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aktuellt Pneumokockvaccin 
införs vid årsskiftet
Pneumokockvaccin kommer att
ingå i det allmänna barnvacci-
nationsprogrammet. Det beslu-
tade Socialstyrelsen den 13 maj
efter avslutad remissrunda. 
Ändringen träder i kraft den 1 ja-
nuari 2009. Se även LT nr
4/2008 sidan 192. ■

Förtydligande: 
Österlund och Carls-
son gjorde studien
I intervjun med Otto Cars i förra
numret (Läkartidningen nr
20/2008, sidorna 1462-5), om-
nämns en studie av förskriv-
ningsmönstret inom Norrbot-
tens primärvård som pekar på
stora skillnader mellan olika
vårdcentraler och läkare. Studi-
en är gjord av Anders Österlund,
smittskyddsläkare, Norrbottens
läns landsting och Åsa Carls-
son, överläkare, infektionssek-
tionen, Sunderby sjukhus, Lu-
leå. Intervjutexten kunde tyvärr
tolkas som att den var gjord av
Svensk förening för allmänme-
dicin. Själva studien publice-
rades i Läkartidningen nr
4/2008, sidorna 210-4. ■

Capio S:t Görans sjukhus ska
få sälja överkapacitet till pati-
enter med privat finansiering.
Den borgerliga alliansen i
Stockholms läns landsting vill
att landstingsfullmäktige fat-
tar beslut om en ändring i av-
talet med Capio. Avtalet inne-
håller i dag ett förbud mot
detta.

Även de offentligt drivna
sjukhusen i Stockholm ska få
sälja överkapacitet, enligt för-
slaget.

Socialdemokraterna kallar
planerna för ett »valsvek«
mot löftet att plånboken ald -
rig ska styra vården. 

– De som har råd att betala
dyra sjukvårdsförsäkringar
kommer att få en gräddfil in
till läkaren, enligt gruppleda-
ren Ingela Nylund Watz (s).

Beslut i fullmäktige väntas
före sommaren, enligt lands-
tingsdirektör Mona Boström
som säger att det handlar om
att ta emot patienter »på mar-
ginalen«:

– Förutsättningen är att
sjukhusen fullgör sitt offent-
ligt finansierade uppdrag.
Man får inte bygga upp verk-
samheten så att man fortlö-
pande har en överkapacitet. 

Var går gränsen mellan över-
kapacitet och patienter på mar-
ginalen?

– En del talar om 5 procent
av omsättningen men det går
inte att säga någon exakt siff-
ra. Man får ha lite finger -
toppskänslighet, säger Mona
Boström.

Elisabet Ohlin

Smittskyddet utreds
Regeringen har tillsatt en ut-
redning som ska se över myn-
digheters arbete inom smitt-
skyddsområdet, främst Soci-
alstyrelsen och Smittskydds-
institutet. Särskild utredare
blir Carl-Anders Ifvarsson,
landstingsledamot (fp) i
Stockholm och före detta
statssekreterare, som har till-
satts av äldre- och folkhälso-
minister Maria Larsson.

I uppdraget ingår bland an-
nat att kartlägga omvärldsför-
ändringar inom smittskydds-
området, och hur dessa påver-
kar myndigheterna inom om-
rådet. Utredningen ska pröva
vilken forskning och kun-
skapsuppbyggnad som be-
hövs på nationell nivå för
smittskyddet. I uppdraget in-
går att lämna förslag till hur
uppgifter ska fördelas mellan
berörda myndigheter. ■

Stockholmssjukhusen ska få 
ta emot privat finansiering




