ports (IF 8,6) och Cancer Research (IF 9,1). 

 
Mot denna bakgrund finns det förvisso fog för att ifrågasätta om 
Vetenskapsrådet som statlig myndighet tillämpar grundlagens 
krav på saklighet och opartiskhet (likabehandlingsprincipen). 
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Och saken blir förvisso inte bättre av det faktum att det inte bara är den statliga myndighet-
en Vetenskapsrådet som strött pengar över ERA trots modesta meriter. Samma sak har också 
gjorts av den statliga myndigheten KI. Från den då nyöppnade enheten CIMED – Centrum för 
Innovativ Medicin, ett organ för samarbete mellan KI och Stockholms Läns Landsting – till-
delades hen 2015 ett junior investigator grant om 2 miljoner kronor per år för femårspe-
rioden 2015-2019, totalt 10 miljoner kronor. 

Även Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse – en stiftelse som ERA:s seniora mentor och 
samarbetspartner Urban Lendahl har nära kontakter med (se nedan) – har förvisso inte heller 
låtit henne gå lottlös. Tillsammans med en kollega vid MBB, den institution där ERA avlade 
sin doktorsexamen, fick hen 2016 från stiftelsen ett femårsanslag om 34 miljoner kronor. En-
ligt KI är hens del av detta anslag nästan 17 miljoner kronor, det vill säga 3,4 miljoner kro-
nor per år i fem år. 

När jag från KI i början av november 2017 rekvirerade en lista över ERA:s anslag från 2010 
och framåt bekräftades bilden av en ung forskare som på några få år fått bidrag i en storleks-
ordning som flertalet forskare inte lyckas inkassera ens under en livslång karriär. På denna 
åttaårsperiod från 2010-2017 har ERA enligt KI tilldelats totalt drygt 48 miljoner kronor 
i anslag (Tabell 2). Av detta belopp kommer drygt 27 miljoner kronor från statliga källor 
som KI, Vetenskapsrådet och SFO (Regeringens satsning på strategiska forskningsområ-
den) samt från Stockholms Läns Landsting (SLL) 

Hur är då penningkaruseller av detta slag möjliga? Som nämnts ovan uppfattas de av 
andra forskare som exempel på korruption inom den akademiska världen. Inflytelserika 
kontaktnät är sannolikt en stor del av förklaringen. De exakta mekanismerna är dock svåra att 
klarlägga eftersom det rör sig om sådant som sker i det fördolda och aldrig präntas ner i pro-
tokoll eller tjänsteanteckningar. I många fall rör det sig sannolikt också om mekanismer som 
är omedvetna. 

ERA gjorde sitt avhandlingsarbete hos professor Ernest Arenas på MBB och gick sedan 
vidare som postdoc till professor Urban Lendahl på CMB. Dessa är båda väletablerade KI-
professorer och stamcellsexperter, även om deras kompetens inom detta område verkar ha 
allvarliga brister. De var båda bland de drivande krafterna bakom rekryteringen av skandalki-
rurgen Paolo Macchiarini, en läkare och forskare som man trodde skulle ta stamcellsforsk-
ningen ut på kliniken och revolutionera verksamheten där. Det förskräckande resultatet av 
dennes aktiviteter på KI och Karolinska Universitetssjukhuset är idag känt över hela världen. 
Urban Lendahl var dessutom tidigare medlem i Nobelförsamlingen och sekreterare i Nobel-
kommittén vid KI innan han i december 2016 lämnade dessa uppdrag på grund av sin in-
blandning i Macchiarini-skandalen. Ernest Arenas är däremot än i dag ledamot i Nobelför-
samlingen. 
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Tabell 1 

Projektstöd från ämnesrådet för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet 2017 – jämfö-
relse mellan ERA och tio andra slumpmässigt utvalda sökande med grundvetenskaplig 
inriktning som fick avslag på sina ansökningar om projektstöd 

 

Urban Lendahl är vidare en person som haft och fortfarande har ett avgörande infly-
tande på fördelningen av mycket stora pengar inom KI. Han var tidigare Director för 
StratRegen, en del av Regeringens mångmiljonsatsning på strategiska forskningsområden 
(SFO), i detta fall regenerativ medicin.  Även denna post har han fått lämna i kölvattnet av 
Macchiarini-skandalen. Efter ombildningen av ledningsorganisationen för StratRegen har 
istället Ernest Arenas kommit in som Co-director vid sidan av professor Eva Hellström Lind-
berg från Medicininstitutionen i Huddinge. Enligt KI:s hemsida sitter Urban Lendahl däremot 
kvar som Director för WIRM, Wallenberginstitutet för Regenerativ Medicin, en annan enhet 
inom KI med stora finansiella resurser. 

Det som här tagits upp som ett alarmerande exempel är något som i hög grad präglat svensk 
forskningsfinansiering sedan mer än tio år tillbaks. Det brukar kallas satsning på ”excellenta” 
forskare och ”starka” forskningsmiljöer. Vad detta innebär är att ett litet antal forskare får 
mycket stora anslag medan många andra lika eller till och med mer kompetenta får mycket 
lite eller ingenting. Som nyligen diskuterats av professor Göran Arnqvist i en debattartikel i 
DN är detta en ordning med dåligt vetenskapligt stöd (https://www.dn.se/debatt/daligt-
vetenskapligt-stod-for-satsning-pa-elitforskare/). En del i problemet är också att forskare som 
lyckas få stora resurser från en källa, till exempel det statliga VR, ofta får stora anslag även 
från andra finansiärer, vilket därigenom ytterligare begränsar möjligheterna för andra att få en 
rimlig del av kakan. 
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Tabell 2 

Anslag till ERA enligt uppgifter från KI i november 2017* 

 

Ett dilemma i sammanhanget är att det är mycket svårt att veta var och av vilka de stora ve-
tenskapliga genombrotten kommer att göras. Av den anledningen är det som Göran Arnqvist 
skrev i sin artikel klokt att se till att så många grupper som möjligt förfogar över bra resurser 
snarare än att några få får väldigt mycket. Det är också ett faktum att ”storsatsningarna” ofta 
fallerar. Inte minst på KI finns flera aktuella exempel på detta. 



 314 

Särskilt allvarligt blir problemet när personer inom Vetenskapsrådet själva varnar för bris-
tande rättssäkerhet vid utdelandet av anslagen till vad som kallas ”framstående yngre fors-
kare” och ”rådsprofessorer”. Vid sammanträdet i ämnesrådet för medicin och hälsa i decem-
ber 2013 lämnade professor Elias Eriksson från Göteborg en anteckning till protokollet rö-
rande just dessa anslag. 

Han skriver där bland annat följande: 

”Beredningen av fördelningen av dessa anslag når tyvärr inte upp till de krav på sakkunnig 
peer review som vi inom VR normalt ställer när det gäller beslut också avseende långt mindre 
anslag. Om dessa två program alls skall få en fortsättning är det därför nödvändigt att göra 
en översyn av beredningsprocessen, med målet att denna fortsättningsvis skall vara minst lika 
professionell och rättssäker som det mer reguljära peer review-arbetet inom VR”. 

Hur Vetenskapsrådet 2013 behandlade ansökningarna om rådsprofessurer är för närvarande 
föremål för granskning hos JO. 

De ytterst ansvariga på Vetenskapsrådet 
 

 
 
De högst ansvariga på Vetenskapsrådet: Generaldirektör Sven Stafström (till vänster), styrel-
sens ordförande Agneta Bladh och huvudsekreteraren i ämnesrådet för medicin och hälsa Jan-
Ingvar Jönsson. Bilderna hämtade från VR:s hemsida. 

De som idag är ytterst ansvariga för Vetenskapsrådets verksamhet och fördelningen av 
anslag är generaldirektör Sven Stafström, styrelsens ordförande Agneta Bladh och när det 
gäller det medicinska området även huvudsekreteraren i ämnesrådet för medicin och hälsa, 
Jan-Ingvar Jönsson. 

Sven Stafström har en bakgrund som professor i fysik vid Linköpings Universitet och blev 
2014 utsedd till generaldirektör för VR. 

Agneta Bladh är en socialdemokratisk politiker med en lång karriär i statens tjänst bakom 
sig. Hon har tidigare bland annat varit generaldirektör i Högskoleverket. Under perioden 
1998-2004 var hon statssekreterare i Utbildningsdepartementet med ansvar för forskning och 
högre utbildning. Hon utsågs i januari 2016 till ordförande i VR. 
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Jan-Ingvar Jönsson har också han anknytning till Linköpings Universitet som professor vid 
Institutionen för Klinisk och Experimentell Medicin. Han har sedan 2013 varit ledamot i äm-
nesrådet för medicin och hälsa och utnämndes 2015 till dess huvudsekreterare. 

Hur ser dessa personer och de politiskt ansvariga inom Regeringen och Utbildningsde-
partementet på de remarkabla förhållanden som belysts här gällande svensk forsknings-
finansiering? 

Avslutningsvis citeras slutstycket i det anonyma brev jag fick: 

”Unfortunately, this is only one example of fast promotion, but it is not the only one. You have 
a voice in the Swedish society. We really need your help to at least point out these embarrass-
ing cases. Science needs your determination to change the system for a better future, where 
meritocracy and at least some scientific excellence manage to take place”. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi KI,  
legitimerad läkare 
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https://newsvoice.se/2018/03/vetenskapsradet-svindel-ki/ 
 

Johan Thyberg: Vetenskapsrådet fortsätter svindla 
miljonbelopp på KI 
Fallet Kenneth Chien – en uppdatering 

Av NewsVoice – 22 mars 2018 

 

Bild: Vetenskapsrådet är bra på pengasprätt (styrelsemedlemmar 2018) – Montage: NewsVo-
ice.se 

Johan Thyberg som tidigare var professor på Karolinska Institutet var en av de första 
externa personerna som varnade för Macchiarini-skandalen efter att de fyra visselblå-
sarna på KI kommit ut. Thyberg började granska Macchiarini redan 2014. I januari 
2015 skickad Thyberg anmälningar till Läkemedelsverket och IVO som båda gjorde 
polisanmälningar vilka ledde till en förundersökning om bla grovt vållande till annans 
död. Uppdrag gransknings TV-inslag kom 2015. 

Thyberg skriver i denna artikel om en annan KI-skandal där Vetenskapsrådet är spe-
lare. Miljonbelopp har slösats bort i projekt som inte lett till resultat. NewsVoice har 
tidigare publicerat om denna historia och här kommer fortsättningen. Thyberg säger att 
Vetenskapsrådet måste granskas av JO eller Riksrevisionen. 

Tidigare relaterade artiklar i NewsVoice: 
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• Misstänkt korruption mellan Vetenskapsrådet och Karolinska Institutet 
• Exklusivt utdrag ur kommande bok om KI: ”Regenerativ Medicin på Avvägar” 
• KI:s satsningar inom regenerativ medicin – Fortsättning på Macchiarini-skandalen 
• Öppet brev – Fortsättning på historien om Karolinska och dess svindlande affärer 

 
 

K I :s  förfelade satsningar inom regenerativ medicin 

Text: Johan Thyberg, legitimerad läkare, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi 
vid KI 

För ett drygt år sedan skrev jag om de senaste årens spektakulära och samtidigt ytterst tvek-
samma satsningar som Karolinska Institutet (KI) gjort inom området regenerativ medicin. Det 
hela började med rekryteringen av ”stjärnkirurgen” Paolo Macchiarini som skulle skapa nya 
luftstrupar med hjälp av plaströr på vilka vad som kallades stamceller, men mest var någon-
ting annat hade såtts ut. 

De patienter som transplanterades med denna ”dödsdömda” metod i Stockholm och på andra 
håll i världen fick lida helvetets alla kval och samtliga utom en har såvitt känt avlidit. Den 
ryske man som klarade sig gjorde detta tack vare att man lyckades ta bort det inopererade 
plaströret innan detta hade hunnit orsaka hans död. 

Nästa ”topprekrytering” blev den av Harvarduniversitetet inte längre önskade cell- och mole-
kylärbiologen Kenneth Chien som dock hade bekanta vid KI i form av två celebriteter i No-
belsfären och dessutom kunde locka med en presumtiv jättedonation från miljardärvänner i 
Hongkong. 

Så istället för att lämna Harvard med svansen mellan benen kunde han installera sig i profes-
sorsstolen på KI med en årslön på två miljoner kronor och anslag som räknas i hundratals 
miljoner, inte minst från läkemedelsbolaget AstraZeneca med vilket han har stora gemen-
samma affärsintressen. 

Och för att göra saken än mer beklämmande så har svenska skattebetalare, bland annat via de 
statliga myndigheterna KI och Vetenskapsrådet (VR), fått vara med och ösa än fler miljoner 
över denna man som med en drygt tjugo personer stor grupp och en synnerligen välfylld 
skattkista på mer än fem år inte lyckats publicera nästan någonting alls i form av nya forsk-
ningsresultat. Eftersom detta fall ännu inte fått någon större uppmärksamhet tänkte jag att det 
kanske vore dags att påminna om och uppdatera vad som förevarit. 

