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Sedan flera månader tillbaka
pågår en kraftig chikungun-
yaepidemi på den franska ön
Réunion. 

– Chikungunyainfektion ger
mycket hög feber och kraftiga
ledsmärtor. En del patienter
har så ont att vi knappt kan
röra vid dem, berättar Jean-
Luc Yvin, chef för den intern-
medicinska avdelningen på
sjukhuset i Réunions huvud-
stad Saint-Denis. 

Sedan mars förra året har
man (enligt WHO och Obser-
vatoire Régional de la Santé

de la Réunion)
beräknat att
157 000 invåna-
re blivit sjuka. 77
har avlidit till
följd av kompli-
kationer av eller
i samband med
chikungunya.
Dock har inga
dödsfall direkt
orsakade av viruset bekräf-
tats. Detta ska jämföras med
en total befolkning på cirka
750 000 personer. Det är
svårt att skydda sig mot viru-
set, eftersom det sprids via

myggan Aedes albopictus,
som existerar överallt på ön. 

Läs hela artikeln på
www.lakartidningen.se

Anna Trenning-Himmelsbach, 
frilansjournalist, Frankrike

Stort utbrott av chikungunya på Réunion
St-Denis
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60 procent av privata läkare
och sjukgymnaster har upp-
taxerats efter en landsomfat-
tande skatterevision. Var fem-
te har anmälts för bokförings-
eller skattebrott. Utgifter för
seglatser, fritidskläder och
hästfoder har tagits upp i de-
klarationen, medan inkomster
från vaccinationer och intyg
och till och med ersättningen
från landstinget har uteslu-
tits.

Skatteverket genomför sedan
i höstas en specialgranskning
av privata sjukgymnaster och
privatläkare, i första hand
med landstingsavtal. Redan i
februari stod Alf Oskarsson,
projektledare för granskning-
en, i TV och berättade om den
kommande granskningen.
Genom att berätta i förväg vil-
le Skatteverket ge företagarna
möjlighet att rätta till eventu-
ella fel.Trots det hittade man
alltså grava felaktigheter i
mer än vartannat företags re-
dovisning i bokföring och de-
klaration.

– Det är lite nedslående, sä-
ger Alf Oskarsson.

I och för sig menar Alf Os-
karsson att man vid gransk-
ningar av mindre företag i alla

möjliga branscher hittar av-
drag i deklarationen för kost-
nader som inte ska vara med i
bokföringen. Och rena miss-
tag är enligt Alf Oskarsson un-
dantag.

– De flesta avdrag har så
privat eller näringsfrämman-
de karaktär att de måste bedö-
mas som avsiktliga.

Privata läkare och sjukgym-
naster verkar enligt Alf Os-
karsson i större utsträckning
än andra företagare underlåta
att ta upp alla företagets in-
komster i deklarationen.

– Vi har påträffat oredovisa-
de inkomster i mer än en tred-

jedel av fallen, säger Alf Os-
karsson.

Avtalen med landstingen
gör att Skatteverket har möj-
lighet att stämma av de grans-
kade företagens uppgivna in-
komster med landstingens er-
sättningar. Dessutom har
Skatteverket tittat på bland
annat körkortsintyg.

– Dessutom har vi sett på
utgifter för inköp av vaccin;
ibland finns inkomsterna från
vaccinationerna inte alls bok-
förda, säger Alf Oskarsson. 

Han berättar också att läkar-
nas felaktigheter omfattar i
genomsnitt större belopp än
sjukgymnasternas. Däremot
är felaktiga avdrag för kostna-
der något mer frekventa
bland sjukgymnasterna.

Hittills har man gått ige-
nom 230 företag, och gransk-
ningen ska fortsätta under
hela 2006. Skatteverket räk-
nar med att hinna med minst
600 företag. Senast en så här
systematisk och landsomfat-
tande genomgång av privata
läkare och sjukgymnaster
gjordes var i början på 1970-
talet.

Sara Gunnarsdotter
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

Privatläkare redovisar 
inte sina inkomster

Cancervården på 
Karolinska får kritik
Bristande kapacitet inom rönt-
gen och patologisk service ska-
par flaskhalsar och långa vänte-
tider på onkologkliniken på Ka-
rolinska Universitetssjukhuset,
Solna. Det konstateras i en kon-
sultrapport av företaget Helse-
plan, som på uppdrag av Stock-
holms läns landsting studerat
verksamheten vid sjukhusets
onkologklinik ur en rad aspek-
ter, apropå höstens ifrågasät-
tande av kvaliteten på kliniken. 
Bristen på eftervårdsplatser
skapar också problem. Andra
brister enligt rapporten rör kon-
tinuitet och samverkan internt
på kliniken. Åtgärder för att för-
bättra samverkan bör priorite-
ras.

Läkarbemanningen och läkar-
nas arbetsfördelning ifrågasätts
också. »Läkarnas sätt att enga-
gera sig i andra åtaganden på-
verkar vården negativt« står det
bland annat. 

Mål för den patientfokusera-
de kvaliteten saknas nästan
helt. Sådana bör sättas och föl-
jas upp, enligt rapporten. Läs
hela rapporten på www.sll.se
under Press, Aktuellt.

Fågelvirus
nu i Sverige
Ett aggressivt fågelvirus har
kommit till Sverige. Fågelinflu-
ensa börjar som vanlig influen-
sa och övergår i mycket svår
lunginflammation med andnöd.
Njure och lever kan påverkas.
Även hjärninflammation har fö-
rekommit.

Är det något svenska läkare
nu bör tänka på?

– Om man får in någon som
exponerats för sjuka tamfåglar
eller som tagit hand om smitta-
de fåglar eller som varit i
Sydostasien och har de här
symtomen och om man tror att
det rör sig om fågelinfluensa, så
ska man kontakta infektionskli-
nik så att patienten kan skickas
dit, säger Annika Linde, stats-
epidemiolog vid Smittskyddsin-
stitutet, SMI.

Är det bråttom då?
– Ja, de ska skickas dit omgå-

ende.
Det är infektionskliniken som

ska ta influensaprovet. Provet
skickas sedan till SMIs virusla-
boratorium för analys. Behand-
lingen är en hög dos antivirala
medel. SMI har redan vid ett par
tillfällen under vintern tagit
emot sådana prover för analys,
men det har inte rört sig om
H5N1.

Läs hela artikeln på 
www.lakartidningen.se 

Elisabet Ohlin

Avdragsgillt för doktorn?
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