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Nya riktlinjer för forskningsbidrag

De som söker forskningsbidrag måste redovisa både egna och andras kom-
mersiella intressen i forskningen. De kraven ställer Vetenskapsrådet från och
med 2004. Saknas garantier för att forskningen är fri från påverkan kanske det
inte blir några pengar.

Aktuellt och reportage sidan 583

Beslut om antal fullmäktige dröjer

Läkarförbundets centralstyrelse vill avvakta ytterligare utredningar, innan den
föreslår en förändrad ordning för fullmäktige till vartannat år istället för varje
år. En anledning är de kritiska röster som vissa av förbundets lokalföreningar
gett uttryck för. 

Aktuellt och reportage sidan 585

Inga nationella planer för diagnosgrupper

Den projektgrupp som på regeringens uppdrag genomför en översyn av den
högspecialiserade vården ställer sig negativ till nationella planer ifråga om dia-
gnos, behandling och vård för vissa diagnosgrupper. Sådana planer skulle
bland annat rubba ansvarsbalansen mellan stat och landsting, skriver projekt-
gruppen i en promemoria till regeringen. 

Aktuellt och reportage sidan 583

Bristande kunskaper
om lesbiska hälsofrågor

Lesbiska kvinnor är en osynlig patientgrupp.
Många läkare tar för givet att patienter är hetero-
sexuella och bemöter dem utifrån den uppfatt-
ningen. Det visar en ny avhandling, som också tar
upp allmänläkares ringa kunskap om lesbiska 
hälsofrågor.

Aktuellt och reportage sidan 588

Farmakogenetiska metoder 
utvecklas snabbt

I veckans nummer redovisas preliminära erfarenheter av att försöka förutsäga
den antihypertensiva effekten av AT1- receptorantagonisten irbesartan utifrån
patientens RAAS-genotyp (renin–angiotensinsystemet). 

Klinik och vetenskap sidan 600

Anna Westerståhl har 
disputerat på hur genus
och sexualitet förstås inom
vården.
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Schematisk bild av en mikroarray
som framställts på ett vanligt objekt-
glas med en förstorad reaktions-
brunn. Bilden har tillhandahållits av
Ulrika Liljedahl, Uppsala universitet.

❙ ❙ Representantskapet är en av Läkarför-
bundets många mötesplatser för förtro-
endevalda. En av de frågor som behand-
lades på förra veckans möte var könsför-
delningen i förbundets olika delförening-
ar och beslutsorgan. Ärendet var en upp-
följning av en genomgång som Läkartid-
ningen gjorde i höstas av den kvinnliga
representationen i lokal- och specialitets-
föreningarnas styrelser.

En av de visioner som fullmäktige,
Läkarförbundets högsta beslutande or-
gan, fastställt lyder: »Läkarförbundet ar-
betar för medlemmarnas intresse i ett de-
mokratiskt system«. Under denna vision
finns delmålet »Den kvinnliga represen-
tationen i styrelser och beslutande för-
samlingar ska ökas så att andelen kvinnor
speglar medlemssammansättningen.«

Debatten pågår i hela samhället om vik-
ten av att kvinnor ska in i styrelser och
andra beslutande organ. Bakåtsträvarna
hävdar att det måste få ta tid. Basen mås-
te först breddas osv. Och visst är det så att
allt inte kan förändras över en natt. Men
nu har det gått både en och två och tre nät-
ter. Kompetenta kvinnor som vill ta an-
svar finns över hela landet i hela samhäl-
let – så även i läkarkåren.

Det är svårt för en facklig organisa-
tion att med trovärdighet driva frågor om
jämställdhet, om man inte lever som man
lär. Läkarförbundet är på väg att uppnå
de mål som de förtroendevalda själva
fastställt, och kommer då att vara en fö-
rebild för många andra organisationer
och företag. Men det återstår mycket.

Andelen kvinnor utgör idag cirka 40
procent av Läkarförbundets medlemmar.
8 av 28 lokalföreningar har en kvinnlig
ordförande. Två tredjedelar av förening-
arnas styrelser har en sammansättning
med mindre än 40 procent kvinnor. 

Ansvaret för att uppnå målet att sty-
relserna ska spegla läkarkårens samman-
sättning åvilar självfallet i första hand
förbundets alla lokal- och yrkesförening-
ar. Våren är en intensiv »val- och nomi-
neringsperiod« till olika organ, då det
finns stora möjligheter att ta ytterligare
steg för att uppnå detta mål.
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