Polisutredning om utbytt
MFR-handling läggs ner
Polisutredningen om den utbytta arkivhandlingen hos MFR
läggs ner. Chefsåklagare Staffan
Strömer menar att det förvisso
är styrkt att professor Håkan
Eriksson själv skrivit sin namnteckning på handlingen, men att
det eventuella brottet »förmodligen är preskriberat».
I mitten av oktober 1995 anmälde
Medicinska forskningsrådet, MFR, till
åklagarmyndigheten i Stockholm att en
arkivhandling hos MFR sannolikt bytts
ut. Handlingen var en redovisning av
vetenskapliga artiklar, tillhörande en
anslagsansökan från 1987 av professor
Håkan Eriksson. Håkan Eriksson var
fram till våren 1995 biträdande huvudsekreterare i MFR.
Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, har på uppdrag av åklagaren
analyserat och jämfört underskriften på
den misstänkta handlingen med namnteckningarna på fem vetenskapliga rapporter från åren 1984, 1987, 1990 och
1993.
»På grundval av de gjorda iaktagelserna kan utsägas att den ifrågasatta
namnteckningen härrör från Eriksson

och att man i praktiken kan bortse från
möjligheten av annan upphovsman»,
skriver SKL i sitt utlåtande. SKL har
bl a studerat hur tryckpunkten legat, var
pennan satts ner etc. Bedömningen görs
av minst två sakkunniga.
I SKLs femgradiga skala över likheter mellan det jämförande materialet och
den handling som granskats hamnar testet på grad ett, dvs den som anger starkast misstanke om att en och samma
person skrivit namnteckningarna.

Otillräckligt som bevis
Chefsåklagare Staffan Strömer menar att metoden förvisso är vetenskapligt säker, men att det är osäkert om enbart SKLs utlåtande skulle räckt för att
väcka åtal. Eftersom det uppenbarligen
är Håkan Eriksson som skrivit sin
namnteckning på ett nytt dokument
kunde rubriceringen sannolikt inte bli
urkundsförfalskning. Däremot skulle
undertryckande av urkund – att en registrerad handling avlägsnas ur en dokumentsamling – kunnat vara en tänkbar rubricering.
Nu väljer chefsåklagare Staffan
Strömer att lägga ner utredningen.
– Preskriptionstiden är fem år för såväl urkundsförfalskning som under-

tryckande av urkund. Eftersom det inte
går att fastställa när bytet gjorts är brottet förmodligen prekriberat, säger Staffan Strömer.
– Att Håkan Eriksson skulle skrivit
sin namnteckning på ett blankt papper
som någon annan sedan använt kan man
tycka låter orimligt. Men det går ju inte
att helt säkert utesluta den möjligheten.
Professor Håkan Eriksson säger att
han inte vill spekulera i hur hans namnteckning hamnat på den aktuella handlingen eller kommentera resultatet från
SKL.
–Jag tycker bara det är skönt att utredningen nu lagts ner. Det som hänt har
naturligtvis påverkat mig mycket på det
personliga planet.
–Yrkesmässigt har jag dock inte
själv märkt av något negativt av det som
hänt, och ifråga om mina möjligheter att
i framtiden söka medel från MFR utgår
jag från att jag blir behandlad som vilken annan forskare som helst, säger Håkan Eriksson.
Enligt MFRs kanslichef Ivar Vallin
har ärendet med den utbytta handlingen
inte föranlett några ändrade rutiner rörande arkiverade handlingar på MFRs
kansli.
Peter Örn

Vetenskapliga träffar i Jönköping

Ett forum för den lokala forskningen
I Jönköping anordnas varje
år vetenskapliga träffar för att
skapa nätverk mellan läkare
och höja kompetensnivån. Lokala forskare får möjlighet att
presentera egna projekt, och nationella forskningsprojekt förs
ner på det lokala planet.
Det är inte alla läkare som varje år
hinner besöka Riksstämman i Älvsjö eller löpande läsa om nya rön i medicinska tidskrifter. Men behovet av vidareutbildning ökar hela tiden, inte minst för
att läkarna ska kunna besvara frågor
från patienterna som genom bl a massmedia tar del av medicinska nyheter.
– Som husläkare känner man sig utsatt, säger Tore Söderlind som är ordförande i Jönköpings läkaresällskap. Människor är kunnigare och mer på hugget
idag, vilket i sig är positivt. Men det ställer också högre krav på oss läkare.
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När Jönköpings läkaresällskap 1992
tog inititativet till att starta årligen återkommande vetenskapliga träffar var
dock vidareutbildningsaspekten bara en
av anledningarna.
– Vi upplevde ett behov av nätverk
mellan läkare inom olika discipliner.
– Vi behöver möjligheter att diskutera med varandra om pågående arbeten
och utvecklingslinjer, och samtidigt
lära känna varandra till namn och utseende. Bra kontaktnät och höjd kompetensnivå leder på sikt till en effektivare vård, säger Tore Söderlind.
I mars visades en posterutställning i
Hälsohögskolans lokaler, med forskningspostrar och postrar med medicinska nyheter, t ex lokal läkemedelsstatistik
och epidemiologisk sjukdomsstatistik.
Vissa av postrarna har tidigare visats
på Riksstämman, men nu fick besökarna möjlighet att träffa forskarna och diskutera resultaten. 35 postrar visades och
ca 110 läkare besökte utställningen.

– Kraven på postrarna ska inte vara
högre än att även nybörjare känner att
de kan delta om de har intressanta projekt att redovisa, säger Tore Söderlind.
Postrarna fick vara kvar en dag extra
för att även Hälsohögskolans lärare och
studenter, samt den intresserade allmänheten skulle få ta del av informationen.
Den andra av vårens träffar genomförs den 25 april. Då anordnas ett antal
kortare föreläsningar, bl a om MS och
interferon, samt om en ny MR-kamera i
Jönköping.
Ämnena bestäms så sent som möjligt
för att de mest aktuella nyheterna ska
kunna belysas. De ska handla om sådant
som berör de flesta läkare på det lokala
planet.
Jönköpings läkaresällskap bildades
1992 och är nu invalt i Svenska läkaresällskapet. Satsningen på årligen återkommande, lokala vetenskapliga träffar
är ett för Sverige unikt initiativ.
Peter Örn
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