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Paoli Macchiarin sågs som en stjärna inom kirurgin när han anställdes på
Karolinska i Stockholm.

Där opererade han in konstgjorda luftstrupar som misstänks ha orsakat
flera människors död.

Det här är vad skandalen handlar om.

2010: Anställs vid KI. Den italienske kirurgen och forskaren Paolo Macchiarini anställs som
gästprofessor på Karolinska Institutet (KI) samt på deltid som överläkare på Karolinska
universitetssjukhuset (KS).
2011–2012: Riskfyllda operationer kräver liv. Macchiarini utför tre operationer med
konstgjorda luftstrupar på KS. Två av de patienter som opererats av Macchiarini är nu döda.
En lever, men vårdas på sjukhus i USA.
2013: Stoppas. KS stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar. Samma år
inleder Macchiarini kliniska studier i Krasnodar i Ryssland, där patienter ska opereras i
forskningssyfte.
2014: Anklagas för fusk. Tre olika anmälningar där Macchiarini aklagas för forskningsfusk
lämnas in, en av en belgisk forskare och två av fyra läkare vid KS. KI ger professor emeritus
Bengt Gerdin i uppdrag att granska materialet gällande två av anmälningarna.
2015: Försvaras av KI. Varken KI:s etiska råd eller dåvarande rektor Anders Hamsten
anser att Macchiarini har gjort sig skyldig till forskningsfusk. Dock avslutas hans
gästprofessur och han får en tidsbegränsad anställning som forskare. Anställningen löper ut
den 30 november 2016.
2016: Skandalen växer. Efter att SVT sänt dokumentärserie ”Experimenten” avgår rektor
Anders Hamsten, KI:s dekanus Hans-Gustaf Ljunggren och rektorsrådet Jan Carlstedt-
Duke. De följs av fler avgångar – bland annat får Macchiarini själv sparken. I februari
avslöjas att Macchiarini ljugit om sina meriter. I september presenteras en utredning av
skandalen där KI får skarp kritik. KI:s ordförande Lars leijonborg avgår, och
universitetskanslern Harriet Wallberg tvingas lämna sin tjänst.
2017: Sista patienten dör. En 27-årig turkisk kvinna som fått en syntetisk luftstrupe
inopererad av Macchiarini avlider. Därmed är alla tre patienter som fått konstgjorda strupen
på Karolinska universitetsjukhuset döda. Åklagare lägger ner samtliga förundersökningar
mot Macchiarini eftersom man inte kan styrka att brott har begåtts.
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