Kenneth Chien – bakgrund 

Kenneth Chien är född i november 1951 och anställdes från den 1 januari 2013 som professor 
i kardiovaskulär forskning vid KI. Han blev alltså 62 år gammal det år han tillträdde sin 
tjänst. Det hela beskrevs i pressmeddelanden från KI och sedermera även i press och media 
som att KI gjort en toppvärvning från Harvarduniversitetet. Verkligheten var dock betydligt 
mindre glamorös att döma av vad en hög chef vid Harvard skrev till en svensk kollega. Där 
sägs i svensk översättning bland annat följande om Kenneth Chien: 



 318 

”Han tvingades lämna Harvard på grund av ekonomisk misskötsel samt problem med uppfö-
rande och etik. Vi var mycket besvikna på hur hans tid här utvecklades eftersom vi hade hop-
pats att han skulle bli en utmärkt ledare för vårt institut för kärlbiologi”. 

Vad som räddade Kenneth Chien i detta läge var att han sedan flera år hade en svensk postdoc 
från KI i sin grupp, Emil Hansson. Denne hade tidigare doktorerat hos professor Urban Len-
dahl vid KI och är son till en annan KI-professor, Göran Hansson, vid den aktuella tiden 
sekreterare i Nobelkommittén vid KI. 

Denna post lämnade han 2015 för att istället bli ständig sekreterare i Kungliga Vetenskaps-
akademien och efterträddes då av Urban Lendahl på den tidigare Nobelsekreterarposten på 
KI. Göran Hansson och Kenneth Chien är för övrigt verksamma inom samma fält (hjärt-
kärlsjukdomar) och kände varandra sedan tidigare. Göran Hansson assisterade också Chien 
och sin son med granskning av manuskript under den tid sonen arbetade i Chiens grupp vid 
Harvard (avtackad i acknowledgements). 

Vad som hände under andra halvåret 2012 var sålunda att KI:s dåvarande rektor Harriet 
Wallberg (av Regeringen sparkad från posten som Universitetskansler 2016 på grund av sin 
roll i Macchiarini-skandalen) tillsammans med prorektor Jan Andersson vid Medicinin-
stitutionen i Huddinge (MedH) och den ovan omnämnde Urban Lendahl vid Institutionen 
för Cell- och Molekylärbiologi (CMB) startade upp en rekrytering av Chien till KI, bland an-
nat genom E-postkorrespondens och personliga möten. Vad man från KI:s sida därvid öns-
kade sig var bland annat ett framtida samarbete mellan Chien och Macchiarini, båda verk-
samma inom området regenerativ medicin. 

Detta ledde fram till att Harriet Wallberg den 5 november 2012 skrev till Kenneth Chien och 
erbjöd honom en professur i kardiovaskulär forskning vid KI med start den 1 januari 2013 
(60% tjänst på MedH och 40% tjänst på CMB). 

Startlönen var något utöver det vanliga för en svensk universitetsprofessor, 2 miljoner 
kronor per år. För att klara av detta åtagande lyckades Wallberg få hjälp av dåvarande sjuk-
husdirektören vid Karolinska Universitetssjukhuset, Birgir Jakobsson, som anställde Chien på 
30% som föreståndare för Centrum för Kardiologi vid Hjärtkliniken (en enhet utan patientar-
bete som inte ens kardiologer verkar ha hört talas om) med en månadslön om 75.000 kronor 
(900.000 kronor per år). 

I den nya organisationen på sjukhuset finns ingenting som heter Centrum för Kardiologi men 
Chien får idag, fem år senare, fortfarande 75.000 kronor per månad i lön enligt besked från 
Registrator (Bilaga 1). 

I augusti 2015 skrev jag till sjukhuset för att få reda på vad som motiverade den furstliga lön 
man betalade Chien för 30% tjänst. Svaret från Fredrik Gadler, verksamhetschef på Hjärtkli-
niken var följande: 

”Ersättningen är fortfarande 75.000 kronor per månad och finansieras av ett centralt anslag. 
Arbetsuppgifterna är inte definierade tidsmässigt och består av att leda en forskargrupp inom 
kardiogenetik”.  

Vad detta betyder i klartext är att skattebetalarna i Stockholms Läns Landsting (SLL) 
betalar 75,000 kronor per månad (900,000 kronor per år) till Kenneth Chien för att 
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göra ingenting förutom att leda sin forskargrupp på statliga KI. Och detta har nu alltså pågått 
i fem år och fortsätter att så göra (Bilaga 2). 

Och Kenneth Chiens ingångslön från 2013, 2 miljoner kronor per år, har förvisso inte stått 
stilla. Enligt uppgift jag fick från KI i slutet av oktober 2017 var hans lön därifrån 110.500 
kronor per månad. Till det kommer alltså 75.000 kronor per månad från Karolinska Universi-
tetssjukhuset för att göra ingenting (en skenanställning). 

Totalt blir hans officiella lön sålunda 185.500 kronor per månad eller 2.226.000 kronor 
per år. Till detta kommer väl tilltagna ersättningar för diverse bisysslor, mer än 300.000 kro-
nor per år – och sannolikt mycket mer – enligt hans egen bisyssloredovisning. 

Och det var förvisso inte bara Kenneth Chiens startlön som var något utöver det vanliga. 
Samma sak gäller de ekonomiska resurser som han fick för sitt arbete. På kort tid kunde han 
således tillförsäkra sig drygt 336 miljoner kronor i anslag (Bilaga 3). Mer än hälften av 
detta, 21 miljoner USD eller 175-190 miljoner kronor (beroende på valutakurs), kommer från 
AstraZeneca som genom ett avtal med KI finansierar en enhet benämnd Integrated Cardio 
Metabolic Centre eller ICMC på MedH. 

På denna enhet fick även Chiens medarbetare, den ovan omnämnde Emil Hansson, en tjänst 
som assistant professor plus ett väl tilltaget driftsanslag från Astra Zeneca. För sakkunnig-
granskningen av honom användes professor Karl Laugwitz från München, en gammal samar-
betspartner till Chien med gemensamma publikationer så sent som samma år som utvärde-
ringen av Hansson gjordes (2013). 

I detta sammanhang skall noteras att AstraZeneca har satsat åtminstone 3-4 miljarder kronor i 
Moderna Therapeutics, ett amerikanskt bolag som Kenneth Chien är medgrundare, delägare 
och rådgivare i. Han är också rådgivare åt AstraZeneca med ett avtal från 2013 enligt vilket 
han skall använda 20% av sin arbetstid för att utföra uppgifter för bolaget. 

Hans totala, officiella arbetstid kom därigenom att bli 150%: (i) 100% för KI; (ii) 30% 
för Karolinska Universitetssjukhuset; och (iii) 20% för AstraZeneca. Därtill kom ett antal 
andra bisysslor, till exempel i form av engagemang i bolagen SWIB Holding AB, Smartwise 
Sweden AB och Procella Therapeutics AB som han bildat tillsammans med affärspartnern 
Christian Kinch (VD i Bactiguard – ett av åtminstone tre bolag för vilka Chien arbetar som 
rådgivare och i ersättning erhåller mer än 100,000 kronor per år från – noggrannare än så be-
höver inte inkomster från bisysslor redovisas på KI). Kontentan av denna korta genomgång är 
att Kenneth Chiens verksamhet på KI närmast kan liknas vid en väl finansierad affärsrörelse i 
första hand centrerad runt AstraZeneca och deras samarbete med Moderna Therapeutics. 

 



 320 

 
 
Karolinska Institutet i Solna – Pressfoto: Ulf Sirborn, Creative Commons (valid until Dec 9, 
2021) 

Av vilken anledning var då KI så intresserat av att rekrytera en forskare som fallit i onåd vid 
Harvard University. Liksom i skandalen med Paolo Macchiarini, en annan rekrytering inom 
området regenerativ medicin, är det enkla svaret nog pengar. Det Kenneth Chien kunde 
locka med var en stor donation från Hongkong/Kina.  

Redan ett par månader efter starten på anställningen vid KI reste han tillsammans med Urban 
Lendahl och ytterligare en person till Hongkong för att påbörja diskussioner om detta. Senare 
kom fler och större delegationsresor till Hongkong att göras bland annat under ledning av 
rektor Anders Hamsten (som senare avgick på grund av Macchiarini-skandalen). Det hela 
resulterade i januari 2015 i ett donationsavtal undertecknat av Hamsten och donatorn, Ming 
Wai Lau. 

Donationen var på 50 miljoner USD (cirka 410 miljoner kronor enligt dagens valutakurs, mer 
då) och den största KI någonsin mottagit. För dessa medel skulle ett Ming Wai Lau Centre for 
Reparative Medicine byggas upp och drivas av KI i Hongkong. 

Parallellt skulle ekonomiskt stöd även ges till existerande grupper vid KI inom detta ämnes-
område. En officiell öppning av centret i Hongkong skedde den 7 oktober 2016 och en av 
talarna var chefsministern CY Leung, som bland annat framhävde den roll Kenneth Chien 
spelat i förverkligande av projektet: 

”On behalf of the Hong Kong Government, I also thank wholeheartedly all those who have 
contributed, including Professor Ken Chien, to this remarkable project of international co-
operation”. 
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Vem är då den store donatorn Ming Wai Lau?  För det första kan nämnas att han är son till 
fastighetsmagnaten Joseph Lau i Hongkong, tills nyligen huvudägare i Chinese Estates Hol-
dings Ltd (ett bolag registrerat på Bermuda) och i den egenskapen en av världens hundra rik-
aste personer. Bland annat på grund av sjukdom överlät han enligt kinesisk press i mars 2017 
sitt innehav i bolaget (75%) på sin nya fru och sin son Ming Wai Lau. 

Fadern var tidigare både VD och styrelseordförande i bolaget. Efter att 2014 av en domstol i 
Macau ha dömts till drygt fem års fängelse för korruption och penningtvätt avgick han dock 
från dessa poster och efterträddes av sonen Ming Wai Lau. Denne hade tidigare varit direktör 
och vice styrelseordförande i bolaget och var knappast ovetande om korruptionen. 

Vad det gäller Ming Wai Lau så kan också noteras att hans namn flitigt dyker upp i de så kal-
lade Panama- och Paradis-läckorna som publicerats av ICIJ (International Consortium of In-
vestigative Journalists). Detta visar sig i form av engagemang som aktieägare, förmånstagare, 
direktör och/eller styrelseordförande i ett sextiotal bolag registrerade på skatteparadisen Brit-
tiska Jungfruöarna och Bermuda, i många av dem tillsammans med den korruptionsdömde 
fadern Joseph Lau. 

Bolagen har fantasieggande namn som möjligen ger en antydan om att det är undandragande 
av skatt det handlar om, till exempel Jolly Fair Ltd, Happy Villa Ltd, Manifold Profits Ltd, 
Billion Mark Ltd, Pearl Kingdom Ltd, Jade Deluxe Ltd, Deluxe Power Ltd, Bingo Power Ltd, 
Gold Horse Ltd och så vidare (Bilaga 4). Noterbart är också att familjen Laus stora kassako 
Chinese Estates Holdings Ltd är registrerat på Bermuda. 

Till saken hör vidare att Kenneth Chien enligt uppgift är god vän med Joseph Lau och att 
denne skall ha varit gäst när Chien för några år sedan gifte om sig. Värt att observera är också 
att en son till Hongkongs dåvarande chefsminister CY Leung arbetar hos Chien på KI. Leung 
hade en central roll i förhandlingarna om donationen av 50 miljoner USD till KI och besökte 
även Stockholm för ändamålet. Han har i E-postkorrespondens med KI:s dåvarande rektor 
Anders Hamsten också intygat att ”pappa Lau” varit med i diskussionerna om och godkänt 
donationen. 

Sammantaget betyder detta att KI som statlig myndighet mottagit en stor donation från 
en brottsbelastad Hongkongfamilj och nyligen har öppnat en filial i Hongkong och dik-
taturens Kina (se artikeln ”Akademisk frihet?” av MarieLouise Samuelsson i Axess Maga-
sin, december 2017). 

Vetenskapsrådets utlysning av rådsprofessurer 2013 

Regeringen gav i mars 2013 Vetenskapsrådet (VR) i uppdrag att utlysa medel för framstående 
forskare (U2013/1699/F). Av de tre grupper man identifierade var en vad som kallades ”de 
mest framstående forskarna” och avsåg personer som redan hade tjänst vid svenska universi-
tet. Stödet skulle enligt regeringsbeslutet ges under 7-10 år för att möjliggöra långsiktig grän-
söverskridande forskning. Detta kom att bli vad som kallades rådsprofessurer eller grants for 
distinguished professors och Kenneth Chien var en av de få som kom att tilldelas ett sådant 
anslag (5 miljoner kronor per år i 10 år – juli 2014 till december 2023 – totalt 50 miljoner 
kronor). 

