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Norge satsar på
allmän vaccinering
mot HPV
Sverige avvaktar fortfarande
med att införa allmän vaccina-
tion mot HPV. Socialstyrelsen
föreslog i våras att flickor i års-
kurs fem och sex i framtiden ska
vaccineras mot HPV, men några
föreskrifter har inte utfärdats
och finansieringen är inte löst.

I Norge har man däremot be-
stämt sig. Där anslår regeringen i
höstens budget 57miljoner nor-
ska kronor för att införa allmän
vaccinering av flickor i årskurs sju
från ochmed läsåret 2009/2010.
Norges hälsominister Bjarne Hå-
kon Hanssen säger i ett press-
meddelande att vaccinets effekti-
vitet är väldokumenterad och att
programmet kommer att leda till
en halvering av antalet fall av liv-
moderhalscancer på sikt.

De invändningar som finns
mot allmän vaccinering i Sverige
är att det är dyrt och att lång-
tidsskyddet inte är klarlagt. Det
finns också en oro att vaccina-
tion kan leda till att färre
kvinnor deltar i det befintliga
screeningprogrammet, då vacci-
net inte skyddar mot alla HPV-
varianter. ML

Rätten att gå på
nationella taxan
får överlåtas
I en remiss till lagrådet föreslår
regeringen nu att rätten att ver-
ka enligt den nationella taxan
kan överlåtas till den som tar
över en privat praktik.

Det nya samverkansavtalet
med landstinget ska innehålla
motsvarande villkor som den ti-
digare läkaren haft. Men lands-
tinget kan ändra villkoren om
den överlåtande vårdgivaren
godkänner detta.

Den som bjuder högsta pris
för verksamheten får ta över
samverkansavtalet – det kan
inte vara någon med rätt till er-
sättning inom vårdvalssystem.

Förslaget innebär att det skrivs
in i Lagen om läkarvårds-
ersättning att läkare är skyldiga
att rapportera uppgifter till natio-
nella hälsodataregister samt att
visa upp patientjournaler för
landstinget. Lagändringarna före-
slås gälla från den 1 april 2009. �

Två av tre oroliga
för mobilanvändning
Apropå artikeln om Interphone-
studien i LT nr 41 (s 2828–31)
ställde lakartidningen.se frågan
»Är du orolig att mobilanvänd-
ning på lång sikt kan medföra
hälsorisker?«.

Svar: Ja: 69 procent (265
klick). Nej: 24 procent (92 klick).
Vet ej: 7 procent (28 klick). �




