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Rättelse
I Andrus Viidiks referat, »Antioxidanter
motverkar fria radikalers nyttiga effekter«, som publicerades i Läkartidningen
2009; 106 (28-29): 1808, förekom ett
skrivfel. Det stod: »… fick 1 000 mg vitamin C och 400 IU vitamin C …«. Det ska
vara: »… fick 1 000 mg vitamin C och
400 IU vitamin E …«.

Säkerhet kräver hårt arbete och tuffa
myndighetskrav Sven Ternov
kultur
1921 George Orwell – författaren som
levde i ständig ohälsa Jan Halldin
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1928 platsannonser
1937 meddelanden
1938 information från
läkarförbundet
Artiklar märkta med W-sigillet har varit
förhandspublicerade på lakartidningen.se
Artiklar märkta med R-sigillet har genomgått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie vetenskapliga experter.
Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer (www.icmje.org).

reflexion

EU och vårdköernas framtida utveckling

K

ulingen viner i sommarstugans knutar,
och marken har inte torkat upp efter gårdagens skyfall, men sommar är det likväl. Vi ska nog ändå vara tacksamma för det
växlande klimat vi har i Sverige. I andra delar
av världen kan årslånga torrperioder avlösas
av översvämningar med åtföljande svåra konsekvenser för befolkningen.
Sverige har denna månad tagit över ordförandeskapet i EU. I skymundan av större frågor om finanskris och klimat har även sjukvårdsfrågor varit aktuella. EU är en gemensam marknad även för sjukvård, och detta
innebär såväl möjligheter som problem. Sverige har en väl utvecklad sjukvård med spetskompetens inom många områden och borde
kunna hävda sig på den europeiska marknaden
om vi vill. Den låga kronkursen bör kunna ge
extra draghjälp när man bedömer kvalitet i relation till kostnad. Men strömmen av patienter
som söker vård utanför hemlandet verkar (åtminstone att döma av fallrapporter i massme-

1868

dierna) gå i andra riktningen. Vårdköer här
hemma och alternativa behandlingsmetoder
på kontinenten gör att många svenskar söker
vård i andra EU-länder, ibland med ersättning
från landstinget men inte sällan genom att betala med egna medel.

N

är det gäller metoder som inte uppfyller
krav på att vara baserade på vetenskap
och beprövad erfarenhet uppstår konflikter om betalningsansvaret. För den enskilde som upplever sig botad av till exempel en
operationsmetod som inte är evidensbaserad
kan det naturligtvis tyckas orättvist att inte få
ersättning för behandlingen. Samtidigt måste
samhället ställa krav på att de metoder som
används i sjukvården och ersätts med allmänna medel är säkra och effektiva. Utvecklingen
kommer säkert att bli intressant, och det kommer att behövas väl underbyggda definitioner
av vad som är vård som ska betalas med skattemedel.

»Sverige har en väl
utvecklad sjukvård
med spetskompetens inom
många områden
och borde kunna
hävda sig på
den europeiska
marknaden om vi
vill.«
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