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M och kd värnar om
rätt till gränslös vård

KONSERVATOR

20% på mattreparationer
30% på Tvätt
Antika mattor 150 kr/kvm
Övriga mattor 180 kr/kvm
Hotel mm. 250 kr
Reparatör och växtfärgare
för antika mattor, Röllakan.
Alltid värdering före ev. åtgärd.

Både moderaterna och kristdemokraterna vill ge patienterna rätt att röra sig över
gränserna inom EU och söka
vård där den är bäst och där
man kan få den snabbast.
Men inte ens deras gemensamma partigrupp i EUparlamentet, EPP-ED, ställer
upp på förslaget.

Tel/fax 08-22 53 63, Bil 073-996 98 59
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–Vi har informerat EPP-ED om
vårt förslag och det finns ett intresse, men det är inget som EPP-ED
driver. Det finns inget färdigt förslag eller så, säger Mats Odell (kd).
Gunnar Hökmark (m) som
kandiderar till EU-parlamentet,
tvingas också konstatera att EPPED – European People´s Party –
inte är redo att driva förslaget.
– Det är olika länder med olika
sjukvårdssystem som ska fogas
ihop, men tiden talar för den här
idén, säger han.
I flera år har moderaterna talat
sig varma för att bygga ut en
svensk vårdgaranti till att bli en europeisk vårdgaranti. Så sent som i
går höll moderaterna en presskonferens med det innehållet.
–Det är ett naturligt steg att gå
vidare med. Den enskilda patien-
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tens möjligheter att hävda sin rätt
måste stärkas. Det är oerhört allvarligt att folk inte får tillgång till
den sjukvård de behöver när de behöver den, säger Gunnar Hökmark.
Moderaterna vill på sikt ha en
öppen sjukvård i Europa där patienten har rätt att söka vård inom
det egna landet eller utomlands
om hemlandstinget inte kan utföra behandlingen inom rimlig tid, i
normalfallet tre månader.
– Man får börja i liten skala med
några diagnoser. För patienten
ska det inte uppstå någon merkostnad. Den ska hemmalandstinget betala, säger Hökmark.
Kristdemokraterna har nu
också ett liknande förslag med ett
slags sjukvårsdkort som ska gälla
inom hela EU.
– För den akuta vården är detta
redan på gång, nu vill vi gå vidare
med den planerade somatiska
vården. Är kötiden mer än tre månader i det egna landstinget ska
man få en remiss av sin behandlande läkare så att man kan söka
fritt bland både offentliga och privata sjukhus inom EU, säger Mats
Odell.

Den lantbrukare som i maj i fjol
sköt en varghanne vid sin gård i
Dalsland friades i går i Vänersborgs tingsrätt från åtalet om
grovt jaktbrott. Enligt mannen
sköt han vargen i nödvärn eftersom den rivit får på gården några dagar tidigare och var på
väg mot fårhagen igen.
Tingsrätten menar att lantbrukaren inte ska dömas för jaktbrott eftersom vargen tidigare
angripit tamdjur och att det
fanns ”skälig anledning att befara ett nytt angrepp”, skriver TT.
Enligt jaktförordningen är det
tillåtet att bedriva skyddsjakt
och skjuta rovdjur vid sådana
tillfällen om det sker i omedelbar anslutning till angreppet.
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Kufen kvalar in
som vår nästa trend
Det är några år sedan han försvann, min mystiska kollega. Våra
möten gick alltid till på samma sätt. Jag jobbade helg och satt
ensam vid mitt skrivbord när plötsligt en annars alltid stängd dörr
öppnades. Så stod han där, i väst och kostym. Rak i ryggen och
utan att ändra en min började han skrida utmed kontorskorridoren. Efter ett tag kom han tillbaka, gick in på sitt rum och
stängde dörren.
Nästa helgtjänstgöring upprepades proceduren. Dörren öppnades, mannen kom ut. Korridorpromenad. Retur. Dörrstängning.
En gång hejade jag. Då stannade han, vred långsamt huvudet åt
mitt håll, tittade framåt igen. Och fortsatte gå.
En annan gång hade han ett gem fasttryckt i pannan.
Men så en helt vanlig vardag var dörren borta – ja, hela rummet
var borta, rivet.
Mannen syntes aldrig mera till och nu har det slagit mig att han
var en kuf och att jag inte har träffat någon kuf sedan dess.
En kuf är inte en nörd. Tillvaron är nedlusad med nördar. De är
sådana som är extra bra på en sak och om det fortfarande hör till
stereotypen att ha fett hår och glasögon så kan nördarna skaffa
linser, rätt schampo och en manager så blir de både rika och
populära.
Nördarna har förebilder och urfadern är Bill Gates.

