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Läkare: Sjukt att uppmuntra vuxna att cykla utan hjälm 

Akutläkaren Ardavan Khoshnood reagerar stark på Lorentz Tovatts (MP) 

uttalande om att det finns skäl för vuxna att inte använda cykelhjälm. 

 

"Som akutläkare blir jag förvånad och rent av chockad vad gäller det resonemang som 

politikern för. Och det faktum att han sitter i riksdagen, gör att jag verkligen betvivlar hans 

förmåga att kunna sitta kvar. 

Han säger att olyckor inte minskat på grund av cykelhjälm. Och så må det vara. Det beror på 

hur vi räknar och vad vi tittar efter, men studier är helt eniga om att allvarliga huvudskador 

minskar betydligt när människor bär hjälm. Det vet jag efter att jag som akutläkare har 

behandlat hundratals människor som kommer in med skador efter cykelolyckor. Det finns 

också flera studier att hänvisa till. 

Vad gäller svåra olyckor är det nästan uteslutande tack vara hjälm som patienter överlever 

eller inte skadas allvarligare. Det som MP-politikern påstår är alltså rent falskt och fel. 

Att han sedan säger att han ej uttalar sig som riksdagsledamot är ju föga tröstande. Han är ju 

en riksdagsledamot. Allt han säger tolkas som en riksdagsledamots ord. 

Förra året kom nyheten om att allvarliga cykelolyckor ökar. Här är hjälmen det enda som står 

mellan dig och döden. Och att som politiker och riksdagsledamot uppmuntra människor att 

inte bära hjälm är rent av sjukt." 

 

Ardavan Khoshnood, akutläkare Skånes universitetssjukhus i Lund 


