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A
tt diskutera det ändamåls-
enliga i att läkare reser på
kongresser är minst av allt
en nyhet. Samuel Johnson
sade någon gång på 1700-

talet att det var meningslöst att åhöra fö-
reläsningar eftersom man lika gärna
kunde läsa det tryckta ordet. Men möte-
na ger tillfälle till mera än faktainhämt-
ning, vilket flitiga kongressresenärer är
angelägna att framhålla.

Läkares rättigheter, möjligheter och
kanske till och med skyldigheter att del-
ta vid internationella möten finns regle-
rade i avtal mellan Läkarförbundet och
Landstingsförbundet, och en rimlig
enighet råder om grundprinciperna.
Men samtidigt är det uppenbart att det
finns en gråzon. Läkemedelsindustrins
roll därvidlag är komplicerad.

Naturligtvis är det viktigt att de ex-
perter som verkligen medverkar till att
ta fram nya viktiga läkemedel får möj-
ligheter att resa ut i världen och med ve-
tenskaplig pondus presentera resultat.
Men samtidigt är det uppenbarligen
olämpligt att välbetalda »call-girls» cir-
kulerar jorden över för att för ungefär
samma typ av målgrupp berätta ungefär
samma sak. Naturligtvis kan sådana
budskap förmedlas av andra, kanske till
och med nationella experter, men up-
penbarligen anser man det viktigt för
genomslagskraften att ett internatio-
nellt jet set sprider glans över tillställ-
ningen. 

En Lancet-ledare i oktober 1998
[1] beskriver en ytterlighetsform. Infor-
mationen har tidningen fått på ett intres-
sant sätt. En nervös anonym doktor
ringer och beklagar sig, eftersom hans
chef inte kan sköta sitt arbete på klini-
ken. Närmare två månader kommer ve-
derbörande att vara på resande fot i
USA, Mellanöstern, Fjärran Östern och
ett dussin europeiska länder.

Har man därmed nått en gräns när
expertens frånvaro leder till skadeverk-
ningar på hemmaplan, frågar man sig i
Lancet-ledaren. Innebär en sådan här
verksamhet att patienter inte får träffa
en klinisk expert, att kolleger inte får
möjligheter till sin forskningsledighet
eller egna utbildningsmöjligheter?

Tvångströjor torde inte fungera, ar-
betsreglering på hög nivå är sannolikt
inte ändamålsenlig, och de flesta av
dessa upptagna artister är trots allt ex-
tremt hårt arbetande människor, som
sätter av en stor del av sin fritid för des-

sa turnéer. Att dela på reseprogrammet
låter demokratiskt i teorin, men är kan-
ske inte i praktiken vad läkemedelsföre-
taget hade tänkt sig betala för. Uppen-
barligen är de stora artisterna viktiga
dragplåster internationellt.

Lancet-ledaren citerar en klassisk
bok av David Lodge, »Small World»,
som handlar om kongresscirkusen,
även om det i hans fall rör sig om ling-
vistisk expertis på global turné. Den
som läst denna underbart underhållande
bok inser, att det inte krävs stora insats-
er för att transformera den lingvistiska
föreläsningscirkusen till en motsvaran-
de medicinsk turnérapport.

I en kort insändare kommenterar Ro-
bert Mahler Lancet-ledaren [2]. Mahler
har haft en intressant och originell pro-
fessionell karriär. Många svenska lipid-
forskare träffade honom när han syssla-
de med leukocyter och blodfetter på
Gustaf V:s forskningsinstitut i Stock-
holm på 1970-talet. Mahler bestämde
sig originellt nog för att avgå från sin
medicinprofessur i Cardiff vid 55 års ål-
der för att utan dåligt samvete kunna
ägna sig åt de sidouppdrag som väntade
på honom. Få professorer skulle ha ett
sådant kurage.

Mahlers insändare är antingen
aningslös eller ironisk – det är svårt att
veta vilket. Han tycker synd om den
stackars resande experten som är tvung-
en att oupphörligen resa till exotiska
platser för att presentera samma materi-
al för samma kolleger för en publik som
är mera intresserad av mötesplatsen än
ämnesvalet. Hans motdrag är att försö-
ka återinföra sabbatsterminen för klini-
ker.

I Sverige har sabbatsterminerna för-
svunnit och i Storbritannien är de säll-
synta. Men den som läser Lancet-leda-
ren inser nog, att det är osannolikt att en
sabbatstermin skulle göra experten
lycklig. Det är kanske inte för att vara
hemma och forska som experten åtar sig
alla dessa exotiska föreläsningsupp-
drag, utan snarare för de pengar och den
glamour resandet innebär. Och för
många är uppenbarligen resandet ett be-
kvämt och relativt legalt sätt att ha nå-
gonting att skylla på när det blir besvär-
ligt på hemmaplan.

För många år sedan hade the Lan-
cet ett ledarstick med rubriken »Have 
problems – will travel». Ingen sabbats-
termin i världen kommer att ändra på

det förhållandet. Och så tittar jag skuld-
medvetet i min egen almanacka, India-
napolis – men tre dagar under snöstorm
är möjligen exotiskt men inte mysigt.
Nio timmar vardera i Köln, Bryssel,
London och Lissabon är mest jobbigt
och till detta kommer fortbildningens
värnplikt: Bollnäs, Västerås, Falun, Bo-
den, Skellefteå, Kramfors, Luleå, Lin-
köping, Göteborg, Lund, Ystad …

Några timmar på varje ställe för en
föreläsning, ett möte eller ett samman-
träde är mera pliktkänsla än Sverige-
turism. Rotary, Lions, pensionärsklub-
bar, patientföreningar, gymnasieklasser
är samhällstjänst. Man kan behöva vara
borta en del ifrån sin reguljära arbets-
plats utan att ha dåligt samvete.
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’’ Det är kanske inte för att
vara hemma och forska som
experten åtar sig alla dessa
exotiska föreläsningsuppdrag,
utan snarare för de pengar
och den glamour resandet 
innebär.’’