Den fråga man då initialt måste fråga sig är hur välbetänkt det är att av skattemedel 
utdela ett tioårsanslag till en person som det år anslaget börjar betalas ut fyller 63 år. 
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För att på ett effektivt sätt hushålla med skattemedel borde det vara en självklarhet att 
vid en utlysning av detta slag ta hänsyn till den finansiering de sökande redan har och 
det behov som verkligen finns för ytterligare anslag för att framgångsrikt kunna driva 
sin forskning. 

På samma sätt borde man givetvis ta in uppgifter om vilka bisysslor de sökande har till exem-
pel i form av företagskopplingar (grundare, delägare, rådgivare) för att bedöma i vilken mån 
den sökta forskningen utöver sitt rent vetenskapliga intresse även har påtagligt kommersiellt 
vinstintresse för den sökande, något vilket skattemedel inte är avsedda att stötta. 

Vid en genomgång av Kenneth Chiens rådsprofessorsansökan från hösten 2013 kan man kon-
statera att där vare sig i blanketten som sådan eller i det som fyllts i finns några som helst 
uppgifter om erhållna anslag och inte heller den minsta information om den sökandes kom-
mersiella engagemang. Det som inte minst borde ha uppmärksammats i detta senare avseende 
är Chiens roll som medgrundare, delägare och rådgivare i Moderna Therapeutics, ett biotek-
nik- och läkemedelsbolag vars affärsidé i viktiga delar överlappar med och utgår från hans 
forskning. 

Vad som inte heller framgår av Kenneth Chiens ansökan och således inte heller tagits med i 
bedömningen av densamma är att han för femårsperioden 2013-2017 av KI hade erhållit 46 
miljoner kronor i anslag. För samma period hade han vidare tilldelats 190 miljoner kronor 
från AstraZeneca (något mindre i dagens valutakurs), en stor investerare i Moderna Therapeu-
tics. 

Detta betyder alltså att Kenneth Chien redan vid den tidpunkt han sökte rådsprofessu-
ren från Vetenskapsrådet hade säkrat anslag om 47 miljoner kronor per år för åt-
minstone fyra år framåt (fram till 66 års ålder). 

Och mycket mer skulle snart komma, bland annat 50 miljoner kronor från Vetenskapsrådet i 
form av ett rådsprofessorsanslag (2014-2023) samt ytterligare 25 miljoner kronor från VR för 
samarbete med Kina (2014-2018). VR:s generositet mot denne Kenneth Chien tycks inte ha 
haft några gränser. Samma år bidrog Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, en av storägarna i 
AstraZeneca med 24,6 miljoner kronor till Chiens forskning för perioden 2014-2016. 

Från det att utbetalningen av VR:s rådsprofessorsanslag till Kenneth Chien började 
2014 hade han för de närmaste åren alltså en årsbudget av drygt 65 miljoner kronor, 
vilket sannolikt kan ses som ett svårslaget rekord för en enskild forskare i Sverige inom om-
rådet biomedicin. 

Man bör i detta sammanhang beakta att den utveckling som setts under senare år med mycket 
stora anslag till ett litet antal grupper saknar stöd i befintlig forskning. På samma sätt som de 
åtgärder som vidtas i den skattefinansierade sjukvården förväntas vara evidensbaserad borde 
självklart samma sak gälla fördelningen av skattemedel till forskning från myndigheter som 
Vetenskapsrådet, KI med flera. 

För att bara ge ett exempel på den forskning som sedan länge finns på detta område skall jag 
bara citera den rapport som Jon R Lorsch, chef för National Institute of Medical Sciences i 
USA, publicerade för ett par år sedan (Molecular Biology of the Cell, 26, 1578-1582, 2015). 
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Det han frågade sig var hur man maximerar avkastningen från den investering skatte-
betalarna gör i grundläggande biomedicinsk forskning. 

De statistiska resultat som presenteras i studien visade att med ökande anslag till en forskar-
gruppsledare ökade antalet genererade artiklar från gruppen och den genomsnittliga impakt-
faktorn (citeringsfrekvens) för de tidskrifter i vilka de publicerades endast obetydligt. 

Över en viss budgetgräns, 750.000 USD per år (6,2 miljoner kronor enligt dagens va-
lutakurs) började produktiviteten istället att minska. Som en möjlig orsak till detta nämn-
des bland annat att ju större en grupp blir desto svårare blir det för dess chef att hålla kontakt 
med de ingående medlemmarna och leda arbetet. Liknande resultat har erhållits även i andra 
länder, däribland Kanada och Storbritannien. 

Den årsbudget för en enskild forskargruppsledare som här nämndes som riktmärke för att 
erhålla ett optimalt utbyte i publicerade resultat är alltså cirka en tiondel av den årsbudget 
Kenneth Chien förfogade över efter det att hans anslag från Vetenskapsrådet började betalas 
ut. Den budget han hade dessförinnan var extremt hög också den, cirka 7,5 gånger högre än 
den ”optimala” budget som räknats fram i den ovan nämnda rapporten från USA. 

Kenneth Chien exemplifierar på ett högst påtagligt sätt observationen att produktivite-
ten i en forskargrupp börjar avta när budgeten stiger över en viss gräns. På de fem år 
som gått har sålunda Kenneth Chien och hans idag drygt 20 personer stora grupp vid KI end-
ast presterat ett fåtal vetenskapliga originalartiklar enligt publikationsdatabasen PubMed, i 
grund och botten nästan ingenting. 

Hur gick det till när Vetenskapsrådet gav Kenneth Chien 50 miljoner kronor? 

Inom ämnesområdet medicin och hälsa (MH) var det 2013 124 personer som sökte anslag 
inom rådsprofessorsprogrammet. Enligt ett E-postmeddelande jag fått från Jan-Ingvar Jöns-
son, huvudsekreterare inom ämnesrådet MH, hanterades ansökningarna på följande sätt: 

”Beredningen skedde i två steg där en beredningsgrupp bestående av ämnesrådet för medicin 
och hälsas ledamöter samt externa forskare gjorde en första bedömning av sökandes meriter 
och kompetenser. Därefter gjordes den fortsatta bedömningen av både meriter och den fram-
tida forskningsplanen av det Danska Forskningsrådet (DFF) som i sin tur engagerade inter-
nationella bedömare”. 

I den första delen av denna process klassades den sökande och hans eller hennes ansökan efter 
en sjugradig skala och 15 stycken sökande valdes ut för vidare bedömning av DFF och deras 
internationella experter. DFF gjorde sedan en kort sammanfattande bedömning av de sökande 
som skickades till Vetenskapsrådet. Detta utlåtande är i Kenneth Chiens fall (Bilaga 5) all-
mänt hållet och skiljer sig i sin karaktär och sina superlativer inte mycket från utlåtanden från 
sökande som i slutändan inte erhöll något anslag. VR har enligt besked däremot inte erhållit 
de sakkunnigutlåtanden som DFF inhämtat och säger sig inte heller veta vilka de sakkunniga 
var. 

Av de 15 sökande vars ansökningar DFF fått för bedömning valde man ut 8 som potentiella 
mottagare av anslag. På basen av det samlade material man förfogade över beslutade VR:s 
generaldirektör sedan att i 2013 års utlysning tilldela 4 av 124 sökande (3,2%) en rådsprofes-
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sur med ett anslag om 5 miljoner kronor per år i tio år, totalt 50 miljoner kr. En av dessa var 
alltså Kenneth Chien. 

Jag skrev i början av 2017 till Vetenskapsrådet och bad att få dokumentation över tillsättning-
en av rådsprofessurer 2013/2014. Det jag då erhöll var protokoll över de värden som enligt en 
sju- eller tregradig skala getts Kenneth Chiens ansökningar om projektbidrag (vilket han fick 
samtidigt som rådsprofessorsanslaget men tackade nej till när han ombads välja) och bidrag 
för svensk-kinesiskt samarbete (vilket han som ovan nämnts fick parallellt med rådsprofessu-
ren). Därutöver fick jag också det korta sammanfattande omdöme som DFF lämnat till VR 
(Bilaga 5). 

Då detta korta omdöme som nämnts var tämligen allmänt hållet skrev jag då tillbaks till Ve-
tenskapsrådet och bad att få kopia av de utlåtanden som de internationella experter som DFF 
använt sig av hade lämnat samt namnet på dessa. Det svar jag då erhöll var att VR inte hade 
tillgång till dessa sakkunnigutlåtanden och inte heller visste vilka de sakkunniga var (Bilaga 
6). 

Vetenskapsrådet som svensk statlig myndighet hade alltså delat ut ett antal forsknings-
anslag om 50 miljoner kronor. Man hade i detta sammanhang använt sig av Det Danska 
Forskningsrådet för att bedöma ansökningarna men hade inte tillgång vare sig till de 
sakkunnigutlåtanden man där hade inhämtat eller namnen på de sakkunniga.  

Enligt min mening visar detta att Vetenskapsrådet inte har en godtagbar dokumentat-
ion rörande utdelningen av dessa mycket exceptionella och höga anslag. Liknande farhå-
gor uttrycktes redan den 5 december 2013 inom VR då ämnesrådet för medicin och hälsa i sitt 
sammanträde bland annat avhandlade ”hantering av ansökningar om bidrag till framstående 
yngre forskare respektive rådsprofessorsprogrammet” (punkt 9 i protokollet). 

Professor Elias Eriksson från Göteborg fogade en anteckning till protokollet där han menade 
att beredningen av ansökningarna gällande framstående yngre forskare och rådsprofes-
sorer inte uppfyllde de krav på professionalitet och rättssäkerhet som man kan ställa 
(Bilaga 7). 

Som antytts ovan finns det även andra anledningar att starkt kritisera att VR tilldelat Kenneth 
Chien ett rådsprofessorsanslag för tiden 2014-2023. Några av dessa sammanfattas nedan. 

Chien fyllde några månader efter det att anslaget började betalas ut 63 år och kommer 
vid senaste dispositionsdatum (2024-12-31) att vara 73 år gammal. Ekonomisk och ve-
tenskaplig rapportering skall enligt kontraktet inte lämnas förrän 2025-03-31, elva år 
efter det att anslaget började betalas ut. Han är då 74 år gammal. 

Chien hade när han ansökte om rådsprofessorsanslaget redan för femårsperioden 2013-
2017 försäkrat sig om bidrag till en storlek till drygt 47 miljoner kronor per år, en 
mycket hög siffra när det gäller forskargruppsledare inom biomedicin. 

En stor del av denna summa, 38 miljoner kronor, kom från AstraZeneca, ett multinationellt 
läkemedelsföretag som Chien arbetar för (20% arbetstid) och tillsammans med vilket han har 
mycket stora kommersiella intressen i det amerikanska bioteknik- och läkemedelsbolaget 
Moderna Therapeutics (Chien medgrundare, delägare och rådgivare). 
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Det ska i detta sammanhang observeras att det projekt för vilket Chien erhållit rådsprofessors-
anslaget är väl inkorporerat i Modernas och AstraZenecas gemensamma arbete för att hitta 
molekylärbiologiskt baserade metoder för att regenerera blodkärl och hjärtmuskelceller hos 
patienter med hjärtsvikt och patienter drabbade av hjärtinfarkt eller andra hjärt-kärlsjukdomar. 

Redan samma år som VR-anslaget började delas ut fick Chien ytterligare påspädning i sin 
kassakista via ett treårsanslag om 24,6 miljoner kronor (2014-2016) från Knut och Alice Wal-
lenbergs Stiftelse, storägare i AstraZeneca. Utöver de två anslagen från Vetenskapsrådet om 
sammanlagt 10 miljoner kronor år hade Chien sålunda vid denna tid och för de närmast åren 
en årsbudget om över 55 miljoner kronor. 

Mot bakgrund av dessa siffror och den ovan citerade forskningen om ”optimal storlek” 
av årsbudget för en forskargruppsledare kan man lugnt påstå att VR:s anslag till Ken-
neth Chien för 5-10 år (sammanlagt 75 miljoner kronor) får ses som en överloppsgär-
ning.  

Det skrämmande i sammanhanget är att Vetenskapsrådet i ansökningarna för rådspro-
fessorsprogrammet inte ens brytt sig om att begära in uppgifter om den sökandes befint-
liga finansiering. Resultatet har blivit ett nästan exempellöst slöseri med skattemedel. 

Det rådsprofessorsanslag om 50 miljoner kronor som gavs till Kenneth Chien borde självfallet 
ha getts till någon annan och mer behövande av de många högt kvalificerade aspiranterna. 

Avslutningsvis vill jag bara säga att det sätt på vilket de statliga myndigheterna Karo-
linska Institutet och Vetenskapsrådet hanterat ”fallet Kenneth Chien” och de därmed 
kopplade satsningarna i Hongkong och Kina borde granskas i stort av JO, Riksrevision-
en och/eller andra statliga kontrollorgan. 

Text: Johan Thyberg, legitimerad läkare, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi 
vid KI 
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

Korrespondens med Karolinska Universitetssjukhuset rörande Kenneth Chiens tjänst. 

SV: Kenneth Chien 
2017-12-19 – 12:57 

Från: K Funk Registrator 
Till: johthy@telia.com 

Hej. 

