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Ett steg i rätt riktning
Folkvett vill passa på att 
uppmärksamma tidskriften 
Illustrerad vetenskap för att ha 
tagit ett steg i rätt riktning. 
I första numret för året finns 
inte längre annonser för pro
dukter som kolloidalt silver 
eller andra tveksamma kost
tillskott. Den tillförordnade 
redaktören påpekar att man 
söker publicera fakta på ett 
populärvetenskapligt och till
gängligt sätt. Artiklarna har 
numera betydligt fler och mer 
lättillgängliga hänvisningar 
till var man har hittat sin 
information. Det är vi i Folk
vettsredaktionen tacksamma 
för och vi hoppas att Illustre-
rad vetenskap fortsätter på den 
inslagna vägen.
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Föreläsningstips
UppsalaVoF  anordnande en 
föreläsning med chefen för 
det svenska tvillingregistret 
Patrik Magnusson på temat 
genetik – ”GENvägen till 
kunskap: Lärdomar av Svens
ka tvillingregistret”. Deltar 
gjorde även professor Dan 
Larhammar och vetenskaps

journalisten JanOlov Johans
son. Föreläsningen filmades 
och finns tillgänglig här: 
https://media.medfarm.uu.se/
play/video/8818/ok
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Riksårsmötet
Vetenskap och Folkbild
ning höll i år sitt riksårsmöte 
i Göteborg. Mötet gick av 
stapeln den 13 april och bjöd 
på föreläsningar av Sven Ove 
Hansson och Olle Hägg
ström. Årets aktivitet blev en 
guidad tur i de rester av bas
tionerna som finns kvar under 
Göteborgs gator. För den som 
inte kunde eller ville slåss 
med spindlar, lera och mörker 
så gavs även möjligheten till 
ett besök på Göteborgs Stads
museum där utställningen 
”Göteborgs födelse” hägrade. 
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Vidarklinkens sjukhus 
stänger
Vidarklinken stänger nu 
ner sin sjukhusverksamhet. 
Man har förlorat avtalet med 
Stockholmslandstinget och 
därmed försvann 70% av 
patienterna. Det finns där
med inte längre ekonomiskt 
underlag för att driva verk
samheten och avvecklingen 
sker därför redan under mars 
månad. Man tittar på möj

Nästa riksårsmöte hålls i 
Uppsala och VoF Göteborg 
lämnar härmed över stafett
pinnen till kollegorna längre 
upp i landet.
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ligheten att även i fortsätt
ningen bedriva någon form 
av dagrehab men fullständig 
finansiering saknas i dagsläget 
varför man ännu inte kan säga 
säkert vilken verksamhet som 
eventuellt blir kvar i lokalerna. 
Vidarklinikens vårdcentral 
kommer även i fortsättningen 
att vara öppen eftersom de 
har sin finansiering tryggad. 
Vi får hoppas att den verk
samheten granskas ingående 
så att behandlingarna där 
följer vetenskapligt beprövade 
metoder.

Läs mer: http://www.lakar
tidningen.se/Aktuellt/Nyhe
ter/2019/03/NustangsVi
darklinikenssjukhus/


