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Röster
inifrån
partiet

”Vi måste
fokusera på
jättekonkreta,
klassiska samhällsbyggnadsprojekt
om vi ska få tillbaka väljarnas
förtroende.”
Patrik Björck, distriktsordförande
i Skaraborg.

”Vi är så fokuserade på att
vända de senaste opinionssiﬀrorna
och då löser
man hela tiden de problem
som är akuta. Det tror jag på
lång sikt är förödande för politiken.” Yoomi Renström, distriktsordförande i Gävleborg.

”Jag tror att
många delar
våra värderingar, men de
tvivlar på vår
förmåga att
omvandla dem till konkret
politik.”
Philip Botström, SSU-ordföranden

S-topparna: Så här
vänder vi siffrorna

Opinion. Flera
opinionsmätningar på
raken visar rekordlågt
stöd för Socialdemokraterna. Internt
hörs kritik om att
partiet blivit defensivt.

Socialdemokraterna
har
legat under 25 procents
”Den grundläggande strategiska orsaken är att politik och konkreta åtgärder
drunknat i invandrings- och
flyktingproblematiken.”
Hans Ekström, distriktsordförande
i Södermanland.

väljarstöd i de tre senaste
opinionsmätningarna. I den
senaste mätningen från
Metro-Yougov som publicerades förra veckan fick partiet 21,6 procent.
När TT ringer runt bland
partidistrikt och kommunalråd vädras oron för att
regeringens fokus på att
hantera flyktingkrisen gör
att hjärtefrågor som jobb,
skola och bostäder hamnar

i skymundan. Ann-Sofie
Hermansson, gruppledare
för S i Göteborg, tror att väljarna vill se mer klassisk Spolitik.
– Det behövs social ingenjörskonst, reformistisk
fantasi. Vi har levererat
förr, jag tror inte att vi
egentligen har sämre förutsättningar i dag att bygga
ett jämlikare samhälle.
Men vi är lite ängsliga,

”Det (låga opinionsstödet)
har nog flera
orsaker. Vi har
ett märkligt
parlamentariskt läge och vi har många
människor som kommer till
Sverige nu.” Monica Haider, distriktsordförande i Kronoberg.

”Man skulle
behöva ha en
tydligare reformagenda.
Samtidigt
med breda
överenskommelser måste S få
upp konflikter mer, visa att politik gör skillnad.” Elin Ylvasdotter,
ordförande för S-studenter.

oroar oss lite för mycket, vi
behöver räta på ryggen.
Lars Stjernkvist – tidigare partisekreterare, i dag
kommunalråd i Norrköping
– vill se stora satsningar.
– Vi måste satsa mycket
mer på utbildning, det
krävs mycket, mycket mer
av det för att människor
ska kunna ta de jobb som
finns, säger han. MARIA
DAVIDSSON, PETER WALLBERG/TT

Europa. Fosterskadande
Zikavirus i alltfler länder
Flera europeiska länder rapporterar nu fall av det fosterskadande
zikaviruset.
Men risken för en smittspridning av det myggburna
viruset i norra Europa
bedömer experter som
mycket liten. För tillfället
vårdas en ung man på Århus
universitetssjukhus i Danmark efter att ha smittats av
zika under en resa i Sydoch Mellanamerika. Även
Schweiz och Storbritannien
rapporterar flera fall hos
hemvändande resenärer.
I Sverige smittades en
kvinna från Stockholm
redan i juli förra året. Symtomen behandlades och

Viruset sprids via myggor. FOTO: AP

kvinnan återhämtade sig
väl, enligt Folkhälsomyndigheten, något som även mannen i Danmark väntas göra.
Alltmer mot att viruset
Zika kan orsaka svåra
fosterskador. Spridningen
i Syd- och Mellanamerika
sammanfaller
nämligen
med en kraftig ökning av
antalet barn som fötts med
onormalt litet huvud, mikrocefali. JOHAN NILSSON/TT

Misstänkt. Skolläkare
anhållen för barnporr
En skolläkare som är anställd på en vårdcentral
i Mellansverige är anhållen
misstänkt för bland annat
barnpornografibrott
och
sexuella övergrepp mot
barn. Polisens utredare arbetar med att identifiera
offren på det barnpornografiska material som hittats
i mannens dator bland annat filmer från läkarundersökningar av unga pojkar
som mannen misstänks ha
spelat in.
Läkaren, som är i 50-årsåldern, greps efter ett euro-

peiskt polissamarbete. Polisens utredare hittade därefter 100 000-tals barnpornografiska bilder på mannens
dator.
Skolläkarens
advokat
Hans Östberg vill inte svara
på om mannen erkänner
brott.
Verksamhetschefen på
vårdcentralen där mannen
var anställd säger att han
erkände att ha laddat ned
barnpornografiskt material
till datorn när han konfronterades av ledningen.
TT

