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TABELL 1. Nyanställda läkare med svensk eller utländsk 
utbildning redovisade efter första sysselsättningsår i hälso- 
och sjukvården 1 november efter utbildningsland 2007 och 2008.
      
Utbildningsland             2007              2008                  Totalt
Sverige                                     909                949                  1 858
EU/EES                    457 683     1 140
Tredje land                                171  201        372
Totalt                             1 537             1 833                3 370

Därav*
Grekland   65  130       195
Tyskland   93    97       190
Polen   54  101       155
Ungern   43    74       117
Rumänien  47    56       103
Danmark   32    49         81
Irak   39    40         79
Island   21    28         49
Italien     8    23         31
Norge   10    16         26
Bulgarien  12    12         24
Ryssland   12    12         24
Storbritannien    4      5           9
       
* Av läkare utbildade utanför EU har Socialstyrelsen bara statistik för Irak och Ryss-
land när det gäller första sysselsättningsår. Dessa länder hamnar dock i topp även när 
det gäller nylegitimerade läkare med utbildning från länder utanför EU 2005–2009.

     Källa: Socialstyrelsen

som behandlades för fyra år 
sedan, fortfarande med ef
fekt – eller om viruset kan ta 
sig in i hjärnan och orsaka 
biverkningar, något som inte 
har setts hittills i de interna
tionella fallen.

Retinitis pigmentosa är den 
vanligaste orsaken till grava 
synskador hos personer i yr
kesverksam ålder. Men det är 
inte en sjukdom utan ett 

hundratal eller ännu fler ge
netiska defekter som var och 
en kan orsaka den degenera
tion av näthinnans celler och 
bildningen av pigmentklum
par i ögonbotten som känne
tecknar patienterna. Man 
tror att det finns cirka 4 000 
personer i Sverige som lider 
av någon form av ärftlig nät
hinnesjukdom. Över 2 900 av 
dem finns i Retinitis pigmen
tosaregistret i Lund, där 

Sten Andréasson och hans 
kollegor sedan 1990 har sam
lat alla patienter från specia
listcentret i Lund samt 
många patienter från resten 
av Sverige och Skandinavien.

Registret är också en av 
anledningarna till att fors
kargruppen i Lund nu är hög
intressant i genterapisam
manhang. Av etiska skäl vill 
man nämligen först behand
la patienter med viss funk

tion kvar i näthinnan, men 
där synen med säkerhet 
kommer att bli sämre.

– Vi har under lång tid 
kartlagt släkterna som lider 
av dessa sjukdomar, och vi 
vet hur deras sjukdomar 
kommer att utvecklas, säger 
Sten Andréasson.

En amerikansk studie på gen
terapi med genen RPE65 visa
de förra året att effekten var 
större ju yngre patienterna 
var, och en åttaårig pojke 
återfick nästan normal ljus
känslighet efter behandling
en. Men det är inte barn som 
kommer att behandlas i Lund, 
åtminstone inte till en början.

– Jag tror absolut att man 
kan rädda mer hos barn ef
tersom dessa celler dör efter 
hand. Men när vi nu går in 
med nya gener så vill vi inte 
gärna utsätta barn för den 
risken, utan vi börjar med 
äldre patienter, säger Sten 
Andréasson.

Fredrik Hedlund

Bilden visar degenerativa förändringar med pigment-
ansamlingar och ställvis avsaknad av näthinnekärl.

Frisk ögonbotten.

cent) hade utbildats utanför 
Sverige. Högt ligger också 
Värmlands län (65,5 procent) 

och Blekinge län (62,5 pro
cent).

Marie Närlid

Inga nya läkare har valts in i 
riksdagen, däremot har tre av 
de läkare som satt i den gam-
la riksdagen återvalts för en 
ny fyraårsperiod. Det gäller 
Barbro Westerholm (FP), Finn 
Bengtsson (M) samt Anders 
W Jonsson (C).

Däremot blev inte tidigare 
moderaten Göran Thing
wall, numera SPI, återvald. 
Eftersom Lennart Levi (C) 
inte ställde upp för återval 
betyder det att antalet läkare 
i riksdagen minskar från fem 
till tre.

Till Läkartidningen (nr 
24–25/2010) har Barbro 

Westerholm tidigare uppgi
vit att hennes hjärtefrågor är 
äldrefrågor, vård och be
handling för personer med 
sällsynta diagnoser samt be
mötandet av HBTpersoner. 

Finn Bengtsson berättade 
att han bland annat ville dri
va frågan om ett försäkrings
baserat, statligt finansierat 
sjukvårdssystem samt infö
rande av passiv organdona
tion, medan Anders W Jons
son nämnde patientsäkerhe
ten och ojämlikheten i vår
den – både social och 
geografisk – som viktiga frå
gor. 

Michael Lövtrup

Tre läkare i nya riksdagen

Finn Bengts-
son (M)

Barbro Wester-
holm (FP)

Anders W 
Jonsson (C)
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