Temachefen för Tema Hjärta och kärl lämnar följande svar på din fråga: 

Min fråga är nu följande: Vilka är Kenneth Chiens arbetsuppgifter på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset idag och på vilket sätt kontrolleras hans arbetstid? 

Kenneth Chien har inga arbetsuppgifter på Karolinska Universitetssjukhuset och hans 
arbetstid kontrolleras inte av oss. Vi är bundna till det anställningsavtal som föreligger, 
och har efter undersökning av arbetsrättsliga regler valt att avvakta i väntan på pens-
ionsavgång 2018.  

Med vänlig hälsning 

Registratorsfunktionen 
Sektionen för dokumenthantering 
Karolinska Universitetssjukhuset 
Telefon: 08-517 774 21 

Från: johthy@telia.com <johthy@telia.com> 
Skickat: den 17 december 2017 11:40:22 
Till: K Funk Registrator 
Kopia: Maria Forsman; Anna Starbrink; Melvin Samsom; Anna Starbrink; Elin Callerfelt; 
HSF Funk Registrator 
Ämne: Kenneth Chien 

2017-12-17 

Registrator 
Karolinska Universitetssjukhuset 

Re: Kenneth Chien 

Hej! 

När Kenneth Chien från den 1 januari 2013 anställdes som professor på KI förordnades han 
samtidigt som föreståndare för Centrum för Kardiologi vid Hjärtkliniken på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset (se bifogat dokument Överenskommelse-KI-SLL). 
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Som jag förstått saken är detta senare förordnande närmast att betrakta som en skenanställ-
ning vars syfte är att från sjukhusets sida bidraga till Chiens årslön på två miljoner kronor ( 
sic!). Detta grundas i första hand på det svar jag fick i augusti 2015 när jag efterfrågade ar-
betsuppgifter, arbetstid och arvode för Kenneth Chien. Svaret framgår av nedanstående bi-
laga. Det enda som kan utläsas av detta svar är att Chiens uppgift på sjukhuset är att sköta sin 
forskargrupp på KI. Jag känner i vilket fall inte till att han har någon forskargrupp i kardioge-
netik på sjukhuset. 

När jag nu drygt två år senare på nytt efterfrågat uppgifter om Kenneth Chiens anställning på 
sjukhuset har svaret blivit att det inte längre finns något som heter Centrum för Kardiologi. 
Chien är dock fortfarande anställd på sjukhuset (liksom tidigare på 30% arbetstid förmodar 
jag) med vad som kallas ”kombinationstjänst / ej läkare” med en månadslön om 75.000 kr 
eller 900.000 kr per år (se bilaga 171208-Chien-SLL). 

Min fråga är nu följande: Vilka är Kenneth Chiens arbetsuppgifter på Karolinska Uni-
versitetssjukhuset idag och på vilket sätt kontrolleras hans arbetstid?  

Detta är självklart frågor som skattebetalare i SLL gärna vill få svar på. 

Tacksam för ett snabbt svar då dessa uppgifter behövs till en pågående JO-granskning 

Hälsningar Johan Thyberg 
E-post: johthy@telia.com 

Bilaga 
Ang. Kenneth Chien 
2015-08-17 – 16:50 

Från: #K Registrator 
Till: johthy@telia.com 

Hej, 
Angående din fråga om arbetsuppgifter, arbetstid samt arvode för Kenneth 
Chien har vi fått följande svar: 

”Det enda skriftliga avtalet som finns är det som refereras till. 
I övrigt kan jag tillägga: 
Ersättningen är fortfarande 75 tkr per månad och finansieras av ett centralt anslag. 
Arbetsuppgifterna är inte definierade tidsmässigt och består av att leda en 
forskargrupp inom kardiogenetik. 

Fredrik Gadler, vcf 
Hjärtkliniken 
Karolinska Sjukhuset 
171 76 Solna 
08-51775877 
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Bilaga 3 

Forskningsanslag som Kenneth Chien erhöll under sina första år på KI. 
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Bilaga 4 

Uppgifter om Ming Wai Lau publicerade av ICIJ  (Panama- och Paradis-läckorna). 
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Bilaga 5 

Dnr: 541�2013�8351 

Bidragsform: Bidrag inom rådsprofessorprogrammet 
Sökande: Kenneth Chien, Karolinska Institutet 
Projekttitel: En karta över humana hjärt�progenitorer under utveckling, vid medfödd hjärt-
sjukdom, och för regenerativa behandlingar 

Sammanfattande omdöme 

The Danish Council for Independent Research | Medical sciences recommends Kenneth 
Chien as one of 8 potential recipients of a distinguished professorships offered by the Swe-
dish “Vetenskapsrådet”. Kenneth Chien’s proposal, entitled “A Map for Human Heart Pro-
genitors in Development, Congenital Heart Disease, and Regenerative Therapeutics” is an 
innovative and ambitious proposal to increase our knowledge of how human cardiogenesis is 
regulated. It includes continuation of a systematic work from murine experiments into human 
research with a special role for understanding of congenital heart disease. Kenneth Chien has 
continuously shown an impressive ability to be at the forefront of the challenging field of hu-
man heart progenitor cells identifying key paracrine and genetic pathways. 
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Bilaga 6 

—-Ursprungligt meddelande—- 
Från : registrator@vr.se 
Datum : 2017-03-30 – 08:33 (CEST) 
Till : johthy@telia.com 
Ämne : SV: Ansökan Kenneth Chien rådsprofessorprogrammet (dnr 541-2013-8351) 

Hej, Johan. 

Jag bifogar här det enda tillgängliga sakkunnigutlåtandet: det sammanfattande omdömet från 
det danska forskningsrådet, vilket låg till grund för tillsättandet. 

Med vänliga hälsningar, 

Bengt Bengtsson 
Arkivarie 
Enheten för verksamhetsstöd 
Vetenskapsrådet 
Box 1035 
101 38 Stockholm 
08-546 441 00 
Bengt.Bengtsson@vr.se 

—-Ursprungligt meddelande—- 
Från : Annika.Palm@vr.se 
Datum : 2017-03-30 – 16:20 (CEST) 
Till : johthy@telia.com 
Ämne : SV: Ansökan Kenneth Chien rådsprofessorprogrammet (dnr 541-2013-8351) 

Hej. 

Vad gäller namnen på de externa sakkunniga som anlitats av DFF har vare sig begärts 
av eller kommit in till Vetenskapsrådet i den aktuella beredningsprocessen. Det innebär 
att dessa uppgifter inte finns hos Vetenskapsrådet.  

I övrigt återkommer Vetenskapsrådet med ett överklagbart beslut. 

Vänliga hälsningar Annika Palm 

Annika Palm Jurist 
Vetenskapsrådet 
101 38 Stockholm 
Tfn 08-546 44 127 
Mobilnr 070-848 55 72 
www.vr.se 
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Bilaga 7  

Protokoll från sammanträde med ämnesrådet för medicin och hälsa den 5 december 2013. 

Punkt 9. Hantering av ansökningar om bidrag till framstående yngre forskare respektive råds-
professorsprogrammet 

1. Beslut om rankinglista för framstående yngre forskare 
2. Process för rådsprofessurer 

Under punkt 9b står i protokollet följande: 

Föredragande: Jan-Ingvar Jönsson 

Jan-Ingvar Jönsson redogjorde kort för bakgrunden och processen. Ett möte med den utökade 
panelen för att föreslå 15 kandidater av de sökande kommer att hållas den 13 januari. Det 
danska forskningsrådet kommer sedan att väga samman sin och de externa granskarnas be-
dömning till ett slutligt förslag. Förslag om att ett standardyttrande formuleras för att skicka 
vidare till de sökande lyftes. Koordinatorn utlovade att tillhandahålla de instruktioner för 
granskningsarbetet som skickats till Danmark. 

Professor Elias Eriksson från Sahlgrenska akademin i Göteborg bad att få foga följande an-
teckning till protokollet: 

Jag ställer mig i det uppkomna läget bakom det föreslagna beslutet till medelstilldelning. Det 
är dock angeläget att till protokollet foga påpekandet att handläggningen av detta ärende, ge-
nom omständigheter som ligger bortom ämnesrådets kontroll, inte har varit tillfredsställande. 
Liksom för de så kallade rådsprofessurerna gäller således att beredningen av fördelningen av 
dessa anslag tyvärr inte når upp till de krav på sakkunnig peer review som vi inom VR nor-
malt ställer när det gäller beslut också avseende långt mindre anslag. Om dessa två program 
alls skall få en fortsättning är det därför nödvändigt att göra en översyn av beredningsprocess-
en, med målet att denna fortsättningsvis skall vara minst lika professionell och rättssäker som 
det mer reguljära peer review-arbetet inom VR. De olika ämnesråden bör på ett tidigt stadium 
involveras i detta arbete. 
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8 Tystnadskultur 
 
https://newsvoice.se/2018/04/tystnadskulturen-myndigheter-demokratin/ 

Johan Thyberg: Svenska tystnadskulturen 
ger oss skandalerna som blir kända över 
hela världen 
Av NewsVoice - 9 april, 2018 
 

 
 
Tystnadskulturen ger oss skandaler på löpande band – Foto: Crestock.com 

Johan Thyberg som är en pensionerad professor från KI och legitimerad läkare varnar i 
denna debattartikel för farorna med tystnadskulturen i Sverige som är en bra jordmån 
för skandaler. När allt det som borde stoppats tidigt till slut blir synligt är det ofta för 
sent. Tystnadskulturen uppstår genom förtryck av intern kritik inom organisationer och 
toppstyrning. 

Text: Johan Thyberg 

Ett flertal skandaler har under senare år drabbat svenska myndigheter. Som exempel kan 
nämnas: (i) byggandet av Nya Karolinska i Solna; (ii) transplantationen av konstgjorda luft-
strupar på Karolinska Universitetssjukhusetunder ledning av kirurgen Paolo Macchiarini; (iii) 
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Transportstyrelsens outsourcing av säkerhetsklassade register till icke säkerhetsklassad per-
sonal utomlands; (iv) polis- och domstolsväsendets haveri i flera anmärkningsvärda fall; och 
(v) metoo-uppropet mot sexuella trakasserier bland annat inom den offentliga kultur- och 
akademisfären. Och detta är ändå bara toppen av isberget. 

 

Bakgrunden till denna utveckling är komplex, men ett stort ansvar vilar på ledningen 
inom myndigheterna och på Regeringen som styr och övervakar deras arbete. En faktor 
i sammanhanget är den maktkoncentration som sedan flera decennier har utvecklats 
när myndigheter slagits ihop. 

 

Se till exempel Transportstyrelsen som bildades 2009 genom sammanslagning av ett flertal 
statliga verk. Samtidigt har myndigheternas chefer fått allt större beslutsansvar medan styrel-
ser och andra organ fått en alltmer underordnad roll. 

Detta uppmärksammades 2004 i en rapport från Statskontoret till Regeringen och Finansde-
partementet om ”myndigheternas ledning och organisation” (2004:9). Där konstaterades att: 

”styrelser med begränsat ansvar är den ledningsform som är mest problematisk ur ansvars-
synpunkt samtidigt som det är den vanligaste ledningsformen”. 

En annan förändring är att myndigheterna i sitt arbete alltmer kommit att efterlikna 
privata företag. Brukarna har blivit ”kunder” och på universitet och högskolor har till och 
med forskarna blivit ”kunder” som får betala för att få tillgång till laboratorielokaler och annat 
som förr ansågs ingå som en självklar och nödvändig resurs i anställningen. 

 

Som en del i denna omvandling har myndigheterna börjat lägga ökad vikt vid sina 
kommunikationsavdelningar som fått till uppgift att fungera som PR-byråer och sprida 
en positiv och gärna lite glättig bild av verksamheten. De anställda förväntas vara ”lo-
jala” och uppmanas att kontakta presstjänsten om man uppsöks av journalister. 

 

Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen 

Den meddelarfrihet och offentlighetsprincip som fastslås i tryckfrihetsförordningen (SFS 
nummer 1949:105) – en del av grundlagen – syftar till att ge medborgarna insyn i myndig-
heternas arbete och hur skattemedel används. 
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Inga-Britt Ahlenius – Foto: IPSNews.net – Erika Svensson – Erikasvensson.com 

Som påpekades av Inga-Britt Ahlenius – tidigare generaldirektör på Riksrevisionsverket – i 
två debattartiklar i DN från 2004 så är den svenska öppenheten i stort en myt och offentlig-
hetsprincipen har lett till att mycket av beslutsfattandet inom våra myndigheter aldrig doku-
menteras. Den reella makten har koncentrerats till ett fåtal personer som sätter agendan i 
slutna rum. Offentlighetsprincipen kan enligt henne därför liknas vid ”rätten att granska 
tomma skåp”. 

Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen innebär att andra krav kan ställas på offentligt 
anställda än på anställda i privata företag. Som statsvetaren Lennart Lundquist skrev i 
boken ”Demokratins väktare” från 1998 så förväntas offentligt anställda ha rollen inte bara 
som demokratins tjänare utan samtidigt också som dess väktare. I den senare rollen har de 
ansvar för att slå larm när skattemedel används på ett oetiskt och oriktigt sätt. Detta har dock 
blivit alltmer ovanligt när kraven på att rätta in sig i ledet ökat. 

