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n aktuellt Ännu inget  
beslut om åtal
– Nej, det kommer inget beslut 
denna vecka och inte nästa 
vecka heller. 

Det säger chefsåklagare Pe
ter Claesson, förundersök
ningsledare i fallet med den 
dråpmisstänkta narkosläkaren 
från Astrid Lindgrens barnsjuk
hus, men lägger till:

– Utan att veta helt säkert .
Tidigare hade man meddelat 

att beslutet skulle komma i slu
tet på augusti, men nu skjuts 
det alltså än en gång på framti
den.

–Det är nog sannolikt så att 
vi måste avvakta Socialstyrel
sens rapport innan vi kan fatta 
något beslut.

Socialstyrelsen har tidigare 
meddelat att deras utredning 
antagligen inte är klar förrän i 
slutet av september.

Sara Gunnarsdotter

Östergötland  
inför vårdval
Den 1 september införde Öster
götland som sjunde landsting i 
landet vårdval i primärvården. 

Ersättningen till vården
heterna bygger på en kombina
tion av en åldersmässigt och 
socioekonomiskt viktad fast 
vårdpeng, en rörlig del som ut
går för varje listad individ som 
besökt vårdcentralen under 
året samt en kvalitetsbonus om 
enheten lever upp till vissa ni
våer för tillgänglighet, medi
cinsk kvalitet och förebyggan
de insatser.

Statlig miljard  
till influensavaccin
Regeringen skjuter till en mil
jard kronor till landstingen för 
höstens massvaccination mot 
den nya influensan A/H1N1. 
Sammanlagt beräknar SKL att 
kostnaden för vaccin och vac
cination uppgår till mellan två 
och tre miljarder kronor.

... och många vill 
vaccinera sig
Över 70 procent av svenskarna 
tänker låta vaccinera sig, visar 
en undersökning från Social
styrelsen där drygt 2 000 per
soner tillfrågats.

Dagens Medicin 
får ny chef
Mikael Nestius, tidigare chefre
daktör på Stockholm City, blir 
ny vd och chefredaktör för Da
gens medicin och Dagens Apo
tek. Han tillträder den 16 sep
tember.

Sverige forstätter att tappa 
vårdplatser. Enligt statistik 
från SKL försvann drygt 300 
sängar förra året. Antalet 
vårdplatser per 1 000 invå-
nare är nu nere på 2,8. Sveri-
ges bottenplats i OECD-sta-
tistiken är ohotad.

Trots de senaste årens upp-
repade larm om överbelägg-
ningar på landets sjukhus 
fortsätter vårdplatserna att 
minska. Det framgår av 
SKL:s statistik över verk-
samheten och ekonomin i 
landstingen för 2008. Enligt 
den fanns det förra året 
25 889 vårdplatser i landet, 
vilket är 307 platser färre än 
2007. Inklusive psykiatri-
platser finns nu 2,8 vård-
platser per tusen invånare. 
Läkarförbundets ordföran-
de Eva Nilsson Bågenholm 
är kritisk men inte förvånad.

– Vi har kritiserat bristen på 
vårdplatser länge och hade 
hoppats att Socialstyrelsens 
ökade uppmärksamhet på 
frågan skulle få minskning-
en att stanna upp. Men jag 
vet ju av de rapporter jag får 
från kollegor att det tvärtom 
blir värre och värre.

Så sent som i slutet av au-
gusti tog Läkarförbundet 
upp frågan i ett möte med 
SKL.

– Politikerna måste sätta 

en gräns för vad som är rim-
ligt. Det går inte att spara på 
vårdplatser längre utan man 
måste spara på annat sätt, 
exempelvis genom att effek-
tivisera arbetssättet.

I en kommentar till statis-
tiken skriver SKL att siffror-
na visar att minskningen av 
vårdplatser har avtagit. Men 
faktum är att bara ett år se-
dan 2003 har minskningen 
varit större än 2008.

Är inte SKL:s beskrivning 
att skönmåla lite?

– Frågan antyder att vård-
platsminskning alltid är nå-
got negativt. Helt klart finns 
det platser i landet där det 
lett till problem. Men på 
and ra håll kan det vara re-
sultatet av ett framgångsrikt 

effektiviseringsarbete i hela 
vårdkedjan, säger Göran 
Stiernstedt, chef för avdel-
ningen för vård och omsorg 
på SKL.

Har vi nått botten eller 
kommer vårdplatserna att 
fortsätta minska som en 
följd av den ekonomiska kri-
sen?

– Jag tror att det blir allt 
svårare att pressa ner anta-
let ytterligare. I vissa lands-
ting måste man nog öka. 
Samtidigt finns det stora 
skillnader mellan kommu-
nerna i belastningen på 
akutsjukvården bland de all-
ra äldsta, vilket antyder att 
det fortfarande finns en po-
tential för minskning.

Michael Lövtrup

Vårdplatserna i Sverige 
fortsätter att minska

300 sängar i svensk vård försvann förra året, vilket gör att Sverige 
fortfarande ligger i botten på OECD-statistiken.
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Etikrådet vid Karolinska in-
stitutet friar en artikel i Lä-
kartidningen från misstan-
kar om oredlighet. Däremot 
anses författarna brustit i 
kritiskt förhållningssätt.

I artikeln, publicerad i Lä-
kartidningen 7/2008 (sidor-
na 434-7), presenterar två 
forskare verksamma vid tho-
raxkliniken på Karolinska 

universitetssjukhuset i Sol-
na resultat som pekar på att 
klaffbevarande kirurgi är 
att föredra vid aortainsuffi-
ciens.

I mars i år anmälde två 
överläkare vid samma klinik 
studien till etikrådet på KI. 
De ansåg att författarna ute-
lämnat tre dödsfall samt be-
skrivit ett fjärde på ett felak-
tigt sätt. Felen påverkade en-

ligt dem studiens slutsatser.
Etikrådet bedömer att det 

inte varit fråga om ett med-
vetet undanhållande eller 
vilseledande. Däremot hål-
ler man med om att två av 
fallen skulle ha redovisats på 
ett tydligare sätt, och föror-
dar därför att författarna 
tillställer Läkartidningen 
ett beriktigande.

Michael Lövtrup

KI friar misstänkt artikel i Läkartidningen




