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debatt insändare

Dags att ta större ansvar för vår hälsa
DEBATT
Den offentliga sjukvården har, trots
omfattande rationalisering under flera
årtionden, omfattande och oacceptabla
brister; personalen dignar under sina
åligganden och sjukvårdens konsumenter
är ofta inte nöjda. Dessutom finns det en
tilltagande skillnad i sjuklighet och medellivslängd – i Malmö cirka åtta år – och
starkt förknippad med individens socioekonomisk situation, kön, utbildning och
arbete. Underprivilegierade grupper konsumerar betydligt mer sjukvård liksom
andra kostbara insatser från samhället.
Vid sidan av det lidande detta medför,
så skapar det också ett ”onödigt” och
kostbart tryck mot en redan hårt belastad
sjukvård. Om inte radikala motinsatser
sätts in, så kommer - också i vårt land
- sjukligheten i kroniska sjukdomar; alzheimer, adhd och andra bokstavsjukdomar, cancer, diabetes, mentala sjukdomar
med flera att i snitt tredubblas – något
inget samhälleligt system kan bära.
Välfungerande hälsa är starkt beroende
av regelbunden ”ansträngande” motion
(det är främst hjärta och lungor som
skall motioneras), kontroll av stress och
hälsoriktigt ätande. En viktig förutsättning är bland annat ett väl fungerande
immunsystem och tarmflora rik på nyttiga bakterier, något som är helt uteslutet
vid stort intag av industriellt producerad
raffinerad föda (bröd och andra mjölprodukter, kokta och varma rotfrukter, pizza,
pasta, ris, raffinerade oljor och socker) –
sådan mat tas till 80-90 procent upp högt
i tunntarmen, endast en ringa del når
grovtarmen och dess viktiga hälsobevarande bakterier – detta förutsätter att mer
än 50 procent av kosten består i färska,
helst råa, grönsaker.
I de länder/kulturer där föräldrarna tar
stort ansvar för barnens utbildning når
man de bästa Pisa-resultaten. Likaså vet
man att individer, som av religiösa skäl
aktivt engagerar sig för sin egen hälsa;
till exempel mormoner och adventister i
USA och veganer, faktiskt är bara hälften
så sjuka och lever uppåt tio år längre än

Att motionera och träna regelbundet är viktigt för hälsan. 

medelamerikanerna. Samma förhållande
ser man vid studier av folkspillror, som
fortsätter att leva, som man gjort i många
tusen år till exempel Abcasia, Hunza och
Vilcabamba (lever på > 90 procent plantföda, förbrukar bara 1 700–1 800 kalorier/dag trots att de arbetar hårt) – de är
sällan sjuka och blir ofta 100 år gamla.

Det är troligen vår skola förtjänst att

vi svenskar röker minst i världen och
troligen också att vi skräpar ner i naturen
mindre än i många andra länder. Denna
resurs måste vi också fortsättningsvis
använda – alla individer måste få med
sig samma information när de går ut i
världen. Skolan måste i högre grad än på
senare år användas för utbildning i miljö
och hälsa. Också ”public service”, måste
engageras mer än hittills varit fallet. Jag
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möter ofta yngre läkare, som berättar att
de säger till varje ny patient: ”Jag kan bara
göra hälften för dig, den andra hälften
måste du ovillkorligen göra själv.” Tyvärr
meddelar de också att de sällan ser några
större insatser från sina patienters sida.

Det krävs nu en i botten ny hälsopolitik,
vilken prioriterar förebyggande insatser
liksom en jordbruks- och livsmedelspolitik inriktad på miljö och hälsa på
bekostnad av rationalitet och avkastning.
Man bör helt befria färska och ekologiskt
odlade grönsaker från moms, men också
ta bort övrig onödigt subventionerad
matmoms – maten är i dag alldeles för
billig, vilket leder till att vi äter, men
också slänger för mycket – åtgärder som
inte bara ger ekonomiska utan också betydande miljö- och hälsovinster.

Konflikten i USA om den så kallade
ObamaCare beror i botten främst på
att de som ”vårdar sin hälsa” – inte vill
medverka och finansiera vård av de som
”missbrukar” den; försummar motion,
äter sig feta och ådrar sig eller sina barn
sjukdomar.
Liknande strömningar finns också i
andra länder. Så vill vi inte ha det, men
hur skall vi undvika det?
Vi har troligen nått gränsen för vad vi
kan begära av samhället?
Vi måste alla ta betydligt större ansvar
för vår och våra barns hälsa liksom deras
utbildning?
Vi kan inte längre ”sticka huvudet i
busken” – det personliga ansvaret måste
upp till debatt!
Stig Bengsmark
Honorary Visiting Professor vid University College, Londons Universitet

läsarnas åsikter

Trött på trista reklaminslag på tv
Vi tittar ganska mycket
på tv. Vi tittar även på
kanaler som har reklaminslag vilket de flesta har.
Först och främst blir man
trött på alla avbrott i en
film och andra program
för man missar ju sammanhanget. Vad vi sedan
tycker oss ha uppmärksammat är att inslagen
av reklam blir längre och
längre.
Vi trodde att man gör
reklam för att visa att man
har något speciellt att
erbjuda och för att värva
eventuella kunder, inte
för att göra folk trötta på
inslagen. Vi har kanske
passerat det stadiet när

Två zebror som inte jobbar i en optikaffär. 

man förstår hur ”reklammakarna” tänker eftersom
reklam kan se ut hur som
helst i dag. Det enda som
gör att det ser ut som det
gör är att tv-bolagen gör
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stora förtjänster på längre
reklamtid. Nu har vi sett
ett stort antal inslag som
vi inte begriper, som att en
zebra behöver solglasögon,
att ett får sitter framför
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ett antal gubbar i kostym
och vänder blad och talar
engelska och mycket annat som vi tyvärr inte kan
finna någon mening i och
inte orkar ta upp. Om man
ska ta upp all skitreklam
som förekommit hade
det rört sig om metervis
långa spalter. Det senaste
som man förvånar sig över
är alliansens fördärvade
tårta. Om det är reklam
för alliansen så undrar jag
vem som vill köpa en fördärvad tårta och eftersom
de fördärvat en del annat
också är det väl inte många
som köper deras budskap
heller.
Lennart Jönsson

Skyldighet att lämna hjälp
n Allt som sker brukar ha någon orsak. Flyktingströmmarna kan ha flera. En del kan vi till och med
anses skyldiga till, exempelvis att öborna i Stilla
Havet riskerar att dränkas på sina boplatser. Australien nekar dem inresa enligt rapporter. Den ökande
mängden metangas och kolsyra anses ju vara orsak
till havet nivåhöjning. Därför ser jag det som väldigt
ynkligt av Sverigedemokraterna, att sätta all sin
ilska på skräckslagna flyktingar, och samtidigt gräsligt fegt, att inte med ett ord analysera orsakerna
till flykten. Denna feghet ser man tyvärr också hos
dem, som välkomnar emigranterna. Få tvivlar väl
på att orsakerna till läget i Irak har sin grund i oljekriget för några år sedan. Tre svenska partiledare
propagerade ivrigt och unisont, att Sverige borde
lämna väpnat understöd till demoleringsexperten
Bush i Babylon och dess omgivande land. Ledarna
var Alf Svensson, Lars Leijonborg och Fredrik Reinfeldt. Givetvis är vi då så pass inblandade, att vi har
moralisk skyldighet att lämna hjälp.
Bror Stenberg
Stabbarp
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