Skandaler i tystnadskulturen 
Denna tystnadskultur har uppmärksammats i samband med flera av de skandaler som 
avslöjats under senare år. Inte minst genom metoo-uppropet har det blivit uppenbart hur ut-
brett detta fenomen är. Här tas några aktuella exempel från vård- och forskningsvärlden upp. 

Macchiarini-skandalen 
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Paolo Macchiarini – KI Pressfoto: Staffan Larsson Medifophoto.com 

När de fyra visselblåsarna på Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset 
(KS) 2014 slog larm om följderna av de transplantationer av en konstgjord luftstrupe som 
gjordes några år tidigare och det falska sätt på vilket resultaten av ingreppen hade beskrivits i 
vetenskapliga publikationer möttes de först bara av tystnad. 

Anmälan som sådan fick ligga flera månader utan att något gjordes. Det som först hände var 
istället att anmälarna av KS ledning hotades med avsked och andra typer av repressalier för 
påstått intrång i journaler. Man bortsåg därvid från att de varit involverade i vården av patien-
terna när svåra komplikationer tillstött. 

Vad de hade gjort var i grunden bara att som offentligt anställda läkare/forskare ha fullgjort 
sin plikt att slå larm om operationer som utförts med en oprövad metod och utan lagstadgade 
tillstånd. För den sakens skull hade de gått in i journalerna och jämfört vad som stod där med 
de framgångsbeskrivningar som gavs i forskningsartiklarna. Det fanns en risk att metoden 
skulle börja tillämpas på andra håll i världen, inte minst eftersom stora kommersiella intressen 
var inblandade. Detta borde självklart förhindras. 

I efterdyningarna till detta ärende har stark kritik riktats både mot KI och KS i de utredningar 
som gjorts av Sten Heckscher respektive Kjell Asplund. KI har även fått omfattande klander 
från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för sitt sätt att sköta affären. 

Nya Karolinska Sjukhuset 

Ett annat exempel från vårdsektorn är Nya Karolinska i Solna (NKS), ett av världens dyraste 
sjukhus som när det nu snart står klart redan har visat sig fungera dåligt på flera olika sätt. 
Beslutsprocessen bakom tillkomsten av detta bygge har beskrivits av journalisterna Henrik 
Ennart och Fredrik Mellgren i boken ”Sjukt hus” från 2016. De beskriver där hur beslutet i 
landstingsfullmäktige 2010 att ge Skanska i uppgift att uppföra det nya sjukhuset omgärdades 
av omfattande sekretess. 

Inga åhörare fick följa debatten i plenisalen och ledamöterna fick även skriva under ett tyst-
hetslöfte. Ingenting om planerna fick sålunda diskuteras med de politiskt valdas uppdragsgi-
vare, det vill säga väljarna. Än mindre fick något förmedlas till press och media. Och enligt 
författarna var det inte bara vid denna tidpunkt utan under alla år som planerna togs fram som 
politisk opposition, skattebetalare och journalister möttes av ett exceptionellt hemlighetsma-
keri. Man menade att det kanske bara var ett tiotal toppolitiker som hade full insyn i projektet. 

Skanskas eventuella önskemål om skydd för sina affärsintressen kan inte ha motiverat denna 
mörkläggning. Mycket sämre än så här kan en förmodat demokratisk process inte gärna bli. 

Jag har själv efter många år som anställd på KI granskat några av de skandaler som förekom-
mit där. Mina observationer har sammanfattats i flera artiklar och böcker (se länkar efter arti-
keln). Bland det jag särskilt intresserat mig för den senaste tiden finns Macchiarini-affären 
och turerna bakom den jättedonation KI i början 2015 fick från Hongkong. 
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Vad jag kunnat konstatera under detta grävarbete är att det fortfarande i högsta grad 
är så som Inga-Britt Ahlenius påtalade för fjorton år sedan, det vill säga att bakgrunden 
till viktiga myndighetsbeslut i många fall aldrig sätts på pränt. Minst lika störande är 
den tendens till långtgående sekretessbeläggning som finns. 

 

Rädda anställda 

Än mer skrämmande är kanske den rädsla som många KI-anställda visar för att framföra 
kritiska synpunkter. Sådana finns förvisso, men i en situation där anställningar ofta är tidsbe-
gränsade och där man hela tiden är beroende av att söka pengar för sin verksamhet både från 
den egna organisationen och andra statliga myndigheter är det få eller inga som öppet vågar 
gå ut med sin kritik. Man är helt enkelt rädd för att bestraffas uppifrån. Det pris man kan få 
betala är nämligen mycket högt. 

Fråga till exempel de fyra visselblåsarna i Macchiarini-ärendet. Trots den uppskattning och de 
utmärkelser de fått bland annat från personalen på KS samt av svenska och internationella 
organisationer så har KI och KS/SLL i egenskap av arbetsgivare vägrat att ge dem en offent-
lig ursäkt för de trakasserier de utsatts för. Det rör sig därvid inte bara om arbetsrättsliga 
sanktioner utan även förlust av forskningsanslag med mera. 

När anställda på offentliga myndigheter inte längre vågar framföra kritik är den demo-
kratiska processen satt ur spel. I efterdyningarna till de senaste årens skandaler har 
man på vissa håll börjat införa anonyma visselblåsarfunktioner eller liknande. Men har 
några reella förändringar i tystnadskulturen ännu skett? Jag har svårt att se det. 

Text: Johan Thyberg, pensionerad professor i cell- och molekylärbiologi, legitimerad läkare 

Relaterade böcker 

• Johan Thyberg: Forskningsfusk eller rättsövergrepp 
• Johan Thyberg: Forskning till salu 
• Johan Thyberg: Bactiguard Fairy Tale 

Relaterade artiklar 

• NewsVoice: Svindlande affärer på KI/KUS vid forskning på reservdelsmänniskan – 
Två patienter dog 

• SvD: ”Goda skäl att stoppa pengar till KI-kirurg” 
• Dagens Medicin: ”Att KI-kirurgen frias av rektor är en sällan skådad skandal” 
• NewsVoice: Exklusivt utdrag ur kommande bok om KI: ”Regenerativ Medicin på Av-

vägar” 
• NewsVoice: ”Rekrytering av Paolo Macchiarini till KI” av Johan Thyberg 
• NewsVoice: KI:s satsningar inom regenerativ medicin – En fortsättning på Macchia-

rini-skandalen 
• NewsVoice: Johan Thyberg: Vetenskapsrådet fortsätter svindla miljonbelopp på KI 
• NewsVoice: Tveksamheter vid tillsättningen av rådsprofessorer i Vetenskapsrådet 

  



 340 

9 Övrigt 

 
 

Skandalen runt Nobelpriset i fysiologi 
eller medicin - cirkeln är sluten 
 
Publicerad: 2008-12-23, Uppdaterad: 2008-12-23 
 
 
Om författaren: 
 
Jag är professor i cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, men tjänstledig 
fram till pension om några år. Ägnar istället delar av min tid åt att forska och skriva 
om kontakter mellan universitet och näringsliv. 
 
Halva Nobelpriset i fysiologi eller medicin gick i år till den tyske forskaren Harald zur 
Hausen för hans upptäckt av sambandet mellan humana papillomvirus och livmoder-
halscancer. Som känt har denna kunskap lett till framtagandet av vacciner som om 
de ges i unga år kan förhindra uppkomsten av denna cancertyp. Tidigare i år beslu-
tades att trots betydande kostnader inkludera detta vaccin i det allmänna svenska 
vaccinationsprogrammet. Liknande steg har tagits eller planeras i andra länder. 
 
Den forskning som låg bakom Nobelpriset till zur Hausen kom sålunda att bli inte 
bara av stor medicinsk betydelse utan även av betydande ekonomiskt värde för före-
tagen bakom vaccinerna. Uppmärksamheten runt priset, och det faktum att zur Hau-
sen i TV-intervjuer och andra sammanhang rekommenderade att vaccin skall ges 
inte bara till flickor utan även till pojkar, var sålunda av stort PR-värde för dessa före-
tag. Som vi skall se längre fram intar AstraZeneca en framträdande plats bland dem. 
Av den anledningen är det självklart av största vikt att en klar åtskillnad har hållits 
mellan företaget och de som haft ansvaret för utnämningen av pristagare. 
 
Vid KI är det Nobelförsamlingen och dess mindre arbetsgrupp, Nobelkommittén, som 
har denna uppgift. Ekot och Vetenskapsradion uppmärksammade i sina sändningar 
den 8 och 10 december att två av medlemmarna i kommittén har starka kopplingar till 
AstraZeneca. I verkligheten är det som hittills kommit fram dock bara toppen på is-
berget. Detta kan konstateras vid en genomgång av KI:s diarium för perioden 2001-
2008. Ordförande i Nobelkommittén i år är Bertil Fredholm. 
 
Under 2000-talet har han haft flera samarbetsavtal med AstraZeneca. Så sent som 
2005 och 2006 tecknade han dessutom konsultavtal med bolaget. För att uttrycka sig 
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lite tillspetsat var det alltså en konsult till AstraZeneca som ledde den grupp som ut-
såg mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008. 
 
Ordföranden i Nobelförsamlingen är en självskriven ledamot i Nobelkommittén. Un-
der 2008 innehas denna post av Lars Olson. Denne har vid åtminstone tre tillfällen 
under de senaste åren tecknat forskningsavtal med AstraZeneca. Han står dessutom 
som uppfinnare på ett flertal patent som AstraZeneca sökt och äger. Sannolikt finns 
därigenom också avtal som betyder att han har ekonomiska intressen i de projekt 
som bolaget driver runt patenten. 
 
En annan av ledamöterna i Nobelkommittén i år är Bo Angelin. Denne valdes under 
2007 in i styrelsen för AstraZeneca, ett mycket välbetalt uppdrag. Han har för några 
år sedan även tecknat forskningsavtal med bolaget. Dess intresse för Angelins tjäns-
ter beror sannolikt främst på hans status som en väletablerad forskare inom området 
kolesterol- och lipidomsättning. En av AstraZenecas riktiga storsäljare är Crestor, en 
så kallad statin. Denna typ av droger används för att hämma bildningen av kolesterol 
i kroppen och därigenom sänka koncentrationen av kolesterol i blodet. Under 2007 
uppgick enligt bolagets årsredovisning försäljningen av Crestor till ett värde av cirka 
tre miljarder dollar (24 miljarder kr). Som framgår av olika interna rapporter arbetar 
man aktivt för att vidga användandet av detta läkemedel vid behandling av hjärt-
kärlsjukdom och störningar i kroppens lipidomsättning. Därmed kan ännu mer pengar 
tjänas. Angelin kan säkert vara till nytta i dessa ansträngningar. 
 
Han är likaså involverad i Karo Bio AB och arbetet med en läkemedelskandidat vid 
namn Eprotirome. Man hoppas att denna skall kunna ge en ljusning i bolagets eko-
nomiska situation. Enligt mångas uppgift har Eprotirome dock ingen framtid i så kal-
lad monobehandling men kan eventuellt få värde vid samtidig behandling med en 
statin. I pressen har spekulerats att AstraZeneca därvid skulle kunna bli en partner. 
Självklart blir Angelin med sina bindningar till båda bolagen en nyckelperson i sådana 
diskussioner. 
 
Så här långt kan vi alltså konstatera att Nobelkommittén vid KI, den grupp som gör 
det reella arbetet att välja ut Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, år 2008 innehål-
ler åtminstone tre medlemmar med mycket påtagliga kopplingar till AstraZeneca, där-
ibland en av bolagets egna styrelseledamöter. Om vi fortsätter till Nobelförsamlingen 
i stort blir bilden om möjligt än mer anmärkningsvärd. Bland medlemmarna här finns 
det en, Lars Farde, som i ordets konkreta mening sitter på dubbla stolar. Parallellt 
med sin tjänst på KI är han också anställd på AstraZeneca (kallas i olika dokument 
”Director of Discovery Medicine”). I egenskap av representant för bolaget underteck-
nade han i maj 2006 ett avtal med KI om uppbyggnad av ett PET-centrum (avbildning 
av hjärnan och andra delar i kroppen med en teknik benämnd positronemissionsto-
mografi eller PET). Som en del i avtalet bidrar AstraZeneca med 80 miljoner kronor 
för inköp av avancerad utrustning. Som motprestation kommer man att få tillgång till 
ny metodik och experthjälp i viktiga utvecklingsprojekt inom företaget. 
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Bland medlemmarna i Nobelförsamlingen återfinns vidare KI:s rektor, Harriet Wall-
berg-Henriksson. I samband med det pressmeddelande som publicerades vid det 
just nämnda avtalets tecknande uttryckte hon sin belåtelse. Ett drygt år senare, den 
14 december 2007, var det hennes egen tur att skriva en avsiktsförklaring om lång-
siktigt samarbete mellan KI och AstraZeneca med dess koncernchef, David Brennan. 
Den nära relationen mellan KI och detta bolag kan sålunda sägas vara cementerad 
på högsta nivå. 
 