FREDRIK MELLGREN
08-135859, fredrik.mellgren@svd.se

Lantbrukare friad
för vargskott

endast hos oss

KOLUMN | Tisdag 25 maj

Vasa

449:-/st 389:-Rosenholm
329:-/st
389:- Uppsala Gammal
449:- 249:469:-/st

Kufarna, däremot, är bara annorlunda, rent allmänt. De har
definitivt inga förebilder. LottoÅke, Kjell-Henry ”Dra ner
värmen, Britta” Dahlberg, Skotestar-Sally och Norrlands Guldpojkarna är alldeles för roliga och har alldeles för många
kompisar för att kvala in som role models.
Fast det är inte därför som kufarna är få. De fasades ut när
ekonomin dippade med slimmade företag som följd. Situationen
är därför mera som ett kalhygge med goda förutsättningar
Kufarna fasades ut
för återväxt. Enligt SCB:s statistik är nämligen ensamståen- när ekonomin
de utan barn den vanligaste
hushållsformen. Två miljoner dippade med
svenskar lever på det sättet.
slimmade föetag
Många av dem är säkert inte
som följd. Situadet minsta kufiska, men man
kan inte säga annat än att de
tionen är därför
har ett gynnsamt utgångsläge
mera som ett kaleftersom kufen frodas i klena
sociala nätverk.

hygge med goda
förutsättningar
för återväxt.

Så. Eftersom kufens bästa tid är
snart kanske det har blivit dags
för en tv-serie, en Kuf and the
city. Serien skulle jobba efter
samma strategi som nördarna,
bögarna och schlagerfestivalen
så framgångsrikt har använt sig av; man beslagtar sitt epitet och
laddar om det med fräsch och positiv innebörd. Vips, är man cool.
I Kuf and the city skulle vi få följa några typiska kufar i deras
vardag. Vi får uppleva kufen äta fullkornsvälling med alfagroddar.
Kufen stryker plastpåsar och sorterar saker efter färg och hetsar
upp sig över för omvärlden oregistrerbara störningar i vardagsrutinerna. Kufen har vaxproppar i öronen och kjolen nedstoppad i
strumpbyxorna. Kufen använder papper och penna och mumlar
för sig själv.
Med en så maxad igenkänningsfaktor skulle söndagsbilagorna
spricka av spin off-uppslag: ”Test! Hur kuf är du på en skala?”,
”Bästa kuf-sexet!”.
Kufen är helt enkelt nästa trend. Det är bra. För kufens psykiska
hälsa är det bra. För den strömlinjeformade icke-kufens mångfaldsupplevelse är det också bra.
Livet blir på något sätt rikare om fler går omkring med gem i
pannan.

Samtliga modeller finns. Även postorder.
Chippendale
6 st kaffeskedar
i äkta silver

395:-

KOLUMNISTER TISDAGAR Clemens Poellinger/Susanna Popova/Susen Schultz ONSDAGAR
Richard Swartz/Anna Larsson TORSDAGAR Cordelia Edvardson/Lars Ryding FREDAGAR
Johan Hakelius På Läktaren LÖRDAGAR Karin Thunberg SÖNDAGAR Rolf Gustavsson

Mäster Samuelsgatan 6 • Tel. 08-611 55 66
www.igorin diamant.se

w Läs fler kolumner på SvD.se

På svd.se/kolumnister finns de senaste kolumnerna.

