Den här bilden ska ﬁnnas dold på dokumenten för att en svart sida ska generera fyra
plåtar annars blir det fel i överföringssystemet.
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EXTRA

Läkaren
avrådde
honom
inte från
att resa
Mats Öberg, 55, var sjuk
men avråddes inte från att
resa utomlands.
När han blev allvarligt sjuk
i Thailand sa hans försäkringsbolag nej till att betala för
transporten hem.
– Vi inom sjukvården
kanske måste börja tänka
mer på vilka rekommendationer vi ger till våra patienter, säger läkaren Ardavan
Khoshnood, 34.
Läkaren Ardavan Khoshnood, akutsjukvårdare på
lasarettet i Lund och bekant
till familjen Öberg, menar att
fallet gör att man inom sjukvården kanske måste börja
tänka på vad man säger till
sina patienter.
– En patient som blir diagnostiserad med lunginflammation och får antibiotika
utskrivet, men som inte skickas
till akuten, hade aldrig fått
höra att han eller hon inte
skulle resa utomlands. Vi
säger hela tiden till patienter
att de kan resa med liknande
besvär, säger Ardavan Khoshnood.

Bör se över hanteringen
Den uppkomna situationen
gör, enligt Khoshnood, att
läkare kan behöva ompröva
vilka råd man ger till en
patient.
– Vi kanske får säga att det
medicinskt är helt okej för en
patient att resa, men att försäkringen inte kommer att
täcka det här om det skulle
hända något, säger Ardavan
Khoshnood.

”Låter osannolikt”
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, tycker att det är uppseendeväckande hur försäkringsbolaget valt att hantera
situationen.
– Generellt kan jag säga att
det är många som reser under
pågående behandling och det
låter osannolikt att man inte
skulle kunna täckas av försäkringen om hälsotillståndet
förvärras, säger hon.
Hon tillägger att man som
läkare sällan känner till
försäkringsregler och därför
inte kan förklara vad som
händer om hälsan försämras.
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Lilla Madius är bara sex
veckor gammal.

Leopardunge rymde från Nordens Ark – nu förstärks stängslet runt hägnet
n Den sex veckor gamla
leopardungen rymde plötsligt ur inhägnaden i Nordens
Ark. Nu har hålet lagats och
den lilla trekiloskatten är tillbaka på rätt sida av staketet.
– Marksäkringen och gli-

pan har förstärkts med ett
nät. Nu är det slut med
rymningar, säger Mats Höggren, vd för Nordens Ark, till
TT.
Det var i förrgår som
Madius, som leoparden

heter, klämde sig ut genom
marksäkringen. Han ingår
i den första kull persiska
leoparder som har fötts
i Sverige och hade precis fått
lov att lämna barnhägnet för
att komma ut.

– Han upptäckte en glipa
som ingen annat sett och
kunde smita ut. Det är
självklart inte bra. Inte för att
han kunde ha skadat någon,
men det är ju ungens egen
hälsa och välmående man

tänker på, säger Mats Höggren.
Ungen fångades in redan
efter 20 minuter. I går inspekterade parkens personal
stängslet runt hela hägnet.
(TT-Aftonbladet)

