
Kritik är inte detsamma som brist på lojalitet. Tvärtom
måste en styrelse klara av att kritisera sin ledning –
annars sviker man verksamheten. Professor Li Bennich-
Björkman varnar för att skandalen på Karolinska
institutet bara är toppen på ett isberg.

Li Bennich-Björkman
Publicerad 2016-09-11

Kulturdebatt
Måndagen den 5 september hände något. När Helene Hellmark Knutsson
med fast stämma meddelade att Sverige inte kan ha en universitetskansler
som saknar omdöme, även om hon inte begått formella fel, då skälvde
faktiskt världen lite grann. Och när Hellmark Knutsson på en direkt fråga
efteråt svarade att Lars Leijonborg hade fått sparken som styrelseordförande
för Karolinska institutet (KI) om han inte avgått frivilligt, då skälvde världen
litet till. En minister som på detta sätt talar klarspråk, och därtill utmanar
eliterna inom sitt eget ansvarsområde, förtjänar respekt.

Hellmark Knutsson avskedade också hela KI:s styrelse. Jag gissar att flera där
anser att detta inte är legitimt. Gissningen grundar sig i två iakttagelser. För
det första, den mänskliga faktorn. För många är ledamotskapet ett
hedersuppdrag, inte ett arbete – annat än på pappret. Det är bekvämt, och att
sticka ut från gruppen är mänskligt sett ytterst påfrestande. För det andra,
därför att uppfattningen om vad som är en myndighetsstyrelses roll har
kommit att förskjutas under inflytande av bland annat av hur det ser ut i
näringslivet.

Professor Harriet Wallberg var 2004–2013 rektor för Karolinska institutet. Foto: Bertil Ericson/TT

Där har jag viss inifrån-erfarenhet. I tre år, 2013–2016, satt jag som ledamot i
Södertörns högskolestyrelse. Det var uppenbart att en uppfattning som
fanns, förvisso inte hos alla, var att styrelsens uppgift är att lojalt stötta
ledningen. Att lojalitet också, ibland framför allt, visas mot en verksamhet i
stort genom att inte enbart applådera en sittande ledning utan genom en
konstruktivt kritisk röst, tedde sig långtifrån självklart. Lojalitet är således ett
nyckelord. All kritik utdefinieras som brist på lojalitet. Så klart det blir tyst i
leden.

Under de senare åren har vi i Sverige sett flera exempel på hur ett sådant
förhållningssätt skapar ett förstärkt grupptänkande i förhållande till det som
redan finns nedlagt i oss biologiskt, ett grupptänkande som skadar. Ett
exempel är den ännu så länge inte riktigt utredda
svininfluensavaccineringen i Sverige, med de narkolepsidrabbade barnen
och ungdomarna som oerhört tragisk följd. Alla sprang åt samma håll, de få
kritiska rösterna drunknade.

Att läsa Dan Josefssons bok ”Mannen som slutade ljuga”, om den
rättsskandal som Quick-fallet inneburit, är att läsa en studie i
häpnadsväckande grupptänkande på hög juridisk, polisiär och medicinsk
nivå.

Häri finns en nyckel till det som skett på KI. Styrelsen under Lars Leijonborgs
ordförandeskap visade vad som kallas lojalitet mot ledningen, och svek
därmed verksamheten. I den bästa av världar sammanfaller dessa båda
förståelser av lojalitet. Men i den bästa av världar lever vi långtifrån alltid.
Och styrelsens roll är då ytterst central, inte minst den roll ordföranden har,
men likaså de enskilda ledamöterna.

Ingen övervakning i världen kan ersätta den inre kompass, som personer
i maktpositioner måste ha. Detta omdöme formas av en professionell etik i
kombination med personlig moral och det starka trycket av sociala normer.
Det är inte mänskligt möjligt att kompassen alltid pekar rätt, och där
kommer de kritiska rösterna in i bilden. Men den måste finnas. Den egna
disciplinering som det här handlar om regleras i hög grad genom obehaget i
att känna skam. Skam kan man dock bara känna om man själv på allvar
delar de etiska och moraliska värderingar som omvärlden menar att man
brustit i att respektera.

I den offentliga världen i Sverige i dag är skam sällsynt. I stället är det något
av den fräcke fixarens mentalitet som lyser igenom i många av de påklistrade
avbönerna om att ”ta till sig av kritiken” och ”gå vidare”. Det man känner sig
generad över – inte skamsen – är den demonstrerade oskickligheten som
blottlagts i konsten att utöva makt.

I vintras kom vi, jag och ett antal kollegor och forskare, ut med boken ”Det
hotade universitetet”. Där diskuterar vi den utveckling som ägt rum inom
universitets- och högskole-Sverige när det gäller hur rektorer tillsätts, hur
styrelserna utses, hur administrativt linjestyre tar över en form av styre som
varit universitetens signum, nämligen det kollegiala. När vi skrev boken hade
vi kontakt med många, och den tystnadskultur som beskrivs på KI är tyvärr
snarare regel än undantag. På universitet och högskolor i det öppna Sverige,
institutioner som själva lär ut betydelsen av kritiskt tänkande och
diskussion, bekräftar många att de är rädda. Ledningar som kräver
”lojalitet”, trakasserier och till och med avsked för den som inte rättar in sig
hör till bilden. Inget börjar och slutat med KI. KI är bara toppen på isberget.

