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Landets fängelser kritiseras i en rap-
port från Socialstyrelsen för dålig läke-
medelskontroll och för bristande rutiner
när interner drabbas av sjukdom eller
olycksfall .

– Situationen skiljer sig från den öv-
riga hälso- och sjukvården och bland
annat har vi konstaterat dessa brister,
säger Marie Johannesson vid Socialsty-
relsen som deltagit i kartläggningen.

Ett problem inom kriminalvården är
de intagnas önskemål om lugnande me-
diciner. Det finns därmed en risk för att
intagna kan straffas genom att de prepa-
raten dras in.

– Vi påpekar riskerna med medici-
nering som bestraffningsmetod. Läke-
medel är begärliga, det är ett välkänt
faktum, sade Marie Johannesson i en in-
tervju i P4-programmet Efter tolv.

Efterlyser rutiner
Socialstyrelsen har inte kunnat kon-

statera något konkret fall, men är med-
veten om problemet. Därför efterlyser
den bättre skriftliga rutiner, med för-
brukningsjournaler för de begärliga
preparaten som visar vem som tagit ut
dem och vem de givits till. Detta sakna-
des vid de anstalter som kartlagts.

De intagna på landets fängelser har
generellt sämre hälsa än landets befolk-
ning i övrigt, mycket beroende på pro-
blem med missbruk. Beroendet leder
också till att de sjukvårdsanställda inom
kriminalvården utsätts för många hot.
Hoten kommer ofta i samband med att
de intagna kräver att få ut lugnande me-
del. De intagna har heller inte möjlighet
att välja läkare.

Kritiken från Socialstyrelsen har lett
till att kriminalvården ser över rutinerna
för sjuk- och hälsovården. Översyn på-
går även inom Statens institutionssty-
relse. (TT)

Socialstyrelsen kritiserar
fängelsesjukvård

Skaraborgs landstingspolitiker gav
sig ut i verkligheten under en vecka.
Syftet var att ta reda på hur patienterna
egentligen har det. De visade sig ha det
ganska bra.

Under en januarivecka i år var lands-
tingets samtliga politiker på plats på
vårdcentraler, tandvårdskliniker och
sjukhus. Tanken var att öka direktkon-
takten med patienterna, bland annat de-
lades en enkät ut.

593 personer svarade på frågeformu-
läret. Det visade sig att åtskilliga var
nöjda med sjukvården.

Till exempel tyckte 56 procent att det
var ganska lätt att komma i kontakt med
sjukvården per telefon, 58 procent tyck-
te de var ganska lätt att få en tid på vård-
central/sjukhus, 59 procent tyckte att de
i viss mån hade inflytande över egen
vård och behandling.

Positiva siffror alltså, men lands-
tingsstyrelsens ordförande, Annelie
Stark, finner inga skäl att luta sig tillba-
ka.

– Nej, inte alls, det finns åtskilligt
kvar att göra. Köer måste kapas och till-
gängligheten för patienterna öka, säger
Annelie Stark och passar samtidigt på
att berätta om en Sverigeunik och lyck-
ad satsning på Falköpings sjukhus.

Landstinget har där inrättat ett
åsiktstorg som varje dag är bemannat av
en sjuksköterska.

– Hon har ju givetvis mycket att
göra, men patienternas inflytande har
ökat. (TT)

Pharmacia bygger nytt
forskningscentrum

Läkemedelsföretaget Pharmacia &
Upjohn har kritiserats för att flytta
forskning från Sverige. Nu svarar före-
taget med att satsa 1,1 miljarder kronor
på ett nytt forskningscentrum i Stock-
holm. Drygt 230 forskare ska få jobb i
den nya anläggningen.

Planerna på det nya forskningscen-
trumet har varit kända i mer än ett år.
Men först i förra veckan tog Pharma-
cias styrelse beslut om att investeringen
verkligen ska bli av.

Företaget har övervägt flera andra
placeringar, bland annat i Uppsala. När-
heten till Karolinska sjukhuset och Tek-
niska högskolan fick det att luta över till
Stockholms fördel. Pharmacia har re-
dan större delen av sina forskare i
Stockholm.

Tidigare har Sverige och i synnerhet
Uppsala klarat sig dåligt när Pharmacia
& Upjohn organiserat om. I slutet av ja-
nuari bestämde företaget att all farma-
cevtisk utvecklingsverksamhet ska flyt-
ta från Sverige till USA och Italien. I
Lund hade Pharmacia dessförinnan sålt
den forskningsverksamhet som syssla-
de med autoimmuna och inflammato-
riska sjukdomar.

Långsiktig investering
TT: Försöker ni med det nya forsk-

ningscentrumet bara lugna oron för att
ni är på väg att lämna Sverige?

–Nej, så är inte alls fallet. En forsk-
ningsanläggning är väl den mest lång-
siktiga investering man kan göra. Nu vi-

sar vi att vi tror på Sverige och att vi tän-
ker stanna kvar här, säger Pharmacias
forskningschef Göran Ando.

Vid det nya forskningscentrumet
kommer Pharmacia att koncentrera sig
på metaboliska sjukdomar. Det handlar
till exempel om diabetes, sjuklig fetma
och brist på tillväxthormon.

Efter sammanslagningen mellan
svenska Pharmacia och amerikanska
Upjohn har företaget haft stora problem
med lönsamheten. Enligt Pharmacia &
Upjohns nye VD, amerikanen Fred
Hassan, kommer det att vända uppåt för
företaget under 1998.

– Men tillväxten kommer framför
allt under den andra halvan av året, sä-
ger Fred Hassan. (TT)

Skaraborgare
nöjda
med vården

EXTRA MILJONER. Göteborgs
sjukvård får extra miljoner till den kris-
drabbade sjukvården, och Sahlgrenska
Universitetssjukhuset klarar sig undan
personalneddragningar under 1998.

Göteborgs stad och Bohuslandsting-
et skjuter till 490 miljoner kronor vilket
betyder att budgetunderskottet för 1997
och det väntade underskottet för 1998
täcks.

Uppgörelsen nåddes under tisdag 24
februari och går i sak ut på att Göteborgs
stad står för 353 miljoner kronor och att
Bohuslandstinget bidrar med 137 mil-
joner. (TT)