Om vi går vidare och synar medlemmarna i Nobelförsamlingen så är det helt visst 
inte slut på kontakterna med läkemedelsgiganten AstraZeneca. Vid genomgång av 
KI:s diarium för tiden 2001-2008 så hittas för ännu ej omnämnda personer i detta 
sällskap fyrtiofem kontrakt av varierande typ med AstraZeneca. I flertalet fall rör det 
sig om forskningsavtal. I det mest påtagliga fallet har en medicinprofessor arton såd-
ana avtal med bolaget under en femårsperiod. Sammantaget är det cirka en tredjedel 
av ledamöterna i Nobelförsamligen för år 2008 som via avtal av något slag haft nära 
kontakter med AstraZeneca. 
 
Totalt är det ett sextiotal avtal som påträffas i diariet men detta är inte en komplett 
lista. Där saknas till exempel uppgifter om sådant som Bo Angelins knytning till sty-
relsen i AstraZeneca och Lars Fardes anställning i bolaget. 
 
Det bör också påpekas att i stort sett samtliga av de ledamöter som ej har eller har 
haft kontakter med AstraZeneca förvisso inte saknar anknytning till näringslivet. I 
dessa fall är det istället andra läkemedels- och bioteknikbolag som kommer ifråga. 
Om man frågar medlemmar i Nobelförsamlingen så påstår de att sådant som jävs-
frågor diskuteras varje år. Bakom detta påstående finns uppenbarligen ingen verklig 
substans. 
 
På vilket sätt har då AstraZeneca gynnats av utnämningen av Harald zur Hausen till 
Nobelpristagare för hans upptäckt av sambandet mellan humana papillomvirus och 
livmoderhalscancer? Det exakta ekonomiska värdet är svårt att uppskatta men san-
nolikt rör det sig om ett större antal miljarder kronor. I juni 2007 förvärvade AstraZe-
neca det amerikanska bolaget MedImmune Inc. Detta omtalas i interna rapporter 
bland annat på följande sätt. "By far the most significant transaction in 2007 was the 
acceleration of our biologics and vaccines strategy through the acquisition of Me-
dImmune, Inc". Genom detta uppköp erhöll man bland annat patenträttigheter rö-
rande teknologin för produktion av de två marknadsledande vaccinerna mot pa-
pillomvirus. 
 
I tidningen Privata Affärer råkade man av en händelse på Nobeldagen 2007 ta upp 
detta förhållande till företagsekonomisk analys. Där står att AstraZeneca räknar med 
att vaccinet skall bli det största på marknaden med en försäljningspotential på över 
sex miljarder dollar per år (cirka 48 miljarder kronor). Den royalty som bolaget får på 
denna försäljning är inte känd men rör sig sannolikt om flera miljarder kronor. 
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Med den publicitet som vaccinet fått genom årets Nobelpris kan man räkna med att 
dessa siffror kommer att stiga avsevärt. Även om det inte finns någon anledning att 
ifrågasätta pristagaren zur Hausen och det arbete han och hans medarbetare utfört, 
så kastar utan tvivel de ovan presenterade omständigheterna en skugga över Nobel-
prisets namn. Om inte kraftfulla åtgärder vidtas för att förändra situationen kan kon-
sekvenserna för framtiden bli allvarliga och permanentas. 
 
Saken blir inte mindre komplicerad av det faktum att zur Hausen är uppfinnare till och 
tillsammans med sin arbetsgivare, det tyska Cancerforskningscentret i Heidelberg, 
sökande/ägare till ett flertal världsomspännande patent rörande tillverkningen av 
vaccin mot papillomvirus. Dessutom licensierade man för flera år sedan ut rättighet-
erna för denna teknologi till MedImmune Inc, det vill säga det bolag som AstraZe-
neca sedan ett drygt år tillbaks äger och har miljardinkomster ifrån. Harald zur Hau-
sen och hans institution får säkert sin beskärda del av dessa inkomster. 
 
De förhållanden som tagits upp här med betydande bindningar mellan universitets-
forskare och det privata näringslivet är ingenting nytt och inte heller någonting som 
särskilt utmärker KI. De ingår snarare i en utveckling mot allt större kommersiali-
sering av den akademiska världen som pågått under 20-30 år. Det är därvid framför 
allt de medicinska och tekniska disciplinerna som berörts. Ytterst rör det sig om vil-
ken roll vi vill att universiteten skall spela i samhället. 
 
Skall de vara fria institutioner som ansvarar för en god högre utbildning samt utan 
sidoblickar mot ekonomiska och politiska intressen tar fram kunskap som gagnar det 
allmänna ("the common good"). Eller skall universiteten som nu sker allt mer om-
vandlas till företagslika korporationer och nära partners till det privata näringslivet. 
 
Att verksamheten inom den högre utbildningen och forskningen skall komma sam-
hället i stort till godo är en självklarhet. Men frågan är om detta bäst sker genom att 
universiteten alltmer får karaktären av affärsdrivande verk? 
 
Johan Thyberg  
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Nobelskandalen fortsätter att växa – 
även priset för upptäckten av HIV före-
nat med jäv 
 
Publicerad: 2008-12-25, Uppdaterad: 2008-12-29 
 
Om författaren: 
 
Professor i cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet. Tjänstledig fram till 
pension om några år. Arbetar bland annat med att forska och skriva om universitets-
näringslivskontakter. 
 
Det har tidigare på Newsmill och i andra media skrivits om de högst anmärknings-
värda jävsförhållanden som rått inom Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (KI) 
i anslutning till beslutet att ge hälften av Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin för 2008 
till Harald zur Hausen för upptäckten av sambandet mellan humana papillomvirus 
och livmoderhalscancer. Den andra halvan av priset delades av Francoise Barré-
Sinoussi och Luc Montagnier för deras upptäckt av humant immunbristvirus, HIV. 
Även i detta fall föreligger stora tveksamheter beträffande de ekonomiska intressen 
som finns bland framträdande medlemmar i KI:s Nobelförsamling (de som beslutar 
om Nobelpriset) och dess mindre arbetsgrupp, Nobelkommittén (de som tar fram för-
slag till pristagare). 
 
En av medlemmarna i Nobelkommittén 2008 var Jan Andersson, professor i infekt-
ionssjukdomar. Det var också han som presenterade pristagarna vid den presskonfe-
rens som hölls den 6 oktober i samband med tillkännagivandet av vilka som fått pri-
set. Hans egen forskning rör till stor del sjukdomsförlopp och utveckling av nya be-
handlingsmetoder vid HIV-infektion. Tillsammans med en annan ledamot i Nobelför-
samlingen, Edvard Smith, bildade Andersson 2001 företagit Avaris AB med hjälp av 
finansiärer. Smith ingår själv i bolagets styrelse. En av bolagets huvudlinjer är att ut-
veckla vaccin mot HIV med en patenterad teknik som går under namnet AutoCell. 
Bolaget har samarbetsavtal med KI och personal från bolaget arbetar på grundarnas 
laboratorier. Vid en positiv utveckling av företagets produkter skulle den framtida år-
liga försäljningen enligt uppskattningar kunna komma att räknas i ett antal miljarder 
kr. Självklart erhålles för företaget värdefull PR genom den uppmärksamhet som No-
belpriset till Barré-Sinoussi och Montagnier ger. 
 
Jan Andersson i Nobelkommittén har sedan många år också samarbete med läke-
medelsbolaget GlaxoSmithKline. FDA, den amerikanska motsvarigheten till Läkeme-
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delsverket, har på sin lista över läkemedel som kan användas vid HIV-infektion ett 
tiotal som kommer från detta bolag. Andra företag på denna lista, som Andersson har 
eller har haft avtal med inom HIV-området, är Abbott och Merck. Liksom Anderssons 
och Smiths eget bolag Avaris är dessa stora internationella koncerner säkert mycket 
belåtna med den publicitet som Nobelpriset gett. Till saken hör även att 
GlaxoSmithKline och Merck tillverkar och säljer två av de ledande HPV-vaccinerna 
med ursprung från Harald zur Hausens forskning. Det årliga försäljningsvärdet på 
dessa vacciner har av AstraZeneca uppskattats till minst 50 miljarder kr. 
 
I detta sammanhang bör kanske poängteras att det främsta målet för stora läkeme-
delsbolag inte är att främja människors hälsa utan att tjäna pengar, och riktigt stora 
pengar tjänar de förvisso. Det finns ingen bransch som gör så stora vinster som just 
den. I den mån detta uppfattas som ett väl krasst konstaterande rekommenderas 
läsning av boken ”The Truth About the Drug Companies” av Marcia Angell. Författa-
rinnan var under en lång följd av år chefredaktör för New England Journal of Medi-
cine, en av de allra högst rankade medicinska tidskrifterna i världen. Genom detta 
arbete har hon fått en unik inblick i läkemedelsbranschen och dess samarbete med 
medicinska universitetsforskare.       
 
I Nobelkommittén och Nobelförsamlingen för 2008 fanns ytterligare flera ledamöter 
som har eller har haft samarbetsavtal och liknande med läkemedelsföretag med 
stora ekonomiska intressen inom HIV-fältet. Som exempel på sådana bolag kan 
nämnas Pfizer, världen största läkemedelsbolag. Detta och andra stora bolag har 
också kontrakt av olika slag med KI i stort och med KI-ägda bolag. Goda kontakter 
har sålunda funnits sedan länge mellan KI och läkemedelsgiganter med stora eko-
nomiska intressen i årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. 
 
Tydligen är det svårt eller omöjligt för KI att sätta samman en Nobelförsamling (50 
personer) och en Nobelkommitté (15 personer) som kan anses ”rimligt jävsfria” när 
de ska välja Nobelpristagare. Eller så är det bara så att man inte anstränger sig. För-
visso har inflytandet från stora bioteknik- och läkemedelsbolag inom KI vuxit undan 
för undan. Mer än hundra professorer har också varit med att bilda företag och fun-
gerar i många fall på sina laboratorier som en förlängd arm till dessa. Självklart gäller 
detta dock långtifrån alla och det finns många forskare som arbetar för det som på 
engelska brukar kallas ”the common good”. I mångt och mycket är det trots detta så 
att det är de med företagskontakter och egna företag som favoriseras av ledningen 
vid tjänstetillsättningar och resursfördelning. 
 
Detta kan bero på att dessa personer drar in kapital från näringslivet, även om det 
endast rör sig om en mycket liten del av KI:s totala budget. Kanske hoppas man 
dessutom att de företag som bildats på basen av sådana forskares upptäckter med 
hjälp av KI-ägda bolag som KI holding AB, KI Innovations AB och Karolinska Deve-
lopment AB skall ge stora inkomster till KI. Den typen av företagsbildningar sker i stor 
utsträckning med hjälp av skattemedel, till exempel i form av AP-fondspengar som 
förmodas trygga våra framtida pensioner. Under de 10-20 år som denna verksamhet 
hållit på är det dock få eller inga företag som lyckats etablera sig på marknaden och 
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tjäna några pengar överhuvudtaget. Inte minst nu under hösten har vi istället kunnat 
läsa om hur flera företag har fått avskeda större delen av sin personal och ibland helt 
fått inställa verksamheten. De hundratals miljoner kr som satsats här kommer skatte-
betalarna knappast någonsin få se röken av igen. 
 
En annan problematik runt Nobelprisen av mer sublim karaktär är något som tagits 
upp i böcker som publicerats efter det att tidigare Nobelarkiv öppnats. Förhoppningen 
är naturligtvis att valet av Nobelpristagare ska ske på ett helt neutralt och objektivt 
sätt, utan sidoblickar mot personliga, ekonomiska eller politiska intressen. Självklart 
är det dock en utopi att kunna nå dithän. Inte minst är det självfallet så att medlem-
marna i Nobelkommittéerna har personliga preferenser. Ett pris som ligger nära en 
ledamots eget forskningsfält ger uppmärksamhet inte bara åt pristagaren utan även 
åt ledamoten själv och det område han arbetar inom. Enligt uppfattningar som fram-
förts i böcker som tittar tillbaks i tiden skall det i vissa fall till och med ha hänt att No-
belpriset av inflytelserika ledamöter använts för att stärka ställningen och öka resur-
serna till det egna forskningsområdet och den egna institutionen. 
 
Om man söker på Internet hittas en mängd dokument från press, media, bloggar et-
cetera som kommenterar de förhållanden som har existerat runt utnämningen av No-
belpristagare i fysiologi eller medicin 2008. De synpunkter som framförs är nästan 
genomgående negativa. Det skall dock poängteras att det inte är de belönade upp-
täckterna som kritiseras utan jävsförhållandena bland medlemmarna i Nobelförsam-
lingen. Nobelstiftelsens VD Michael Sohlman har hittills tillbakavisat kritiken och ut-
tryckt stort förtroende för de senare. Det är nu hög tid att han ställer sig upp och 
medger att de omständigheter som lagts i dagen är oacceptabla och att resoluta åt-
gärder måste vidtas för att förhindra en upprepning. 
 
