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OMPRÖVNING AV BESLUT DATERAT 2015-03-13. 3.2-2-2014, RAMONA XXXXXXX 

 

Ramona xxxxxxxxx har till Ersättningsnämnden tydligt redovisat flera år av vanvård, under 
den tid då hon som minderårig var omhändertagen av samhället. Denna omfattande vanvård 
har emellertid inte tillräckligt beaktats av Ersättningsnämnden. 

Vid 14 års ålder, vid tiden för Ramonas placering hos familjen Ingvar och Ann-Karin 
Zagerholm i Bankeryd, utlånades Ramona som försöksobjekt, med Socialstyrelsens 
medgivande, till Ryhovs Sjukhus i Jönköping, för att regelbundet varje vecka under ett (1) års 
tid tvingas delta i varierande medicinska experiment genom att utprova nya oklassificerade och 
inte godkända mediciner.     Hur de starka hälsovådliga medicinerna destruktivt påverkat 
Ramonas hälsa är oklart, då ansvarig myndighet (Socialstyrelsen) är angelägen att mörklägga 
händelsen. Som direkt följd av medicinernas skadliga biverkningar som fortfarande består, har 
Ramona under hela sin levnad varit allvarligt sjuk och är sedan många år rullstolsbunden. 

Ramona utsattes även för långvariga smärtsamma ETC – elchockbehandlingar på Ryhov 
Sjukhus, bestående i att pulserande strömstyrka leddes genom hjärnan ut till 20-talet c:a 30 cm. 
långa metallspröt till en hjälm som placerats på Ramonas huvud. Accelererande Volt- och 
Amperestyrka tillfördes under 20 minuters lidande, till dess Ramona kraftigt skakade i hela 
kroppen som i ”malariafrossa”. Dessa experiment genomfördes varje vecka under ett (1) års 
tid. Vid varje ”behandling” sönderbrändes ett betydande antal hjärnceller, varvid 
biverkningarna blev katastrofala. 

60-talets otillräckliga ETC-behandlingar är i lag förbjuden, då de allvarliga biverkningarna var 
och är omöjliga att undvika och bota, eftersom vissa delar av hjärnan förstörs. Ramonas 
allvarliga biverkningar, har resulterat i omfattande minnesförlust, förstört nervsystem samt 
kraftiga huvudskakningar som fortfarande kvarstår. Fyra (4) års regelbunden behandling på 
Uppsalas Akademiska Sjukhus har inte kunnat mildra Ramonas allvarliga biverkningar.  

                                        

Det lidande som Ramona utsattes för genom Socialstyrelsens medgivande, anser Ersättnings-
nämnden är ovidkommande, med motiveringen att sjukhus inte har ansvar för misslyckad vård. 
Emellertid kvarstår samhällets ansvar för att Ramona under den tid som omhändertagen av 
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samhället då Ramona mot sin vilja utlånats som försöksobjekt till Ryhovs Sjukhus för att 
utnyttjas till spektakulära experiment, detta utan hänsynstagande till Ramonas hälsotillstånd 
och lidande.  
 
Därutöver utsattes Ramona för fullbordad våldtäkt varje veckohelg under två (2) års tid på 
Edesta Ungdomsvårdsskola i Gnesta, under den tid hon som barn var omhändertagen av 
samhället för ”vård och beskydd”. Emellertid har Ersättningsnämndens ordförande valt att 
bagatellisera övergreppen och bedömt det stora antal förekommande våldtäkter ”inte är av 
allvarlig art”.  
 
Ersättningsnämnden har särskilt betonat att personalen inte brustit i sin tillsyn att skydda 
Ramona för dessa grova övergrepp. Då Ramona varje vecka under två års tid, regelbundet 
utsattes för grova sexuella övergrepp och våldtäkter, föreligger starka skäl att ifrågasätta 
Ersättningsnämndens bedömning, som avser Edesta personalens tillsyn av Ramona, 
alldenstund den bristfälliga tillsynen möjliggjorde att Ramona kunnat utsättas för övergreppen. 
Ramonas upprepade anmälningar till avdelningsansvarig Rolf på Edesta Ungdomsvårdsskola, 
resulterade inte i någon åtgärd som kunnat förhindra fortsatta övergrepp mot Ramona i hennes 
svåra utsatta situation. Ramonas öde är en rättsskandal som samhället inte kan ignorera. 
 
Ersättningsnämndens tidigare inställning att samhället saknar ansvar för de övergrepp som 
Ramona utsatts för som barn, med hänvisning till att övergreppen inträffat under sjukvårdens 
ansvarsområde, ska inte innebära olägenhet för Ramona gällande berättigad ersättnings-
ansökan. Eftersom Ramona under den tid hon var omhändertagen av samhället, otillbörligt 
utlånats som försöksobjekt till sjukvården Ryhovs Sjukhus, varvid 50-talet inte godkända ETC 
– elchockbehandlingar under ett års tid och utförts mot Ramonas vilja. Med anledning av 
samhällets olaga utlåning av Ramona till Ryhovs Sjukhus, medför detta agerande att samhället 
bär allt juridiskt ansvar för det vållande som Ramona utsattes för.  
 
De tusentals hjärnceller som oundvikligt sönderbränns vid varje enskild ETC- behandling, har 
medfört att Ramonas närminne i det närmaste är obefintligt, därutöver har Ramona drabbats av 
ytterligare allvarliga biverkningar, som inte kan botas eller lindras. 
 
De mest grövsta övergrepp som Ramona utsatts för av svenska samhället, som barn och vuxen, 
är att Ersättningsnämnden vägrar medge den allvarliga vanvård som förekommit under två års 
tid, som avser Barnavårdsnämndens placering av Ramona hos familjen Zagerholm, i samband 
med utlåning av Ramona till Ryhovs Sjukhus. Då Ersättningsnämnden därutöver vägrar tillstå 
att de grova sexuella övergrepp Ramona regelbundet utsattes för på Edesta 
Ungdomsvårdsskola i Gnesta under två (2) års tid, av Ersättningsnämnden bedömts ”inte är av 
allvarlig art,” föreligger det därför skälig anledning att ompröva Ersättningsnämndens tidigare 
avvisade beslut om ersättning.  
 
Solna som ovan 
 
 
Roy E. Aldén 


