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Elever i kommunala skolor 
har dubbelt så ofta tillgång 
till psykolog och kurator som 
friskolorna, visar en enkät
undersökning av skolhälso
vården i Stockholms län och 
Gotlands kommun.

– I undersökningen ser vi 
att eleverna har tillgång till 
psykolog och kurator i dubbelt 
så hög utsträckning i de kom
munala skolorna som i frisko
lorna, säger Socialstyrelsens 
AnnChristine Jönsson.

De flesta skolor har skol
hälsovård med en verksam
hetschef, skolsköterska och 
skolläkare, visar studien som 

presenterades i torsdags för
ra veckan.

Av de 730 tillfrågade verk
samheterna har 687 verk
samheter deltagit i enkäten. 
Men 31 skolor har inte kun
nat uppge namn på verksam
hetschef. 60 skolor uppger 
inte namn på skolläkare. 

– Det är anmärkningsvärt. 
Vi kommer i år och under 
nästa år att följa upp skolhäl
sovården vid ett antal skolor, 
där de uppgifterna saknades. 
Vi vill vara säkra på att man 
följer de lagar som gäller, sä
ger AnnChristine Jönsson.

Marie Närlid

Allmänläkare Annika Dahl-
qvist, så kallad LCHF-kost 
(låga kolhydrater, höga fet-
ter) och Sverige uppmärk-
sammas i en kommentar i det 
senaste numret av den medi-
cinska tidskriften Lancet (5 
september). 

Det är två näringsforskare 
från Nya Zeeland, Jim Mann 
och Edwin R Nye vid univer
sitetet i Otago, som kritiserar 
svenska myndigheter för att 
inte ha agerat mot den popu
lära dieten, lanserad av An
nika Dahlqvist, »fettdok
torn« kallad. 

Dahlqvist anmäldes 2005 
av två sjukgymnaster till So
cialstyrelsen för att hon re
kommenderar överviktiga 
typ2 diabetiker LCHFkost. 
Socialstyrelsen friade 2008 
men tog inte ställning i själva 
kostfrågan (se LT 4/2008, si
dan 191). 

Jim Mann och Edwin R Nye 
uttrycker oro för att det 
svenska exemplet visar att 
starka förespråkare i kombi
nation med en missledd press 
kan inverka menligt på folk
hälsan.

»Det är konstigt att denna 
debatt uppstått i ett land som 

bidragit till att gå i bräschen 
för hjärtrehabilitering och 
preventiv kardiologi, och 
som är ett av få [länder] som 
rapporterar en nedgång i ta
len för barnfetma«, skriver 
forskarna och efterlyser in
ternationellt godtagna evi
densbaserade riktlinjer för 
kosthållningen. 

De båda nyzeeländska fors
karna kritiserar vidare Soci
alstyrelsens generaldirektör, 
LarsErik Holm, för att han 
som nytillträdd på sitt ämbe
te tillsatte ett nytt kostråd 
för diabetiker. Två tidigare 
experter fick utgå på grund 
av deras nära koppling till 
livsmedelsindustrin (se LT 
12/2008, sidan 881). »Miss
riktad entusiasm och bevak
ning synes ha vunnit över ex
pertkunskap«, skriver förfat
tarna, av vilka Jim Mann 
själv i anslutning till den ak
tuella Lancetartikeln uppger 
uppdrag för livsmedelsindu
stri. 

De aktuella kostråden, 
»Mat vid diabetes«, bereds 
nu vid SBU, Statens bered
ning för medicinsk utvärde
ring, och väntas komma vå
ren 2010.
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Svensk kostdebatt  
kritiseras i Lancet

Svårt få in namn på skolläkare