Johan Thyberg  
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JOHAN THYBERG OM FRITT FORUM 
 

Autonomiutredningens förslag riskerar 
att begränsa universitetens frihet 
 
Publicerad: 2009-03-11, Uppdaterad: 2009-03-11 
 
Debatt i Sveriges Television tog den 26 februari upp problemet med den ökande 
”tystnaden” i Sverige. Grundlagens regler om meddelarfrihet och meddelarskydd 
nonchaleras av många chefer inom den offentliga sektorn. De som larmar om miss-
förhållanden utsätts för repressalier och tvingas i många fall att lämna sina arbeten. 
Denna utveckling vittnar om en pågående urholkning av vår demokrati. Det som istäl-
let breder ut sig är konformism, maktkoncentration och maktmissbruk. 
 
Sedan länge pågår genom beslut av såväl socialdemokratiska som borgerliga rege-
ringar en omfattande privatisering och bolagisering av offentliga institutioner. Därige-
nom har de regelverk som åtminstone på pappret garanterar rätten att fritt och öppet 
kunna framföra kritik mot oegentligheter till stora delar försvunnit. Samtidigt har de 
chefer och ledningsgrupper som känner sig och sina enheter ifrågasatta fått utökad 
möjlighet att vidta sanktioner mot whistleblowers och andra ”obekväma” personer.  
Den del av den offentliga verksamheten som historiskt sett har getts störst frihet är 
forskningen vid universitet och högskolor. Anledningen är att sökandet efter ny kun-
skap och sanning inte ansetts förenlig med en ingående styrning från politiska eller 
ekonomiska intressen. Dessa riskerar att förvrida forskningens syften och skräm-
mande exempel på detta hittas i historien.  
 
Sedan några decennier sätts dock även friheten och öppenheten inom universitets- 
och högskolesektorn på undantag. Universiteten liknar alltmer stora företagskorporat-
ioner där betydande delar av verksamheten numer lyder under aktiebolagslagen 
istället för offentlighetsprincipen. I liten skala gjordes 1994 en genomgripande om-
vandling då staten överlät driften av Chalmers tekniska högskola i Göteborg och 
Högskolan i Jönköping till två stiftelser. De fick därigenom en privaträttslig ställning 
som ”stiftelsehögskolor” och ”enskilda utbildningsanordnare”. 
  
I det betänkande med titeln ”självständiga lärosäten” (SOU 2008:104) som den 8 de-
cember 2008 överlämnades till Regeringen av Autonomiutredningen föreslås denna 
process nu fortsättas på bred front. Universitet och högskolor kommer att skiljas från 
staten och få en ny offentlig organisationsform kallad ”självständiga lärosäten”. 
Dessa får status av juridiska personer vilket innebär att de ”i eget namn bland annat 
kan ingå de avtal de finner lämpligt, bilda stiftelser och bolag samt tillskjuta ytterligare 
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kapital till dessa”. De kan också ”äga lös och fast egendom samt motta donationer 
efter vad de själva anser lämpligt”.   
 
Som en del i den ökade friheten ges lärosätena stor självständighet i tillträdesfrågor. 
Man vill därmed öppna ”nya möjligheter för en anpassning av studentrekryteringen till 
såväl lokala och regionala som internationella förhållanden”. En likartad suveränitet 
ges beträffande anställning av lärare. Det enda som slås fast i lagen är att det vid 
varje lärosäte ska finnas lärare för undervisning och forskning. Därutöver bestämmer 
lärosätena själva vilka lärarkategorier som ska förekomma samt vilka behörighets-
krav och bedömningsgrunder som ska gälla vid anställning. Normerna för rekrytering 
och befordran bestäms likaså av lärosätet. Det gäller till exempel huruvida någon 
sakkunnighetsgranskning ska ske, antalet sakkunniga, samt hur de ska avge sina 
utlåtanden. Någon rätt att överklaga anställningsbeslut kommer inte att skrivas in i 
lagen. Risken att dessa förslag får förödande konsekvenser både för studenter och 
för lärare är uppenbar. 
 
Autonomiutredningens förslag skulle kunna innebära en positiv nydaning om våra 
universitet och högskolor de facto vore demokratiska och väl fungerande institutioner 
präglade av respekt för de värden som stadfästs i grundlagen. Tyvärr finns alltför 
många exempel på att så inte är fallet. En ofta förekommande typ av avsteg från 
grundläggande principer om mänskliga fri- och rättigheter blottlades i det inlednings-
vis omnämnda debattprogrammet. Våra högre lärosäten är liksom många andra sek-
torer i samhället centra för en maktkamp där demokratiska spelregler långtifrån alltid 
iakttages. Mindre grupper tar ofta kontrollen med maffialiknande metoder. De demo-
kratiska spelreglerna har genom tidigare politiska beslut kraftigt begränsats och det 
mesta av makten har koncentrerats hos rektorer och prefekter. Dessa tenderar i sin 
tur att omge sig av lydiga jasägare. De kollegiala organen med beslutsrätt har i stor 
utsträckning avskaffats. 
  
Vad som behövs är därför ett regelverk som stärker i stället för att nedmontera det 
demokratiska inslaget i de högre lärosätenas styrning. Att som Autonomiutredningen 
ytterligare släppa på tyglarna och lämna dessa institutioner i händerna på dem som 
lyckas kapa åt sig makten är kontraproduktivt. För att demonstrera hur det ser ut i 
Sverige idag och vilka faror Autonomiutredningens förslag innebär ges här några 
konkreta exempel från en institution som jag känner sedan mer än 40 år tillbaks, först 
som student och senare som forskare och lärare. 
  
Karolinska Institutet (KI) är den högst rankade läroanstalten i Sverige. Till stor del 
beror detta på att dess verksamhet är begränsad till det medicinska området. Bety-
dande draghjälp har också getts av den koppling som KI fick till Nobelpriset i Fysio-
logi eller Medicin genom Alfred Nobels testamente. När Harriet Wallberg-Henriksson 
2004 tillträdde som rektor betonade hon betydelsen av etik och förklarade som sin 
målsättning att KI skulle bli det bästa medicinska universitetet i Europa. Dessa före-
satser har tyvärr kommit på skam. 
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Den 2 december 2008 rapporterades i press och media att KI av Högskoleverket 
fråntagits sin examensrätt för sjuksköterskor. Man hade 2006 gjort en utvärdering där 
KI och flera andra lärosäten hade kritiserats för allvarliga brister och fått ett år på sig 
att rätta till dessa. När uppföljningen genomfördes visade det sig att KI fortfarande 
inte uppfyllde de krav som ställts. Resultatet blev att man miste rätten att examinera 
sjuksköterskor. Rektor Harriet Wallberg-Henriksson kommenterade offentligt detta 
faktum med uttalanden som:  ”Det är bara att beklaga att vi inte har hunnit färdigt 
med vårt förbättringsarbete”. Detta händer alltså på det högst rankade universitetet i 
Sverige. Den naturliga följden borde vara att den högst ansvarige, det vill säga rek-
tor, får lämna sin post. Men så sker inte. 
 
En månad tidigare, den 2 november, skrev TV-producenten och skribenten Ylva Lööf 
på DN Debatt om nepotism vid professorstillsättningar på KI. Hon tar upp tre kon-
kreta fall som ger en skrämmande bild av hur det går till i praktiken, trots vad som 
sägs i grundlagen om likabehandling, opartiskhet och saklighet. I två av de fall Lööf 
beskriver har man uppenbart frångått principen att utse den som på basen av de 
sakkunnigas utlåtanden måste ses som den bäst meriterade till tjänsten. Via infor-
mella maktnätverk utser man i båda fallen istället en person som två av tre sakkun-
niga inte ens betraktar som kompetent. I det tredje fallet är skillnaderna mellan de två 
främsta kandidaterna så förkrossande att inte ens KI kan göra som man vill. Eftersom 
den överlägsne kandidaten inte var den som KI hade tänkt sig beslutade man därför 
att dra in tjänsten innan den var tillsatt. Senare utlyser man kort före Jul- och Nyårs-
helgerna ett lektorat i samma ämne. Till det får man som planerat bara en sökande, 
den i förväg utvalda. 
 
Jag har tillsammans med flera kollegor fått närmare insyn i de fall Lööf skildrar i sin 
artikel och kunnat konstatera att det hon återger är korrekt. KI:s rektor Harriet Wall-
berg-Henriksson replikerade tillsammans med den tidigare och nuvarande ordföran-
den i rekryteringsutskottet Lööfs artikel. Vad de skriver bekräftar att KI:s ledning inte 
bryr sig om hur sakkunniga bedömer de sökandes meriter i fall när bedömningarna 
inte sammanfaller med de intentioner man själv har. Man struntar helt sonika i vad 
grundlagen och andra bestämmelser säger om opartiskhet och saklighet. Vad kom-
mer då inte att ske framöver om Autonomiutredningens förslag att avreglera tjänste-
tillsättningarna genomförs?  
 
Mindre hedrande uppmärksamhet fick KI likaså när ordförandena i tre svenska dok-
torandorganisationer den 12 november 2008 skrev en debattartikel i Svenska Dag-
bladet med titeln ”Rättslösa forskarstudenter på KI”. Det man tog upp var att KI i be-
tydligt större utsträckning än andra lärosäten låter forskarstuderanden under upp till 
ett år eller mer få tjänstgöra utan att vara antagna som doktorander. De hamnar i en 
beroendeställning och kan tvingas att arbeta utan sociala förmåner och med osäker 
försörjning. Man måste åter fråga vilken situationen blir om Autonomiutredningens 
förslag att överlåta till lärosätena att själva bestämma över rekryteringen av studenter 
och lärare realiseras. 
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Detta var tre aktuella exempel på hur man vid Sveriges högst rankade universitet 
sätter sig över de grundläggande regelverk för en myndighets agerande som slås 
fast bland annat i grundlag, förvaltningslag och högskolelag. Listan kan göras betyd-
ligt längre. Här skall bara ytterligare ett prov ges på de lagstridiga metoder som KI:s 
ledning använder sig av. Jag vet av egen erfarenhet och genom vittnesmål från flera 
oberoende källor att man på KI:s ledningskansli låter övervaka kritiska personer. 
Detta sker bland annat genom att listor förs över deras E-post- och telefontrafik. Syf-
tet är att kartlägga deras kontaktnät och försöka hitta de källor varifrån de erhåller 
information av för KI besvärande natur.  
  
Att som Autonomiutredningen föreslår göra universitet och högskolor till självständiga 
lärosäten utanför staten kommer att visa sig kontraproduktivt. Liberala idéer om ökad 
akademisk frihet riskerar att få motsatt effekt. Utredningens förslag bör därför avvi-
sas. Istället bör vi alla gemensamt utvidga vårt ansvar för den högre utbildningen och 
forskningen. Att lämna den i händerna på enskilda maktgrupperingar och näringsli-
vets intressen leder inte till större frihet och en effektivare verksamhet. 
 
Johan Thyberg  
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https://newsvoice.se/2011/12/vaccination-mot-papillomvirus-och-cancer-en-dyr-
och-osaker-satsning/ 

Professor Johan Thyberg: Vaccination mot 
papillomvirus och cancer – en dyr och osä-
ker satsning 
Av NewsVoice - 3 december, 2011 

 

Kostnaderna är enorma och resultaten osäkra, skriver professor Johan Thyberg. Priset 
har diskuterats världen över på grund av kopplingar mellan medlemmar i Nobelförsam-
lingen vid Karolinska institutet, KI, och Astra Zeneca, AZ. Den PR som vaccinet får 
genom Nobelpriset ger klirr i kassan hos dessa bolag. 

Text: Johan Thyberg | Publicerad i NewsVoice med Thybergs tillstånd | Tidigare publicerad i 
kortversion i Dagens medicin 

Hälften av Nobelpriset i fysiologi eller medicin för 2008gick till den tyske forskaren Harald 
zur Hausen för hans upptäckt av ”humana papillomvirus som orsakar livmoderhalscancer”. 
Priset har diskuterats flitigt i press och media över hela världen på grund av de påtagliga 
kopplingarna mellan ett flertal medlemmar i Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet (KI) 
och läkemedelsbolaget AstraZeneca. 

Nobelförsamlingen är den grupp som utser vinnaren eller vinnarna och AstraZeneca är till-
sammans med Merck och GlaxoSmithKline de bolag som gör miljardinkomster på de två 
marknadsledande vaccinerna mot papillomvirus. Den skjuts som vaccinförsäljningen med stor 
sannolikhet kommer att få genom uppmärksamheten runt Nobelpriset kommer alltså att ge 
klirr i kassan hos dessa bolag och deras aktieägare. 
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Vad som skapar uppståndelsen i detta fall är att mer än en tredjedel av ledamöterna 
i Nobelförsamlingen har eller under senare år har haft samarbets- och konsulavtal 
med AstraZeneca, Merck och GlaxoSmithKline. Mest uttalade är förbindelserna med det först 
nämnda företaget. I Nobelförsamlingen och dess arbetsgrupp, Nobelkommittén, fanns under 
2008 bland annat en styrelseledamot i AstraZeneca (ett mycket lukrativt uppdrag) och en KI-
professor som samtidigt är ”Director of Discovery Medicine” i bolaget. Den senare skrev år 
2006 för bolagets räkning ett avtal med KI som erhöll 80 miljoner kr för inköp av dyr utrust-
ning. 