Många har kritiserat oss, hävdat att vi är nostalgiska bakåtsträvare som
inte vill erkänna att universiteten nu befinner sig i en ny verklighet där det
gäller att konkurrera, kommunicera varumärken och rekrytera
handlingskraftiga rektorer som kan driva så kallat ”förändringsarbete”
(försämringsarbete?). Det som hänt på KI och KS är, tyvärr måste jag tillägga,
ett tydligt tecken på att den utveckling vi uppmärksammat redan gått
alldeles för långt.

Därför är det centralt att regeringen inte låter det gå längre än det redan
gjort. Universitetsstyrelserna måste bli arbetande, och de som utses till dessa
uppdrag inse att rollen fordrar något mer än att bara vara ”lojal”. Rektorer
kan inte rekryteras som om de vore vd:ar, utan i en öppen och bred process
som varit universitetens stora styrka tidigare. Här kan – och bör! – staten
vara mycket tydlig.

Ministerns beslut att avskeda universitetskanslern kom, står det i
tidningarna, som en chock för Harriet Wallberg. Varför det? Den ena
förklaringen är att hon inte insett att KI gjort allvarliga misstag och att hon
som tidigare främsta företrädare måste ta ansvar för det.

Den andra är att hon tvärtom förstod detta, men aldrig kunde tänka sig att
det skulle få några andra konsekvenser än att hon klädsamt måste ställa sig i
den fiktiva skamvrån ett tag. Nu blev det inte så. Och förhoppningsvis blir sig
världen aldrig lik igen.
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Macchiarini-skandalen

När lojalitet blir det största
sveket

Karolinskas nya fasad i Solna. Foto: Tomas Oneborg
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Den egna disciplinering som det här handlar
om regleras i hög grad genom obehaget i att

känna skam.
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Det som hänt på KI och KS är, tyvärr måste
jag tillägga, ett tydligt tecken på att den

utveckling vi uppmärksammat redan gått
alldeles för långt.

Li Bennich-Björkman är skytteansk professor i vältalighet och statskunskap,
Uppsala universitet.

  

Li Bennich-Björkman
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Så kan vi lura tankepolisen

KULTUR  9 aug 2016

Karolinska institutet Kulturdebatt Högskola och universitet

Det är sällsynt att vårdpersonal, som nu kirurgen Paolo
Macchiarini, åtalas för att uppsåtligen ha skadat
patienter. Och just uppsåtet blir en nyckelfråga för
domstolen.

Mårten Schultz
Publicerad 2020-09-30

V
ad åtalas Macchiarini för?

Åklagaren åtalar i första hand Macchiarini för tre fall av grov
misshandel. Åklagaren anser att Macchiarini uppsåtligen tillfogat

tre patienter svåra kroppsskador. I ett av fallen har skadorna enligt åklagare
gett upphov till svårt lidande och i ett annat långvarigt och svårt lidande.

Vad händer om åklagaren inte kan bevisa att Macchiarini haft uppsåt
att skada patienterna?

Då aktualiseras det alternativa ansvarsyrkande som åklagaren framställt. I
andra hand gör åklagaren gällande att Macchiarini ska dömas för vållande
till kroppsskada, grovt brott: Macchiarini har genom vårdslöshet orsakat
patienterna allvarligt lidande.

Är det vanligt att vårdpersonal åtalas för att ha skadat patienter?

Det är ovanligt att läkare eller annan vårdpersonal åtalas för att ha skadat
eller dödat sina patienter i tjänsten, men det förekommer. Det finns flera
exempel på rättegångar mot vårdanställda för både vållande till kroppsskada
och vållande till annans död. I dessa fall har det handlat om påståenden om
vårdslöshet. Det är däremot mycket sällsynt med åtal mot läkare eller annan
vårdpersonal för att de i tjänsten uppsåtligen har skadat patienter. Jag har
nog aldrig tidigare sett ett åtal mot en läkare för grov misshandel i samband
med utövandet av yrket.

Blir det en fällande dom?

Det är naturligtvis omöjligt att i nuläget avgöra. Kommer tingsrätten att
landa i att det är bevisat att Macchiarini uppsåtligen skadat sina
patienter? Åklagaren skriver i stämningsansökan att de ingrepp som åtalet
rör är ”helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet”. För en fällande
dom räcker det inte att domstolen håller med åklagaren om detta. Det krävs
uppsåt. Uppsåtskravet innebär att domstolen måste övertygas om att
Macchiarini varit i vart fall likgiltig för att skadorna skulle uppkomma.  

När kommer Macchiarini ställas inför domstolen?

