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Att röka vattenpipa har blivit populärt bland 
unga i västvärlden. De röker också mer in-
tensivt än vad som är traditionellt brukligt. 
 Artikeln tar upp två fall av allvarlig kolmon-
oxidförgiftning efter vattenpiprökning.
Foto: Phanie/Sjöberg Bildbyrå. (Personen på bilden har inget med artikeln att göra.)
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reflexion

Många kockar 
i sjukvårds-
soppan
»Den största utmaningen för fram-
tidens sjukvård handlar om lagarbete 
och vårdkedjor med begränsade 
resurser till buds …«

Något har hänt med diskussionen 
om ojämlik sjukvård i Sverige. 
Från att mest ha handlat om de-

mografi lyfts nu det geografiska per-
spektivet fram. Vilket är på tiden! Vi 
som pratar med varandra över lands-
tingsgränserna har ju sett detta tydligt 
ett bra tag. Medan det demografiska är 
liksom mer subtilt och svårfångat.

Några färska ex    empel på skillnader 
landsting emellan: olika långa vänte-
tider, olika antal slutenvårdsplatser 
per capita, varierande förmåga att 
identifiera organdonatorer, skiftande 
uppföljning efter malignt melanom, 
och grannen på landet som inte fick 
genomgå samma utredning som sin 
goda vän med samma sjukdom i en 
annan landsända.

Nu finns i och för sig många sätt att 
angripa en sjukdom och så kallade lo-
kala traditioner (och då pratar vi inte 
om midsommarfirande) har betydel-
se för hur sjukvård utformas. Men, 
skillnaderna över landet är långt mer 
än en professionsfråga. 

Sjukvård är i princip ett politiskt pro-
jekt, och så ska det också vara med en 
verksamhet som finansieras via 
skattsedeln. Men, de geografiska 
ojämlikheterna bottnar sannolikt i 
hur det vårdpolitiska Sverige är orga-
niserat i dag. Med agendor som sätts 
på tre politiska nivåer och en förvalt-
ning som spänner över en rad myn-
digheter och paraplyorganisationer. 
Den största utmaningen för framti-
dens sjukvård handlar om lagarbete 
och vårdkedjor med begränsade re-
surser till buds, om lokal småskalig-
het och nationell samordning i skön 
förening. Det är en framtid där da-
gens landstingspolitik sannolikt spe-
lat ut sin roll.

Stefan Johansson
medicinsk redaktionschef
stefan.johansson@lakartidningen.se
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KULTUR Det är hög tid att ge det globalt väx-
ande problemet med antibiotikaresistens 
den uppmärksamhet som det förtjänar, 
 anser läkaren Björn Ramel, författare till 
boken »Läkare utan vapen«. I odlingsskå - 
larna ses öar av antibiotika i ett hav av 
 mikrober. Sidan 1381

 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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Nästa nummer utkommer 
den 20 juli. Trevlig läsning, 
önskar redaktionen!
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