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Eva Nilsson Bågenholm före-
slås bli andre vice ordförande i
Läkarförbundets centralstyrelse
efter Mette Jansson, som har av-
böjt omval. Valberedningen fö-
reslår också att förbundets ord-
förande Bernhard Grewin väljs
om för den kommande tvåårspe-
rioden och nyval av Stephan
Stenmark, Benny Ståhlberg och
Marie Wedin som ledamöter i
centralstyrelsen.

Bernhard Grewin valdes till ordfö-
rande för Läkarförbundet för två år se-
dan. Valberedningen föreslår nu alltså
att han väljs om för den kommande
mandatperioden. Eva Nilsson Bågen-
holm är som ordförande i Sylf och leda-
mot i bl a centralstyrelsen redan väl-
känd för många i Läkarförbundet. 

– Vi föreslår Eva Nilsson Bågen-
holm som andre vice ordförande därför
att hon visat initiativförmåga och fram-
åtanda, säger Christian Bergh, valbe-
redningens ordförande. 

- Tanken med valberedningens för-
slag är föryngring. Vi har sökt yngre
människor, men fått in relativt få förslag
till de lediga posterna.

Förutom Mette Jansson har också

Thomas Lindén och Matz Widerström
avböjt omval till centralstyrelsen.

En av de yngre i valberedningens
förslag är Stephan Stenmark, född 1965
och legitimerad 1994. Han har en ST-
/doktorandtjänst på infektionskliniken,
Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
Han är sedan 1998 ledamot i förbundets
arbetslivsgrupp och suppleant i valbe-
redningen. Sedan 1996 är han styrelse-
ledamot i läkarföreningen i Västerbot-
ten. Han har också varit engagerad i
Sylf lokalt i Västerbotten och sitter nu i
Sylfs valberedning.

De två övriga i valberedningens för-
slag till nyval kommer båda från Skåne.
Det är Benny Ståhlberg, distriktsläkare
vid vårdcentralen i Bromölla. Han är

född 1954, legitimerad 1981 och speci-
alistkompetent i allmänmedicin. Han är
ledamot i arbetslivsgruppen sedan 1998
och ordförande i Östra Skånes läkarför-
ening sedan 2000 där han varit ledamot
sedan 1989. Sedan 1997 sitter han i Di-
striktsläkarföreningens styrelse och han
är även ordförande i dess lokalavdel-
ning i Östra Skåne.

Marie Wedin är född 1955, legitime-
rad 1983 och specialistkompetent i or-
topedi. Hon är biträdande överläkare på
ortopediska kliniken på Helsingborgs
lasarett. 1998 engagerades hon som le-
damot i Nordvästra Skånes läkarför-
ening och är dess ordförande sedan
1999. Sedan 1998 sitter hon i styrelsen
för Överläkarföreningen. Perioden
1994 till 1998 var hon ordförande i ÖFs
dåvarande lokalavdelning i Helsingkro-
na.

– Vi hade önskat fler förslag från
Stockholm och Västsverige. Jag vet inte
om man ska tolka det som en allmän
facklig torka. Jag vet ju att det är svårt
även lokalt att hitta någon som vill stäl-
la upp. Idag verkar det vara så att  man
bara hinner bry sig om sitt arbete. Men
genom att arbeta fackligt kan man ju
faktiskt påverka sjukvården och därmed
sitt arbete, säger Christian Bergh.

– Det är omöjligt att varje år tillgodo-
se balansen så att det blir lagom många
män, kvinnor, unga, gamla, och från
samtliga landsändar. Sett över en längre
period blir det dock bra balans även om
vi naturligtvis strävar efter bra balans
varje år, säger Christian Bergh.

Valberedningen förslår dessutom
omval av ledamöterna Ulla Feuk och
Ulf Swanstein.

Kristina Johnson

Tre nya ledamöter föreslås 
till Läkarförbundets centralstyrelse
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Sylfs ordförande Eva Nilsson
Bågenholm  föreslås bli Läkarförbundets
andre vice ordförande. Stephan
Stenmark, Umeå, är föreslagen som ny
ledamot i centralstyrelsen.

Benny Ståhlberg, Kristianstad, och
Marie Wedin, Helsingborg, är föreslagna
som nya ledamöter i Läkarförbundets
centralstyrelse.

Bruket av alkohol och nikotin är
starkt kopplade till varandra. En färsk
doktorsavhandling vid medicinska fa-
kulteten i Göteborg visar att om man
blockerar det system i hjärnan som ger
nikotinisten en känsla av njutning vid
intag av nikotin så försvinner också in-
tresset för att dricka alkohol.

Avhandlingen, som bygger på för-
sök med råttor, visar att alkohol intera-
gerar på flera sätt med samma recepto-
rer i kroppen som nikotin. När niko-
tinreceptorer i hjärnan blockeras börjar
»alkoholiserade» råttor att dricka vatten
istället för alkohol om de får välja. Om
man å andra sidan ökar tillförseln av ni-
kotin  hos råttor som annars föredrar
vatten så ökar alkoholkonsumtionen.

Försöken syftar till att finna nya lä-
kemedel med vars hjälp man kan be-
handla alkoholism.•

Förbud mot
tobaksreklam om ett år
All tobaksreklam förbjuds från och

med juli 2001. Det är innebörden i re-
geringens förslag om indirekt tobaksre-
klam som överlämnades till riksdagen i
förra veckan.

Förslaget innebär att all marknads-
föring av tobaksvaror förbjuds, samt att
det blir förbjudet att marknadsföra varor
eller tjänster som använder namn eller
logotype för tobaksvaror. Undantag gäl-
ler dock på och vid säljställe, för med-
delanden inom tobaksbranschen och i
publikationer som inte ges ut inom EU.

Inga nya tobaksvaror får släppas ut
på marknaden om de använder namn el-
ler logotype för andra varor eller tjäns-
ter. Det blir också förbjudet att sponsra
verksamheter eller evenemang om syf-
tet eller effekten är att främja försälj-
ning av tobaksvaror.•

Stark koppling
mellan intag av
nikotin och alkohol


