
   
 
Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), sjukvårdsdirektören 
och chefläkaren ”lämnade in” – lät hundratals ohållbara skadeverkningar av 
ADHD-preparat ligga orapporterade                                               

              17 december 2017 
 
I över två år har styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), sjukvårdsdirektören och 
chefläkaren haft full kännedom hundratals klart identifierade, ohållbara, orapporterade biverkningar 
av ”ADHD-preparat” i Stockholms län – och mörkläggningen av dessa. 
 
Man har grundligt utrett ärendet och i styrelsebeslut av den 25 oktober 2016 kom man fram till att 
dessa biverkningar ska rapporteras enligt gällande förordning (LVFS 2012:14), som säger: ”Den som 
bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården ska snarast rapportera samtliga misstänkta 
biverkningar av läkemedel till Läkemedelsverket.” Det är alltså ytterst styrelsen som är juridiskt 
ansvarig för rapporteringen. 
 
De psykiatriska verksamhetscheferna i Stockholms län fick av styrelsen order om att rapportera 
skadorna till Läkemedelsverket: ”Verksamhetschefer ombesörjer att verksamheten 
biverkningsrapporterar utifrån resultaten av granskningarna.” Efter att ansvariga psykiatriska 
verksamhetschefer fått en noggrann genomgång av vad som skulle rapporteras, fastställdes en 
deadline för verksamheternas slutrapportering till Läkemedelsverket: ”Slutfört 170531.” 

Men psykiatrins företrädare i länet gick emot styrelse, sjukvårdsdirektör och chefläkare. Man 
vägrade, i strid med gällande förordning, att rapportera de för patientsäkerheten, de för 
säkerhetsuppföljningen, så viktiga biverkningarna. Man saboterade den grundliga utredning som 
gjorts och såg till att de klart identifierade ohållbara biverkningarna även fortsättningsvis undanhölls 
Läkemedelsverkets biverkningsregister. 

Den stora frågan blev: Hur skulle styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), 
sjukvårdsdirektören och chefläkaren hantera sabotaget? Det är trots allt huvudmannen som är 
juridiskt ansvarig att rapportera skadeverkningarna. 

Och svaret fick vi i styrelsemötet den 7 december 2017: 

Chefläkaren, sjukvårdsdirektören och styrelsen ”lämnade in”, gav upp, lät de psykiatriska 
verksamhetschefernas grundligt dokumenterade sabotage passera. 

Sjukvårdsdirektör och chefläkare låtsas i beslutsunderlaget ”att vidtagna åtgärder är adekvata” 
och föreslår styrelsen ”att godkänna genomförda åtgärder och uppföljning vad gäller förbättrad 
rapportering av misstänkta läkemedelsbiverkningar” – trots att man vet att ansvariga psykiatriker 
bara inlämnat runt 10 biverkningsrapporter, och mörklagt 100-tals biverkningar genom att vägra 
skriva rapporter om dessa http://jannel.se/SlutrapportSLSO.BiverkningarDec2017.pdf  

Och styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde, med Agneta Dreber som ordförande, 
accepterar (§9) mörkläggningen och bryter med detta grovt mot gällande bestämmelser för 
biverkningsrapportering http://jannel.se/Protokoll20171207.pdf  

All dokumentation om detta fleråriga ärende finns i skrivelsen ”Psykiatrin i Stockholms län 
saboterade landstingsledningens tydliga direktiv om rapportering av ohållbara skadeverkningar från 
ADHD-preparat” av den 5 augusti 2017 http://jannel.se/Brev.DreberSLSO.Styrelse050817.pdf  

Svaret på frågan i den skrivelsen om hur styrelsen, sjukvårdsdirektören och chefläkaren skulle 
bemöta de psykiatriska verksamhetschefernas sabotage har alltså nu besvarats. 
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