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Bäste Kasper!
Tack för Ditt brev angående myalgisk encefalopati. Jag uppskattar att Du
har tagit Dig tid att skriva till mig och jag ber om ursäkt för att mitt svar har
dröjt. Jag förstår av Ditt brev att Du är väl insatt i frågan.
Som socialminister kan jag inte detaljstyra vilken kunskap och kompe-tens
som en läkare i Sverige ska besitta. Det är Socialstyrelsen som har ansvaret
att dra upp riktlinjer och styra huvudmännen mot ett gemen-samt
ansvarstagande för hälsa och välfärd. Deras uppdrag är att utöva tillsyn så
att den behandling som erbjuds inom svensk hälso- och sjuk-vård grundas
på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården ska få en medi-cinsk
bedömning av sitt hälsotillstånd. Patienten ska få upplysningar
om detta tillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.
Alla människor ska behandlas likvärdigt inom den svenska sjukvården. Inga
sjukdomar ska betraktas, som Du uttrycker det, ”mindre värda”. Många
människor i Sverige känner dock att deras behov inte tillgodoses inom
sjukvården, men att tillsätta en utredning för kartläggning av varje drabbad
grupp anser regeringen inte är bästa vägen att gå.
Regeringen anser för det första att det inte är möjligt att tillsätta en
utredning för varje drabbad grupp och för det andra, vem kan göra en
objektiv bedömning angående vilken grupp som är viktigast att priori-tera?
Våra skattemedel behöver användas på bästa möjliga sätt.
För regeringen är detta inte en prioriterad fråga just nu, men jag ser fram
emot att i min roll som socialminister arbeta för en ökad tillgänglighet och
trygghet för den enskilde patienten inom den svenska hälso- och sjukvården.
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Jag tar med mig Dina värdefulla synpunkter och erfaren-heter i mitt fortsatta
arbete.
Återigen vill jag tacka för Ditt brev och Dina synpunkter.
Önskar Dig allt gott!
Stockholm i februari 2007
Med varma hälsningar

Göran Hägglund