Som motprestation skulle bolaget få tillgång till den exklusiva apparaturen och experthjälp i 
sina utvecklingsprojekt. Så sent som i december 2007 skrev KI:s rektor Harriet Wallberg-
Henriksson, också hon medlem i Nobelförsamlingen, dessutom under en avsiktsförklaring om 
långsiktigt samarbete mellan KI och AstraZeneca med dess koncernchef, David Brennan. 

De som i egenskap av ordföranden ledde arbetet i Nobelförsamlingen respektive Nobelkom-
mittén under 2008, Lars Olson och Bertil Fredholm, har båda haft ett flertal kontrakt av olika 
slag med AstraZeneca. Olson står dessutom som uppfinnare på flera patent som bolaget inne-
har. Detta var ett smakprov på alla de bindningar som finns mellan Nobelförsamlingen 
och olika läkemedelsgiganter som drar ekonomisk fördel av 2008 års Nobelpris i fysio-
logi eller medicin. 

I Sverige tog Socialstyrelsen den 24 november 2008 beslut om att införa allmän vaccination 
mot humant papillomvirus (HPV) från och med den 1 januari 2010. Detta var alltså cirka en 
och en halv månad efter det att KI meddelat att halva Nobelpriset i medicin för 2008 skulle gå 
till Harald zur Hausen och bara lite drygt en månad innan denne mottog priset i Konserthuset. 
Liknande beslut har tagits i ytterligare ett flertal länder och andra funderar på att göra så. 
Vaccintillverkarna måste verkligen gnugga sina händer i förtjusning. Det finns nog ingen an-
nan bransch som i så hög grad som läkemedelsindustrin gynnas av statliga beslut. I så fall 
skulle det möjligen vara vapenindustrin. 

Men är då beslutet om allmän vaccination mot HPV helt okontroversiellt? Den grund 
som ställningstagandet vilar på är forskning som visat på ett samband mellan två av de 
över 100 olika typer av HPV som finns och livmoderhalscancer, det vill säga det arbete som 
belönades genom Nobelpriset. Det har vidare demonstrerats att de vaccin som tagits fram, 
delvis med hjälp av teknologi som licensierats ut av pristagarens institution, ger skydd mot 
infektion med dessa virustyper (HPV nr 16 och 18). 

Eftersom det normalt tar flera årtionden innan cancer utvecklas kan man dock ännu inte med 
säkerhet säga hur effektivt skydd vaccinerna kommer att ge mot utveckling av cancer. När 
beslut om registrering av de två ledande vaccinerna togs ansågs de möjliga fördelarna över-
väga även om ett flertal allvarliga biverkningar redan då noterats. I sammanhanget kan 
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också konstateras att de nationella vaccinationsprogrammen för HPV kommer att bli myck-
et dyra. I dagsläget ligger det sammanlagda priset för de tre injektioner som skall göras 
på cirka 3.000 kr per person. Läkemedelsförmåner utgår för närvarande endast för flickor 
i åldern 13-17 år. 

De möjliga biverkningar som tas upp i FASS för de ledande vaccinerna, Gardasil (Merck) 
och Cervarix (GlaxoSmithKline) är många och inkluderar allvarliga effekter 
som andningsbesvär, urtikaria, anafylaktisk chock, svimningar, kramper och Guillain-
Barrés syndrom (inflammation av nerver som kan leda till förlamning och i värsta fall död). 

Vaccinering i större skala startade i USA år 2006. Därefter har i ökande takt en 
mängd biverkningsrapporter kommit in till FDA, motsvarigheten till Läkemedelsverket i Sve-
rige. FDA publicerade hösten 2008 en rapport rörande säkerheten hos HPV-
vacciner (Gardasil är det som främst används i USA). Där anges inledningsvis att vaccinet 
testats i 7 kliniska studier innefattande totalt 21.000 flickor och kvinnor i åldern 9-26 år. 

Efter det att vaccinet godkänts och introducerats på marknaden har man sedan 
följt säkerheten via biverkningsrapporter och kontakter med större akademiska centra i 
USA. Från juni 2006 fram till i augusti 2008 hade man fått in mer än 10.000 rapporter 
om biverkningar. Av dessa ansågs drygt 600 som allvarliga. Därmed avses biverkning-
ar som kräver sjukhusvård och kan orsaka livshotande tillstånd, död eller livslång invaliditet. I 
denna grupp ingick bland annat 27 dödsfall. De medicinska experter som undersökt dessa och 
andra allvarliga incidenter ansåg sig dock inte kunna finna något gemensamt mönster som 
pekade på att de generellt skulle ha orsakats av vaccinet. Slutsatsen från FDA:s sida var därför 
att vaccinet är säkert att använda. 

Från många håll har denna slutsats ifrågasatts. En av de organisationer som engagerat sig 
i frågan är Judicial Watch, en stiftelse som arbetar för öppenhet, ansvarstagande och integritet 
inom regering, politik och rättsväsende (en anti-korruptionsrörelse). Med hänvisning till ”the 
Freedom of Information Act” (motsvaras av offentlighetsprincipen i Sverige) krävde man av 
FDA att få ta del av de biverkningsrapporter som kommit in. När så skett och man gått ige-
nom rapporterna publicerade följande pressmeddelande. 

“The FDA adverse event reports on the HPV vaccine read like a catalog of horrors. Any 
state or local government now beset by Merck’s lobbying campaigns to mandate this 
HPV vaccine for young girls ought to take a look at these adverse health reports.” 
Översatt till svenska blir detta som följer. 

”FDA:s biverkningsrapporter för HPV-vaccinet är som en katalog över fasor. Alla statliga 
eller lokala beslutande organ som anfäktas av Mercks lobbyingkampanj för att få till stånd 
beslut om allmän vaccinering av unga flickor borde ta en titt på dessa rapporter.” 
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När man läser vad som står i biverkningsrapporterna kommer en betydligt mer oro-
ande bild fram än vad som kan utläsas från de sammanfattande bedömningar som hittas 
på FDA:s hemsida på Internet. Här skall nämnas några av de citat från rapporterna som 
getts. En kvinnlig patient dör av blodpropp tre timmar efter det att hon fått vaccinet. En annan 
anmälan redogör för hur en 18-årig flicka som fått vaccinet hittas medvetslös samma kväll 
och senare avlider. På liknande sätt påträffas en 19-åring död i sin säng morgonen efter det att 
hon vaccinerats. 
 
I ytterligare en rapport talas om en 20-årig kvinna utan tidigare sjukdomshistoria som vac-
cineras och dör 4 dagar senare. Genom obduktion utesluts självmord och andra vanligt före-
kommande dödsorsaker. Förutom dödsfall framkommer även sådant som en kvinna som får 
en dos av vaccinet och senare blir förlamad samt faller i koma (vid rapporteringstillfället var 
utgången oklar). Detta var några korta utdrag ur en stor mängd biverkningsrapporter som 
kommit till FDA och där fått ett registreringsnummer. 

En annan fara som uppmärksammats är risken för missfall och missbildningar på fostret om 
vaccinet ges tidigt under en graviditet. I det beslut som Socialstyrelsen tagit anges att flickor 
upp till 18 års ålder skall erbjudas HPV-vaccination. I FASS sägs att indikationen att ge vac-
cin för att förebygga livmoderhalscancer baseras på visad effekt hos kvinnor i åldern 15-25 år 
efter vaccination och på vaccinets förmåga att ge ett immunsvar hos unga flickor och kvinnor 
i åldern 10-25 år. Sannolikt kommer därför ett stort antal kvinnor i fertil ålder att vaccineras. 

Den väg som Sverige och flera andra länder valt är att i princip vaccinera samt-
liga uppväxande flickor mot HPV. Från flera håll, inklusive från Nobelpristagaren zur Hau-
sen själv, rekommenderas att även pojkar skall vaccineras. Dessa kan överföra viruset till sina 
sexualpartners och för egen del bland annat drabbas av så kallade könsvårtor. För dessa er-
hålls skydd endast av det ena av de två nämnda vaccinerna. 

Om vi tittar på situationen för flickor och kvinnor så framgick av en artikel i JAMA (det 
amerikanska läkarsällskapets tidskrift) från 28 februari 2007 att 27% av cirka 2.000 kvinnor i 
åldern 14-59 år var positiva för någon typ av HPV. Frekvensen var högst i åldern 20-24 
år (45%) och minskade därefter med stigande ålder. Andelen som bar på HPV 16 och 18, de 
två typer som har störst risk att orsaka livmoderhalscancer, var betydligt lägre, 1,5% respek-
tive 0,8%. Enligt den amerikanska cancerföreningen är det vidare så att cirka 75% av alla 
HPV-infektioner hos vuxna och 90% hos ungdomar försvinner av sig själva inom något eller 
några år (utan behandling). Av alla som smittas med HPV, även högrisktyperna 16 och 18, är 
det därför bara en mycket liten andel som får cancer. 

Mot denna bakgrund och med tanke på de biverkningar som observerats och den bristande 
kännedomen om långtidseffekter frågar sig många om det verkligen är förnuftigt att gå in för 
att vaccinera halva befolkningen (alla flickor) eller till och med hela (om pojkarna inklude-
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ras). Bland de som manat till besinning och eftertänksamhet finns flera läkar- och forskaror-
ganisationer i USA. Kostnaderna för vaccinationsprogrammen är enorma och resultaten 
osäkra. 

Vissa rapporter tyder på att effekterna av vaccinet avtar efter 4-5 år. Det kan därför bli nöd-
vändigt att med några års mellanrum ta nya doser (à 1.000 kr) livet ut för att upprätthålla im-
munskyddet mot HPV. De kliniska tester som utförts har bara pågått i cirka 3-5 år och den 
bredare användningen av vaccinerna efter godkännande bara i drygt två år. Under denna korta 
tid har som ovan beskrivits redan hunnit komma in en stor mängd rapporter om biverkningar. 

Merck & Co, det företag som tillverkar och säljer det vaccin som funnits längst i bruk, tonar 
på sin hemsida ner riskerna och hävdar att kopplingen till vaccinet är oklar för flertalet av de 
rapporterade incidenterna. Man menar vidare att det som anmälts är sådant som kan hända 
oberoende av vaccinering. Företagets trovärdighet är dock sedan tidigare låg, bland annat med 
tanke på Vioxx-affären. Som redovisats i en mångfald artiklar och flera böcker undanhölls 
viktig information om hjärt-kärlbiverkningar inför registreringen av detta antiinflammatoriska 
läkemedel, under flera år en storsäljare av sällan skådat slag. 

Så småningom kom dock fram att Vioxx hade en kraftigt förhöjd risk för hjärtattacker och 
stroke jämfört med äldre läkemedel med likartade eller identiska indikationer. Den bistra san-
ningen är sålunda att den hårda marknadsföring som gjordes för Vioxx orsakat ett mycket 
stort antal människors död i onödan. 

Drogen drogs in 2004 efter att tidigare ha gett inkomster i storleksordningen 20 miljarder kr 
per år. Enligt uppskattningar från 2006 räknade man med att mer än 10.000 rättsprocesser mot 
Merck skulle komma att startas för att erhålla ersättning för de skador som Vioxx orsakat. 

Även FDA har som ovan nämnts tonat ned riskerna med HPV-vaccinerna, även om 
man liksom Merck poängterar att utvecklingen följs noggrant. FDA:s trovärdighet har 
dock också den skadats av tidigare avslöjanden. Bland annat tystade man ned information om 
risker med Vioxx som en av myndighetens egna forskare fått fram. Som bland an-
nat redovisats i flera böcker så framkom för flera år sedan vidare att de kommittéer i 
FDA som bereder ärenden rörande nya läkemedel och andra medicinska produkter inne-
höll ett stort antal experter som vid sidan av sina läkar- eller forskartjänster arbetade 
som konsulter eller liknande åt de företag vars produkter man bedömde. 

Sammanfattningsvis finns det därför anledning att mana både Socialstyrelsen 
och motsvarande instanser i andra länder till eftertanke innan massvaccinering mot 
HPV startas. 
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Det borde vara angeläget att få en säkrare bild både av effektiviten och riskerna på lång sikt 
innan detta ”experiment” i jätteskala sätts igång. Ett störande inslag i bilden är de enorma 
resurser som satts in av de stora läkemedelsbolag som står bakom vaccinerna för att få till 
stånd beslut om stora allmänna vaccinationsprogram. De många som förespråkar en återhåll-
sam hållning är inte bakåtsträvare eller motståndare till en högklassig hälso- och sjukvård. 
Däremot anser de att det finns grundad anledning till försiktighet och eftertanke. 

Johan Thyberg, professor, leg läk 

 

 

 
 

 
 


