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Svenska läkare på Haiti

Kirurgerna Johan von Schreeb, Louis Riddez, Andreas Wladis och
narkosläkarna Anders Eriksson och Henrik Jörnvall åkte till Haiti
i helgen för Läkare utan gränser tillsammans med andra hjälp
arbetare i det plan som Myndigheten för samhällsskydd och be
redskap skickade.
På Socialstyrelsens enhet för krisberedskap har telefonerna
gått varma.
– Den nationella stödstyrka som finns för att undsätta kata
strofutsatta svenskar utomlands kan inte sättas in på Haiti, sä
ger Åsa Molde, chef för Socialstyrelsens enhet för krisbered
skap.
Behoven är enorma efter jordbävningen i Haiti. Många vill hjäl
pa, men landstingens katastrofteam, som byggts upp sedan
2008, omfattar bara nödhjälp i samband med katastrofer där
många svenskar är inblandade.
– Många står på kö och vill åka ut. Jag känner kollegor som
finns i stödstyrkan, både läkare och sjuksköterskor. Men som
myndighetsuppgift kan vi inte göra det just nu. Om de sedan åker
med en annan organisation så är det en annan sak, säger Åsa
Molde, som även själv ingår i den svenska katastrofmedicinska
expertgruppen, tillika vice ordförande i Svenska Röda korset.
– Men ingen ska ge sig i väg på egen hand. Det bästa man som
individ kan göra är att skicka pengar till de stora hjälporganisa
tionerna, fortsätter Åsa Molde.
Marie Närlid

John Dalli ny hälsokommissionär
Maltas hälso- och socialminister John Dalli föreslås bli EU:s nya
kommissionär för hälso- och konsumentfrågor.

Slut med könsbaserat urval
Högskole- och forskningsminister Tobias Krantz meddelade tis
dagen den 12 januari att man tänker stryka paragrafen i högsko
leförordningen som medger urval på grund av kön vid likvärdiga
meriter i syfte att gynna det underrepresenterade könet.

Vetenskapsrådet kräver open access
Forskare som får anslag från Vetenskapsrådet från och med i år
måste publicera sina resultat så att de blir fritt tillgängliga för
alla, så kallad open access.

106 miljoner prioriteras bort i Västmanland
Efter en prioriteringsprocess har landstinget i Västmanland be
slutat att prioritera bort motsvarande 2,5 procent av de ingående
verksamheterna. Läkarföreningen är kritisk och menar att delar
av beslutet kan strida mot hälso- och sjukvårdslagen.

Nya riktlinjer för diabetesvården
Äldre läkemedel – både för tablett- och insulinbehandling – är
lika bra som de nya och mycket dyrare läkemedlen, det är ett av
budskapen i Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 som
Socialstyrelsen publicerade onsdagen den 13 januari.

Lagförslag om etikprövning av nya metoder
Regeringen föreslår i en proposition att nya diagnos- och be
handlingsmetoder som kan påverka människovärde och integri
tet ska bedömas ur individ- och samhällsetisk synvinkel innan de
börjar tillämpas i hälso- och sjukvården. Läkarförbundet var i sitt
remissvar positivt till förslaget om etikprövning av nya metoder,
men hade gärna sett att även redan introducerade metoder hade
kunnat bedömas och – om de visar sig olämpliga – avvecklas.
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