
många människor. Dessa skador elimi-
neras i mycket stor utsträckning om
hastigheterna sänks radikalt. De flesta
fordon kan idag konstrueras för att pas-
sagerarna skall klara en krock i 50 km/
tim, och de flesta fotgängare klarar en
påkörning, av en rätt utformad bil, i 30
km/tim [4, 5].

Miljöteknik i olika former kommer troli-
gen att vara nästa stora område för ut-
veckling och kommersialisering. Natio-
nalstaten Sverige har sedan århundra-
den haft stark kontroll över sina med-
borgare, vilket ger fördelar om man vill
styra utvecklingen, jämfört med många
andra länder. Medborgare i Sverige är
idag relativt välutbildade och har visat
att man lätt kan ta till sig ny teknik. Inte
så många kunde för 20 år sedan tro att
de flesta människor i Sverige 2007 skul-
le arbeta eller vara i kontakt med data-
teknik dagligen. 

Om ett väl samlat, centralstyrt och re-
sursstarkt land som Sverige kan gå i
spetsen för en ny utveckling, där olje-
och bilindustrins traditionalism utma-
nas på ett konstruktivt sätt, kan det få
efterföljd i andra länder. Ett starkt
minskat oljeberoende skulle dessutom

ge ett större oberoende i förhållande till
instabila diktaturer som idag behärskar
en stor del av oljemarknaden. Nuvaran-
de och kommande krig och konflikter
om oljetillgångarna i världen skulle kun-
na minskas. 

Övergången till ett resurssnålare sam-
hälle kan göras snabbt. Men det kräver
att man gör upp med den traditionella
synen på bilkörning och bilägande som
symbol för makt, effektivitet eller man-
lighet. Den politiska viljan och modet är
extremt viktigt för ett skifte i tänkande
och värderingar. Om människan är
människans mått så är hastigheter på 30
eller 50 km/tim något mer hälsosamma
och mer i proportion till vad evolutio-
nen skapat oss för. 

En tänkvärd, sann historia: Tre sherpas
från det i princip väglösa Nepal kom för
första gången till Sverige. En god vän
hämtade dem på flygplatsen i sin Volvo.
Han körde hem på motorvägen i 110
km/tim. Nepaleserna skrattade så de
kiknade. De hade aldrig åkt bil så fort.
Men det som de fann allra mest komiskt
var varför vännen hade så bråttom. Vad
hade han tänkt att de skulle använda

den intjänade tiden till? Man var ju re-
dan tillsammans! 

Förändringen börjar med våra före-
ställningar om vad som är viktigt – inte i
teknik eller ekonomi! Om vi inte tänker
alls närmar sig syndafloden oundvikli-
gen.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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■  Läkarförbundet har helt rätt (ledaren
i Läkartidningen 3/2007, sidan 107).
Vårdköerna måste bort. Det finns ingen
som helst anledning att låta patienter
vänta på medicinskt motiverad behand-
ling. Det leder bara till sämre resultat
och dyrare vård. Men i motsats till Lä-
karförbundet menar vi att vårdgarantin
är precis rätt väg att nå målet om en köf-
ri sjukvård. 

Arbetet med vårdgarantin har stimu-
lerat det systematiska förbättringsarbe-
te som Läkarförbundet efterlyser. Det
finns en rad exempel där anställda med
stor kreativitet och små medel lyckats få
bukt med årslånga väntetider och stres-
siga arbetsmiljöer. 

Situationen är inte så dyster som Läkar-
förbundet gör gällande. Vårdgarantin

har påtagligt förbättrat tillgängligheten.
För tre av fyra fungerar vårdgarantin.
Succé är det först när den fungerar för
alla. Därför krävs fortsatta insatser och
fortsatt stöd från alla håll, inte minst
från läkarna. 

Lars Isaksson
ordförande, 

Landstingsförbundet

■  Lars Isaksson har helt rätt i att in-
förandet av vårdgarantin inte har varit
helt misslyckat. Flera landsting har
kommit långt med att strama upp re-
misshanteringen och anstränger sig
idag ofta för att hitta alternativ, både för
de patienter som åberopar garantin och
för dem som riskerar att få vänta länge
på behandling. Vi håller också med om
att det finns en rad exempel där anställ-
da med stor kreativitet och små medel
lyckats få bukt med årslånga väntetider
och stressiga arbetsmiljöer. Men för att

få igång denna process har landstingen
också fått mycket bra betalt av staten. 

Trots de stora statliga satsningarna kla-
rar landstingen idag bara garantin för
tre av fyra patienter. Det blir något
absurt över det hela om man betänker
vad garantin utlovar. Först utlovas en
undersökning inom tre månader. Sedan
skall patienten vänta på läkarens beslut
om behandling. Därefter utlovas ytterli-
gare en längsta väntetid på tre månader.
Totalt kan det alltså gå betydligt mer än

sex månader innan garantitiden över-
skrids. 

Vi tycker det är en alldeles för låg am-
bitionsnivå och vi tycker att landstingen
borde klara alla patienter inom en så vid
tidsram. 

Catarina Andersson Forsman 
VD 

Kåre Jansson
utredningschef;

båda Läkarförbundet

Ja, vi behöver vårdgarantin

Replik:

För låg ambitionsnivå




