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Till den det berör 

Detta mail skrivs med anledning av det projekt som har genomförts på Sahlgrenska under de senaste åren. 
Vad jag och mina kollegor har kunnat se av projektet så har det skötts med stor omsorg och noggrannhet 
av inblandad personal och framförallt kanske de läkare som varit inblandade. Ingen utomstående projektet 
har involverats eftersom teamet har ansett att dessa patienter bör kontrolleras av ett få antal och strikt 
enligt det upparbetade schema som gjorts i samråd med den grupp av utomstående kunnande experter 
som bildade den etiska kommittén. Därför slog det oss med stor förvåning när det presenterades för 
förlossningsvården och barnsjukvården för en vecka sedan att den stundande förlossningen (nummer 4 
totalt) skall ske på Karolinska. Detta är ett avsteg från alla rutiner och innebär en onödig och kanske 
ödesdiger risk för patienten och barnet. Beslutet har tagits enväldigt av projektledaren trots att flera i 
teamet påtalat riskarna skriftligt och muntligt med att förlösa en transplanterad kvinna mitt i sommaren 
på en enhet som aldrig gjort detta tidigare. Anlednig anges vara patientens önskan men detta är 
naturligtvis ej giltigt om säkerheten är hotad. Dessutom främjar det ej Sahlgrenska. 

Anställd inom neonatalverksamheten 
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