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n debatt och brev

n Professor emeritus Lars 
 Jacobsson föreslår i en de-
battartikel i Läkartidningen 
22/2010 (sidorna 1448-9) att 
Läkarförbundet ska inrätta 
en fond för att kunna bistå 
läkare i rättsliga frågor. I 
sammanhanget nämns speci-
fikt läkare som kan komma 
att bli åtalade vid konflikter 
av olika slag inom vården. 

Jag vill i anslutning till detta 
upplysa om att läkare har 
möjlighet att teckna en så 
kallad yrkesförsäkring hos 
SalusAnsvar. I denna försäk-
ring ingår bland annat rätts-
skydd. Det kan täcka exem-
pelvis kostnader för försva-
rare vid åtal i samband med 
läkarens verksamhet inom 
hälso- och sjukvården, men 
också vid åtgärder för att be-
möta kränkande uppgifter i 
medierna. 

Yrkesförsäkringen erbjuds 
Läkarförbundets medlem-
mar till ett kraftigt rabatterat 
pris. Från den 1 april i år är 
försäkringen kostnadsfri i tre 
månader för alla som blir nya 
yrkesverksamma medlem-
mar. På förbundets webbplats  
‹http://www.slf.se/› finns 
mer information om vad  
yrkesförsäkringen innehåller.
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Läkarförbundet måste protestera  
mot Israels blockad av Gaza

Optimera Läkartidningens  
innehåll och publicistiska  
principer
Bengt Järhult, Åke Thörn

»Något som bidrar till bristande 
trovärdighet för Läkartidningen 
är en ofta snäv, oklar och vack-
lande hållning i förhållande till 
debatt, artiklar med idéinnehåll 
och vetenskap. 
––– Den medicinska redaktio-
nen har samtidigt lyft fram det 
formella kravet på referent-
granskning av publicerade tex-
ter som den främsta garantin för 
saklig information. Utan närma-
re diskussion/analys av refe-
rentgranskningens många all-
varliga svagheter [7, 8] – eller 
någon problematisering av vad 
som är vetenskap – har ett R-
sigill införts som »garant« för att 
det som publiceras »undergått 
en noggrann och opartisk pröv-
ning« [9].« 

Slutreplik: Arbetar  
fortlöpande med frågorna
Jonas Hultkvist, Jan Östergren
»När det gäller publicering på nä-
tet är detta inte att »sticka un-
dan« något. Vår webbplats har 
mellan 35 000 och 45 000 unika 
besökare i veckan.«

Ett »feltänk«? Sa juristen 
verkligen det? 
Henrik Belfrage
»Jag förstår nu att det är en jurist 
som hållit i pennan när anklagel-
serna mot läkargruppen formule-
rats. En läkare skulle sannolikt 
vara mycket försiktig med att rik-
ta så grova anklagelser mot kol-
legor, eftersom de innebär att 
läkarna i så fall brutit mot grund-
läggande läkaretiska principer. 
– – – En jurist riktar således kri-
tik mot hur avancerad medicinsk 
vård bedrivs – å en myndighets 
vägnar. Ett feltänk?«

n Sven Britton lyckades med sitt 
inlägg »Läkare mot golfström-
men« i LT 22/2010 (sidan 1492) 
sätta läsarnas sinnen i brand: 

Golf spelas på fritid
Per Kulling

»Läkare mot golf« inget nytt
Ulf Lindsjö
»Föreningen … bildades redan i 
början av 1990-talet …« 

Skriv mindre – arbeta mer?
Lars Mattsson
»[är] släktforskning ... anständigt?«

Ska läkare ha fritid?
Stefan Agewall

Apropos Svenne Brittons
golfström
Stephan Rössner
»Det vettigaste användningsom-
rådet för en golfklubba demon-
strerade, enligt min uppfattning, 
nyligen Elin, när hon försökte 
nita Tiger Woods…«

n Den 31 maj stoppade den 
israeliska marinen med våld 
»Freedom Flotillas« hjälp-
sändningar till Gaza. Två 
svenska läkare från »Ship to 
Gaza«, Henry Ascher och  
Victoria Strand, kidnappades 
med övriga deltagare på in-
ternationellt vatten och för-
des mot sin vilja till Israel, för 
att sedan deporteras under 
förödmjukande och lagvidri-
ga former. Inte ens M/S Rac-
hel Corrie, försenad fem da-
gar på grund av maskinfel, 
fick anlöpa Gaza med sin last 
av bland annat rullstolar, av  
Israel klassade som militär 
materiel, utan omdirigerades 
likt de övriga fartygen till 
Ashdod i Israel. 

Israel hävdar att det inte råder 
något nödläge i Gaza – man 
påstår sig tillåta införsel av 
alla nödvändiga förnödenhe-
ter, men i praktiken tillåts 
bara sådant som finns på Isra-
els godtyckliga lista. Vi vet att 
nöden är stor – många har inte 
ens råd eller möjlighet att äta 
varje dag. Vissa andra nöd-

vändiga produkter får inte in-
föras, exempelvis papper eller 
rullstolar, utan klassas som 
vapen. Läget i Gaza är enligt 
FN utomordentligt svårt, och 
blockaden måste därför bry-
tas, vilket även FN:s säker-
hetsråd slog fast den 1 juni.

Vi är en grupp läkare och an-
nan sjukvårdspersonal i Sve-
rige som med största oro ser 
hur den olagliga blockaden av 
Gaza bryter ner palestinier-
nas somatiska och mentala 
hälsa. I dagens globaliserade 
värld har vi alla ett ansvar för 
att humanitära värden upp-

rätthålls. Vi uppmanar därför 
Sveriges läkarförbund att i 
likhet med Vårdförbundet och 
Svensk sjuksköterskeförening 
protestera mot blockaden och 
kidnappningen av Freedom 
Flotilla och kräva att fartygen 
med last får anlöpa Gaza. 

n Läkarförbundet är läkar-
nas fackliga och professionel-
la organisation. Vi har många 
medlemmar som engagerar 
sig i angelägna frågor som 
inte Läkarförbundet deltar i. 

Människor över hela värl-
den har upprörts över de rap-

porter som kommit angående 
situationen i Gaza. Detta är en 
fråga som dock ligger utanför 
Läkarförbundets uppdrag.

Eva Nilson Bågenholm
ordförande 
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För det svenska medicinska 
nätverket för Palestina 
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