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För två veckor sedan blev An-
nette Frithiofsson i Landskrona
mamma till Albin. Den gravidi-
teten övervakades noga. 

Annette Frithiofsson fick en
blodpropp då hon var 13 år, och
på grund av detta medicinera-
des hon ända från början av gra-
viditeten, för att vara säker på
att blodflödet till bebisen funge-
rade.

– Överläkare Leif Matthiesen
sa till mig: ”Du ska ha blodför-

tunnande medicin från dag ett”,
berättar Annette.

Under hennes förra graviditet
såg det annorlunda ut. Även
denna gång berättade hon tyd-
ligt och klart för barnmorskan
redan från början att hon haft
en propp. 

Missade i journalen
Barnmorskan skrev också in

det i journalen. Då Annette se-
nare sökte vård, tittade läkaren

bara på ett av journalbladen,
och missade helt den viktiga
uppgiften. Det tragiska slutet
blev att pojkbebisen dog i vecka
27.

– Jag beslöt att anmäla perso-
nalen för jag kände att det var
fel. Jag lämnade informationen.
Min son dog ändå. Jag vill inte
att det ska hända fler, säger An-
nette Frithiofsson.

Läkarna oense
Läkarna är inte riktigt ense

om den medicinska frågan. 
En läkare ordinerade blodför-

tunnande medel under hela gra-
viditeten – experterna på hälso-

och sjukvårdsnämndens (HS-
AN) däremot menar att det inte
alls är uppenbart att sådan be-
handling ska sättas in.

”Många slutsatser”
– Olika läkare kan

komma till olika slut-
satser. Det finns ofta
många olika faktorer
att väga in, säger Sven
Oredsson, chefläkare
vid Helsingborgs lasa-
rett.

Däremot är alla
överens om att läkaren
som bara läste en del
av Annettes journal

gjorde fel. HSAN väljer att ge lä-
karen en erinran. 

– Det är klart att man ska ta
del av den dokumentation som
finns, säger också Sven Oreds-
son.

Den lilla pojken som
dog ska aldrig bli
glömd. 

Men nyfödde Albin
har fört in glädjen i
världen igen.

– Självklart ersätter
han inte den andra poj-
ken. Men han är verkli-
gen efterlängtad. Det
känns som vi har väntat
på honom i två år.

Annette och Pär-Göran förlorade sin bebis.
Nu prickas läkaren i Helsingborg som slarvade.
– Det känns bra att min anmälan ledde till något bra,

säger Annette, 28.
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”DET VAR FEL”. Annette och Per-Göran Frithiofsson förlorade sitt första barn i vecka 27 efter en läkarmiss. Nu har läkaren prickats för misstaget. ”Jag beslöt att
anmäla personalen för jag kände att det var fel. Jag lämnade informationen. Min son dog ändå”, säger Annette.  Foto: BJÖRN LINDGREN/BLIPIX

”Vill inte att det 
ska hända fler”

Slarv orsakade deras sons död – nu prickas läkaren

Bertil Nilsson, 76, har varit
bonde och bussförare.

Nu håller han på att bli
kändis.

– Ja risken är väl rätt så
stor att man blir lite känd,
medger Bertil.

Han bor på en gård i Röke
utanför Hässleholm. Det var

just den som filmarna Daniel
Ingsten och Jonas Svensson
fastnade för.

– De kom hit och frågade om
de fick göra en intervju och
filma. De sa att de tyckte det var
en vacker gård, säger Bertil
Nilsson.

Filmen handlar om en helg

ute på vägarna. Lördag morgon
åker Bertil Nilsson till Gekås i
Ullared och kommer hem först
söndag kväll. Hela den tiden
hade han filmarna i hälarna.

– Det reagerade jag inte på,
det var bara ett trevligt inslag.
Och man blir alltid lika impo-
nerad av Ullared, där finns

allt, säger Bertil Nilsson.
Han har varit i flera tid-

ningar och på radion. Filmen
ska säljas på Gekås och kanske
även på filmfestivaler.

– Ja, det har blivit rätt så
stort. Men det är trevligt på
samma gång, säger Bertil.

MARIA RYDHAGEN

Bertil, 76,  från Hässlholm är kändis – för resa till Ullared

Bertil Nilsson. Foto: BOSSE NILSSON


