n aktuellt

läs mer Längre versioner
av nedanstående notiser finns på
Lakartidningen.se

Upphandling
av HPV-vaccin
överklagas igen

Inte fel att ordinera homeopati

Läkarens flitiga förskrivning
av homeopati till sina patienter prövades av HSAN efter
en anmälan från Socialstyrelsen. Vid en granskning
hade det framkommit att homeopati var läkarens mest
använda ordination, och
skrevs ut mot bland annat eksem, stressreaktion, håravfall, ångest, elöverkänslighet
och foglossning.
Att de extremt utspädda
lösningar som används inom
homeopatisk medicin skulle
kunna skada patienten är det
ingen som hävdar. Problemet,
ansåg Socialstyrelsen, med
att en legitimerad läkare ordinerar homeopatiska läkemedel är att patienten kan få
uppfattningen att den homeopatiska kuren är tillräcklig,
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En landstingsanställd läkare
som rutinmässigt skrivit ut
homeopatiska medel slipper
prövotid. Det väsentliga är
att patienterna inte blivit
utan verksam behandling,
anser Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är okej att ge homeopatiska preparat så länge det inte är
på bekostnad av beprövad behandling.

och försumma övrig, fungerande behandling. Därmed
utgör agerandet en patientsäkerhetsrisk, trots att homeopati i sig är ofarligt. HSAN
gjorde samma bedömning och
beslutade om tre års prövotid.
Läkaren överklagade beslutet
med motiveringen att han
bara satt in homeopati när
patienten själv begärt det och
enbart när det kunnat ges parallellt med skolmedicinsk

behandling eller när sådan
inte funnits.

EO

Högsta förvaltningsdomsto-

len slår fast att det väsentliga
är att ingen patient genom läkarens agerande blivit utan
lämplig skolmedicinsk behandling. Den indirekta patientsäkerhetsrisk som Socialstyrelsen målar upp anses
alltför »hypotetisk« för att
kunna beaktas.

Michael Lövtrup

Läkartidningen startar karriärsajt
läkare, en marknad
som i dagsläget domineras av Läkartidningen och som
är tidningens enskilt viktigaste
intäktskälla.

Beslutet att dra ned på utgivningstakten bottnar i krassa
ekonomiska realiteter. De senaste fem–sex åren har det
blivit allt glesare mellan produktannonserna i Läkartidningen. Samtidigt dyker det
upp Internetbaserade konkurrenter som
gärna vill
kapa åt sig
delar av
platsannonsmarknaden för
Jonas Hultkvist

– Det är en an-
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Läkarförbundets centralstyrelse har beslutat att minska Läkartidningens utgivningstakt
till 36 nummer per år. Samtidigt
kommer en ny webbsida att lanseras med platsannonser och
karriärrelaterat innehåll.

1892

passning till en
förändrad
medievärld, säger Läkartidningens
chefredaktör Jonas Hultkvist.
Den nya karriärsajten för
läkare, som föreslås få namnet Lakarkarriar.se, ska inte
bara innehålla platsannonser
utan även redaktionellt material med anknytning till läkares karriär och arbetsmarknad.
– Jag tror att läsarna går i
riktning mot att vilja läsa mer

Läkemedelsföretaget Glaxo
SmithKline, som producerar
vaccinet Cervarix, överklagar
den senaste upphandlingen av
HPV-vaccin. Upphandlingen är
den andra i ordningen. Glaxo
SmithKline vann den första
upphandlingen. Då avgjorde
priset. Konkurrenten Sanofi
Pasteur MSD:s vaccin Gardasil,
som var 50 procent dyrare,
skyddar även mot virustyperna
HPV 6 och 11, som är associe
rade med kondylom, och det
gör inte Cervarix.
Den första upphandlingen
överklagades då av Sanofi Pas
teur, vilket ledde till att kam
marrätten beslutade att upp
handlingen skulle göras om på
grund av otillåten avtalstid.
Den andra upphandlingen, som
nyligen blev klar, vanns av Sa
nofi Pasteur MSD med Gardasil.

på webben. Vi
vill också satsa
på att utveckla
Läkartidningens
webbplats, säger
Jonas Hultkvist.
Förändringen i utgivningstakt börjar
gälla från årsskiftet. Under 2012 utkommer alltså sex
nummer färre av Läkartidningen än i år. Men enligt Jonas Hultkvist ska inte
det totala antalet vetenskapliga artiklar minska.
– Vi vill hitta en lösning
som innebär ett bättre samspel med webbplatsen. Men
väntetiderna till papperstidningen kan bli lite längre.
Den nya karriärsajten ska
starta under våren 2012.

Budgetproppen:
Mer pengar till
kvalitetsregister
För att de nationella kvalitets
registren ska utnyttjas mer ef
fektivt ökar regeringen ansla
gen till utveckling av kvalitets
registren med 80 miljoner kro
nor nästa år. Det framgår av
höstbudgeten, som lades fram
förra veckan.
Totalt satsar stat och lands
ting 260 miljoner kronor på
kvalitetsregistren 2012, vilket
är mer än en dubblering jämfört
med i år.
Som Läkartidningen tidigare
rapporterat är regeringens mål
att alla landsting ska införa
vårdval i specialistvården. I
dag finns det infört eller utreds
i runt hälften av landstingen,
och för att få fart på utveck
lingen inför regeringen nu mo
rötter i form av stimulansbidrag
till landstingen – samtidigt
som man hotar med lagstift
ning om det inte hjälper. Stimu
lansbidraget ingår i en satsning
på 160 miljoner kronor 2012
(100 miljoner 2013 och 2014)
för att stärka patientens ställ
ning, som även inrymmer med
el för att stödja utvecklingen av
en hälsodagbok på nätet.
På utbildningsområdet har
regeringen meddelat att man
vill bygga ut läkarutbildningen
med totalt 300 platser, varav 50
finns budgeterade för 2012.
ML
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