
11
fredag 9 september 2011
VÄSTERBOTTENS-KURIREN

Nyheter dygnet runt
vk.se

Landstingets tjänstemän
gick emot läkarna när de
avslog Kristoffer Olofs-
sons begäran om att få
operera sig i USA. 
Till och med chefsläkaren
Ulf Segerberg förordade
en operation.

VK har den senaste veckan
berättat om ryggmärgsska-
dade Kristoffer Olofsson
som för drygt två år sedan
drabbades av svåra smärtor
i den skadade delen av krop-
pen.

– Kristoffer Olofssons
smärtsituation är oaccepta-
bel, säger professor Richard
Levi i ett yttrande om den fö-
reslagna operationen.

Goda resultat
Han menar att landstinget
är skyldig att erbjuda Kris-
toffer adekvat behandling
även om den inte kan erbju-
das regionalt eller natio-
nellt. Därför bör Kristoffer
få möjligheten att genomfö-
ra operationen i USA.

Även landstingets egen
chefsläkare Ulf  Segerberg
rekommenderar att opera-
tionen blir av.

– Den behandling som
återstår är föreslagen metod
som anses så väl dokumen-
terad som kan krävas och

har goda beskrivna resultat.
Operationen kostar drygt

två miljoner kronor. Resul-
tatet är för osäkert ansåg
tjänstemannaledningen när
de fattade sitt beslut. Ett be-
slut som inte går att överkla-
ga.

Lovades operation
– Det är tydligt att alla är en-
se om att detta måste göras,
kommenterar Kristoffer.
Jag har varit lovad opera-

tion i Sverige men nu när det
blir USA då ska jag tydligen
betala den ur egen ficka.

Kristoffer ifrågasätter
också om landstingets tjäns-
temän hade allt underlag
när de fattade beslutet om
att inte betala för Kristoffers
operation. 

Det menar dock lands-
tingsdirektör Jonas Rastad
att de hade. Beslutet grun-
dar sig på att de måste se till
landstinget som helhet och

Rastad har tidigare pekat på
att kostnaden för operatio-
nen motsvarar 4–6 under-
skötersketjänster.

Rickard Levi pekar också
på att behandlingen i USA är
den bästa åtgärden.

Alternativ krävs
– Ett avvisande av ett be-
handlingsförsök förutsätter
enligt min åsikt en skyldig-
het att föreslå eller ombesör-
ja en alternativ handlägg-

ning utöver vad som hittills
prövats.

Något sådant alternativ
var inte aktuellt när tjänste-
mannaledningen avslog
Kristoffers begäran.

– Vi lägger oss inte i de
medicinska aspekterna, sä-
ger Rastad.

Han menar att det är en
fråga för specialisterna.

Tjänstemännen gick emot läkarna
– USA-operation är det enda möjliga

Nu bör jar bus sar na med
shop pan de fin län da re att
rul la in i Umeå igen. 
– Umeå är in tres sant som
shop ping stad och om
Ikea kom mer in ne bär det
att blir ett köp cent ra till
som in tres se rar, sä ger
Son ja Ny holm.
Hon är re se pla ne ra re vid
Svan bäcks Bus sar i Ny kar -
le by som till sam mans med
Ing ves Bus sar i När pes kom -
mer att ar ran ge ra shop ping -
re sor till Umeå varannan
vecka un der hela hös ten.
Till pre mi är re san 22 sep -
tem ber har man re dan nu 70
plat ser bo ka de. En buss
sam lar upp re se nä rer från
nor ra Ös ter bot ten och en
från söd ra.

Dragningskraft
– In tres set är verk li gen stort.
Det är många som minns ti -
di ga re torsdagsshopping
med nos tal gi och vill till ba -
ka. Umeå som så dant har
stor drag nings kraft och det
lär knap past bli säm re med
ett Ikea, sä ger hon.

Det som fick shop ping re -
sor na att dö ut var den kraf  -
ti ga höj ning en av bil jett pri -
ser na på fär jan ef  ter att tax -
freen för svann. Ge nom ett
sam ar be te mel lan buss bo la -
gen och re de ri et har man nu
kun nat dum pa pri set för
shop ping re se nä rer na. 

65 euro
För 65 euro, sam ma pris som
en or di na rie bil jett på fär -
jan, får man buss re sa från
hem or ten i Ös ter bot ten, båt -
re sa tur och re tur, mat båda
vä gar na om bord och buss re -
sa in till Umeå cent rum och
Ers bo da.

– Vi vill visa att vi vill sat -
sa på pas sa ge rar tra fi ken
och åter upp rät ta de grupp -
re sor som ti di ga re var så po -
pu lä ra. Vi är med vet na om

att våra or di na rie priser är
höga, men vi mås te hål la
den ni vån för att kla ra att
upp rätt hål la tra fi ken året
runt, sä ger Reko Märsylä, vd
på RG Line.

Torsdagar
Shop ping re sor na för buss re -
se nä rer na från Vasa kom -
mer att gå tors da gar, då pas-
sagerarmängden i van li ga
fall är låg. I pla ner na in går
ock så att till sam mans med
ett buss bo lag i Umeå ska pa
ett lik nan de kon cept för
dags tu rer till Vasa.

– Ing en kan säga att det är
för dyrt. Kan vi inte få pas sa -
ge ra re med det här pri set vet
jag inte hur vi ska loc ka
dem, sä ger Reko Märsylä.

Re dan nu ar ran ge rar
buss bo la gen i Ös ter bot ten

re sor till Ha pa ran da och
Tam mer fors. Den tra fi ken
kan kom ma att för flyt tas
över Kvarken med en Umeå-
eta bler ing.

– Det är svårt att säga hur
stort in tres set blir. Från Va-

sa är det bara 25 mil till när -
mas te Ikea i Tam mer fors,
men ef  tersom Umeå re dan
loc kar så blir det ett tilläggs -
vär de. Allt som re dan finns,
plus Ikea, sä ger Reko Märsy-
lä.

Finländska shoppingturister
ska börja bussas från Vasa  

”Umeå är in tres sant som shop ping stad
och om Ikea kom mer in ne bär det att
blir ett köp cent ra till som in tres se rar.”
Son ja Ny holm, re se pla ne ra re vid Svan bäcks Bus sar i Ny kar le by.

Ett samarbete mellan bussbolagen och RG Line har inneburit att biljettkostnaden för
 shoppingsugna resenärer har sänkts kraftigt. FOTO: PER LANDFORS
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VK den 3 september.

Kristoffer Olofsson är förlamad efter en mc-olycka för elva år sedan. Sedan drygt två år är han extremt känslig i de skadade kroppsdelarna och plågas av svåra smärtor. 

Svåra smärtor tvingar
honom till dyr operation
Kristoffer kan tvingas sälja sitt hus för att bli kvitt plågorna

Trots att läkarna anser att Kristoffer Olofsson måste opereras i USA säger landstingets led-
ning nej av ekonomiska skäl. FOTO: PER LANDFORS

”Kristoffer Olofssons smärtsituation  
är oacceptabel.” 
Yttrande av Richard Levi, professor. 