Har du blivit intervjuad enligt Addiction
Severity Index (ASI) i Kriminalvården mellan
2001 och 2006 p.g.a. tidigare injektionsmissbruk?
Beskrivning av planerad studie
Forskare vid Lunds universitet planerar en registerstudie utifrån svar från ASI-intervjuer 2001-2006.
Syftet med studien är att undersöka förekomst av och riskfaktorer för kroppslig sjukdom i form
av bakterieinfektioner, hjärtkärlsjukdom och Parkinsons sjukdom hos personer som injicerar narkotika.

Zikarons grundare prisades av prinsessan
Adina Krantz och Nadine Gerson, grundare av föreningen Zikaron, som Metro skrev om i går, tog under gårdagen emot 2016 års stipendium av kronprinsessan Victoria och Micael Bindefeld från Micael Bindefelds
stiftelse till minne av Förintelsen på Kungliga Operan i Stockholm. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT
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Forskarna planerar att samköra data från ASI-intervjuer 2001-2006 med uppgifter från de nationella registren patientregistret (öppenvårdsregistret och slutenvårdsregistret), läkemedelsregistret och dödsorsaksregistret. De uppgifter som
planeras inhämtas är huruvida deltagarna i ASI-intervjuerna har 1) i öppen- eller slutenvården diagnostiserats med
bakteriell infektion, hjärtkärlsjukdom eller Parkinsons sjukdom, 2) förskrivits läkemedel mot Parkinsons sjukdom,
eller 3) avlidit.
Ansvariga forskare är Anders Håkansson (leg läk, docent) och Disa Dahlman (läkare, doktorand) vid Lunds universitet.
I studien samverkar forskarna med Jörgen Bramness (specialistläkare, professor) och Eline Borger Rognli
(psykolog, doktorand) vid Oslo universitet, Norge. Forskningshuvudman för studien är Lunds universitet.
Sekretess och personuppgifter
De uppgifter från ASI-intervjuerna som finns lagrade i den databas som forskarna har tillgång till är helt avidentifierade.
Uppgifter från såväl ASI-intervjuer som nationella register kommer att hanteras under sekretesskod under databearbetningen. Forskarna vet inte vilka personer som ingår i den aktuella databasen, eftersom uppgifterna i
databasen helt saknar namn och personnummer. Namn och personnummer är och förblir således helt okända
för forskarna. När studien publiceras kan ingen heller se att du har varit med i studien eller hur just du har svarat.
Hantering av dina uppgifter regleras av Personuppgiftslagen (PuL; SFS 1998:204).
Möjlighet att säga nej
Deltagande i studien är helt frivilligt. Du har möjlighet att vägra att uppgifter från dig används i den planerade studien,
där ansvariga forskare vid Lunds universitet genomför uppföljningar i nationella register baserade på uppgifter från
ASI-intervjuer som genomfördes 2001-2006. Om du inte önskar delta i studien måste du meddela detta på något av
nedanstående sätt – och eftersom din identitet är okänd för forskarna måste du uppge namn och personnummer.
• Ring nr 040-33 15 45 och tala in ditt meddelande på telefonsvararen (avlyssnas EJ av de ansvariga forskarna,
utan av sekreterare utan koppling till studien), inklusive namn och personnummer.
• Skicka e-post till asistudie@skane.se och ange ditt meddelande tillsammans med namn och personnummer
(läses EJ av de ansvariga forskarna, utan av sekreterare utan koppling till studien).
• Skriv ett brev med ditt meddelande tillsammans med namn och personnummer, till postadress:
Beroendecentrum Klinisk forskningsenhet, ”ASI-studie”, Södra Förstadsg. 35 pl 4, 205 02 Malmö
(läses EJ av de ansvariga forskarna, utan av sekreterare utan koppling till studien).
Om du godkänner att forskarna genomför studien inklusive nationella registeruppgifter om dig, behöver du inte göra
någonting.
Om du har frågor om studien är du välkommen att höra av dig på e-postadress asistudie@skane.se.
Denna läses EJ av de ansvariga forskarna, utan av sekreterare utan koppling till studien.
För frågor om studiens resultat är du välkommen att höra av dig till ansvarig forskare Anders Håkansson på postadress:
Anders Håkansson, Beroendecentrum Klinisk forskningsenhet, Södra Förstadsg. 35, plan 4, 205 02 Malmö.
Det går också att ringa till Beroendecentrums växel, tel 040-33 16 00.
Anders Håkansson, leg läkare, docent
Disa Dahlman, läkare, doktorand