Det finns ännu inget datum för huvudförhandling.
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Sverige Analys Macchiarini-skandalen

Åtalade kirurgen Paolo Macchiariani. Foto: Lorenzo Galassi/TT

Mårten Schultz:
Uppsåtet nyckelfråga i
Macchiarini-fallet
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Mårten Schultz
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”Han bör ensam bära det straffrättsliga ansvaret”

MACCHIARINI-SKANDALEN  29 sep 2020

Vård & omsorg Brott

Åtal väcks mot kirurgen Paolo Macchiarini för grov
misshandel i fallet med syntetiska luftstrupar vid
Karolinska universitetssjukhuset.
– Det är den tidigare kirurgen vid Karolinska
universitetssjukhuset som ensam bör bära det
straffrättsliga ansvaret, säger överåklagare Mikael Björk.

Gustaf Larsson, TT
Uppdaterad 2020-09-29
Publicerad 2020-09-29

I december 2018 valde överåklagare Mikael Björk att återuppta den tidigare
nedlagda förundersökningen mot kirurgen, som handlade om två fall av
grovt vållande till kroppsskada.

I båda fallen rör det sig om personer som har fått syntetiska luftstrupar
inopererade. Ytterligare ett fall har återupptagits, en tredje person som också
har fått en syntetisk luftstrupe inopererad.

Nu väcks åtal för grov misshandel, skriver Åklagarmyndigheten i ett
pressmeddelande.

”Jag gör bedömningen att bevisläget är sådant att det finns tillräckliga skäl
för att väcka åtal för grov misshandel i tre fall och har därför tidigare i dag
väckt ett sådant åtal vid Solna tingsrätt”, säger Mikael Björk i
pressmeddelandet.

Under den fortsatta förundersökningen har det inhämtats ytterligare
skriftlig bevisning och hållits fler förhör med personer i Sverige, Belgien,
Storbritannien, USA och Spanien, fortsätter Björk.

Åtalet gäller ett ärende där tre personer fått syntetiska luftstrupar
inopererade vid Karolinska universitetssjukhuset.

”Genom dessa förhör och genom den skriftliga bevisningen har det blivit
tydligt för mig att ingreppen genomförts i strid med vetenskap och beprövad
erfarenhet och därför inte utgjort led i någon laglig form av sjukvård eller
tillståndsprövad forskningsstudie”, säger Mikael Björk.

Paolo Macchiarini har vid ett förnyat förhör delgivits skälig misstanke om
grov misshandel i tre fall. Han nekar helt till brott i alla tre fallen.

Kirurgen sparkades från Karolinska institutet 2016 efter att tre patienter som
fått konstgjorda luftstrupar inopererade avlidit. De fyra operationerna,
utförda på de tre nu avlidna patienterna, genomfördes under 2011 och 2012.

I den första förundersökningen var kirurgen Paolo Macchiarini delgiven
misstanke om tre fall av vållande till annans död, alternativt vållande till
kroppsskada och ett fall av vållande till kroppsskada. Detta efter att kirurgen
hade opererat in plaststrupar hos tre patienter på Karolinska
universitetssjukhuset i Solna.

Utöver detta genomförde han även en annan typ av operation som också
ingick i denna förundersökning där åtalet lades ner.

Texten uppdateras.

Paolo Macchiarini
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Sverige Macchiarini-skandalen

”Han bör ensam bära det
straffrättsliga ansvaret”

Paolo Macchiarini. Foto: David Zalaznik/AP

Den italienske kirurgen Paolo Macchiarini anställdes 2010 som gästprofessor
vid Karolinska institutet. Under loppet av tre år genomförde han

  

Gustaf Larsson

TT

SvD:s journalistiska värdegrund: Läs mer
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Paolo Macchiarini Karolinska universitetssjukhuset
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Mer från Startsidan

Läs mer om Migrantkrisen vid EU:s gräns 

Migrantkrisen vid EU:s gräns
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Tonläget skruvas upp – hävdar att belarusiska specialstyrkor ligger bakom
migranttrafiken.

Foto: TT

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fått

Expert: De måste ha fåttExpert: De måste ha fått
klarsignal från Putin

klarsignal från Putin

klarsignal från Putin

klarsignal från Putin

klarsignal från Putin

klarsignal från Putin

klarsignal från Putinklarsignal från Putin
Gränskrisen i Polen tilltar: ”Låter flyktingarna bryta mot egna
regelverk.”

Ebba Buschs hustvist
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Mannen anser att han tvingats skriva på avtalet med Ebba Busch.

Foto: Johan Jeppsson/TT
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Modejättar och idrotten vill haka på NFT-vågen – men värdet ifrågasätts.

Foto: Geoff Pugh/TT
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Handelsprofessor om replikationskrisen: Bra forskare bakom de flesta falska resultat.
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Luf och Liberala studenter: Avskaffa amorteringskraven
och sänk bolånetaket.
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Flera centimeter snö – ”ovanligt” väderläge, enligt
SMHI: ”Sommar, höst och vinter samtidigt.”
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