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Borås

Vi vill ge bönder-
na en hjälpande 
hand, för många 
har det tufft.
Annica Hansson Borg, miljö- och kvalitetschef på 
Citygross, som nu med kampanjen griskronan ger 
bönderna en krona extra per kilo levererat kött.

3 frågor till Anders Eriksson, 
som tar över Pensionärspoo-
len i Borås.

Vad är Pensionärspoolen?
– Pensionärspoolen är etablerad i Borås sedan ett och ett halvt 

år. Vi hyr ut arbetskraft till både privatpersoner och företag.
Vilka uppgifter utför ni?

– Vi gör nästan allting. Det är mycket hushållsarbete och nu 
på sommaren mycket trädgårdsarbete och barnpassning. Vi 
har både yngre och äldre kunder. På företagssidan bemannar 
vi lager, ekonomi och försäljning. 
Hur många anställda har ni och vilka är det som jobbar hos 
er?

– I Borås har vi cirka 50 personer som kan tänka sig jobba hos 
oss. Vi behöver fler som jobbar med städ och hantverk. De fles-
ta är mellan 65 och 70 år och är ålderspensionärer som tycker 
det är tråkigt att sitta hemma och rulla tummarna och vill ha 
sociala kontakter. Men vi har också avtals- och förtidspensio-
närer i poolen.

Marianne Hedenryd

Hovrätten sänker klotterstraff
BORÅS. En kvinna i 20-årsåldern som dömts till samhällstjänst 
av tingsrätten får domen ändrad till böter av hovrätten. Kvin-
nan har vid flera tillfällen och på flera platser i Borås klottrat 
och har därför dömts för grov skadegörelse. 

Men trots att skadegörelsen var mycket omfattande väljer 
Hovrätten att mildra domen, detta till följd av man inte lyck-
ats bevisa att kvinnan är skyldig till allt det klotter hon döm-
des för i tingsrätten.

Man dömd för bidragsbrott
BORÅS. En boråsare i 50-årsåldern har dömts till villkorlig 
dom och 50 dagsböter för bidragsbrott. Detta på grund av 
att han fick ut drygt 3600 kronor i försörjningsstöd i slutet av 
2009, trots att han samtidigt fick lön och inte hade rätt till bi-
draget.

29-åring åtalad för bedrägeri
BORÅS. En 29-årig boråsare har åtalats för bedrägeri. Detta se-
dan han olovligen tagit ut drygt 10 000 kronor från en annan 
persons bankkonto. 

Uttagen skedde i fyra automater i Borås i slutet av mars.
29-åringen har för polisen erkänt att han tagit ut pengarna, 

men förnekar brott. Rättegång väntar i Borås tingsrätt.
 

2,8 
miljoner kronor extra vill lokalförsörjningsnämnden ha till om-
byggnaden av Bergdalsskolan. om- och tillbyggnaden av skolan fö-
reslås nu också omfatta ett tillagningskök på cirka 78 kvadratme-
ter. om köket byggs påverkar det dessutom byggnaden i övrigt när 
det gäller brandceller, ventilation och markplanering.

Nästan tre miljoner kronor krävs för ombyggnation. foto Bt/arkiV

Patienter från 
Sjuhärad kan 
vara drabbade
göteBorg. En läkare på Sahl-
grenska sjukhuset i Göteborg 
har upprepade gånger missat 
misstänkt cancer då han analy-
serat hudprover.

Patienter från Sjuhärad kan 
vara drabbade.

Ännu vet ingen omfattningen på 
den skandal som pressade repre-
sentanter för Sahlgrenska sjuk-
huset redovisade vid gårdagens 
presskonferens. Läkaren, som har 
arbetat på patologen med att ana-
lysera prover från patienter som 
har förändringar som misstänks 
vara hudcancer, har gjort felakti-
ga bedömningar. Han har felak-
tigt godkänt prover som borde 
skickats vidare till en mer specia-
liserad kollega.

Nu kontrolleras de prover som 
läkaren har analyserat, åtminsto-
ne fem år tillbaka i tiden. Sjukhu-
set öppnar också en jourtelefon 
för oroliga patienter. Här kan den 
som fått ett prov undersökt få veta 
om den aktuelle läkaren har gjort 
analysen.

Kollegor och remitterade läkare 
fattade misstankar om att bedöm-
ningar inte var korrekta, men det 
tog tid innan man förstod att sam-
me man låg bakom misstagen. Nu 
har prover från 27 patienter som 
klassificerats i en gråzon analyse-
rats på nytt.

– Men de patienterna kan ändå 
ha fått en adekvat behandling, ef-

tersom misstankar om hudcancer 
kan göra att man tar bort föränd-
ringar innan provsvaret kommer, 
säger chefläkare Mats Tullberg.

Läkare ringer nu runt till de 27 
drabbade patienterna och de er-
bjuds bedömning och behand-
ling inom en vecka.

– Risken finns att de inte fått den 
behandling de behöver.

 Ännu vet inte sjukhuset hur dessa 
patienter drabbats av patologens 
felbedömning.

På Sahlgrenska analyseras pro-
ver från hela Västra Götalands-
regionen. Ingen har ännu svaret 
på om patienter från Sjuhärad är 
drabbade av felaktigheter.

– Det kan vara patienter som 
själva har sökt sig till läkare i Göte-
borg, säger Peter Larsson, divisons-
chefen för laboratoriemedicin. El-
ler så kan prover ha skickats hit.

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) 
skickar en del prover på få, udda 
hudcancerformer till bland annat 
Sahlgrenska. Men Tullberg tror att 

risken är liten att den nu aktuelle 
läkaren har analyserat den typen 
av prover eftersom han arbetade 
med grundprover.

På presskonferensen kunde ing-
en ge någon förklaring till varför 
läkaren gjort de felaktiga analy-
serna. Han stängdes av direkt det-
ta uppdagades, men har arbetat 
14 år på sjukhuset.

Totalt är det nu 2500 prover 
som analyserats av den aktuelle 
läkaren som måste kontrolleras 
på nytt. Detta görs externt. Men 
ingen vet hur lång tid detta kom-
mer att ta, eftersom det är brist på 
patologer. Sjukhuset arbetar ock-
så med en internutredning och en 
Lex Maria-anmälan.

anne Bengtsson
anne.bengtsson@bt.se 033-700 07 53

µ Varje år får cirka 2800 
personer i sverige ma-
lignt melanom. anta-
let fall har ökat på sena-
re år och sjukdomen är 
nu bland de vanligaste 
cancerformerna i landet. 
andra former av hudcan-

cer är basalcellscancer 
och skivepitelcancer.

µ malignt melanom före-
kommer i alla åldrar, men 
är mycket sällsynt hos 
barn. genomsnittsåldern 
när diagnosen ställs är för 

både kvinnor och män 
omkring 55 år.
 
µ Hit kan du som är orolig 
för ett prov som har ana-
lyserats på sahlgrenska 
sjukhuset ringa:  
031-342 20 60

Hudcancer »

Det finns risk att patienterna inte fått den behandling de behöver, enligt chefläkare Mats Tullberg (till vänster) på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg som tillsammans med divisionschef Peter Larsson höll presskonfe-
rens i går med anledningen av att minst 27 fall av hudcancer har felbedömts. FOTO ADAM IHSE/ScAnpIx

Läkare i göteborg missade 27 fall av hudcancer

 Källa: Cancerfonden

Är du drabbad? »
Har du drabbats eller känner någon som 
har drabbats? Hör av dig till nyhetsche-
fen@bt.se eller 033–700 07 07


