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Minst intresse för klinisk forskning
bland studenter på Karolinska institutet 

Landets mest forskningsintensiva medicinska fakultet, den vid Karolinska insti-
tutet, antar landets minst forskningsintresserade läkarstuderande. Det visar
den första enkätstudien någonsin där de läkarstuderandes intresse för forsk-
ning kartlagts. 

Aktuellt och reportage sidan 1103

Arbetslivsminister Hans Karlsson 
vill öka trycket på läkarna

Antalet slentrianmässiga sjukskrivningar ska minskas. Med förändringar i sjuk-
skrivningsprocessen hoppas regeringen på en större andel deltidssjukskriv-
ningar och en attitydförändring hos alla inblandade. Det ska ske bland annat
genom avstämningsmöten, obligatoriska rehabiliteringsutredningar och att
trycket på läkarna ökar så att de endast sjukskriver när detta har ett terapeutiskt
syfte.

Aktuellt och reportage sidan 1106

Sekretessbelagda handlingar kan lämnas ut

Som forskare kan man bara lova försökspersoner att handlingar som ligger till
grund för en studie omfattas av Sekretesslagen. Men många tror att det är
samma sak som att kunna garantera att handlingarna inte lämnas ut. Detta
apropå de principiella frågor som aktualiserats i och med att kammarrätten an-
såg att utomstående forskare skulle få tillgång till Christopher Gillbergs fors-
kargrupps material.

Aktuellt och reportage sidan 1106

Andelen kvinnliga professorer
ökar med några procent per år

Kvinnor är fortfarande i kraftig mino-
ritet bland landets professorer. På
flera universitet ökar andelen kvinnor
med en eller ett par procentenheter
per år. I den takten skulle det ta tret-
tio år innan kåren kan betecknas som
jämställd. 

I Umeå har man tagit till positiv
särbehandling vid anställning, det
har givit viss effekt. På KI, däremot,
tvivlar rektorn på att institutet kan
påverka situationen.

Aktuellt och reportage sidan 1111

Beredskap finns för anfall 
med smittkoppsvirus

Risken att smittkoppsvirus i terroristsyfte har spri-
dits utanför de två av WHO godkända laboratorier-
na i USA och Ryssland gör att man kan tvingas 
återuppta vaccination mot smittkoppor. Farhågor-
na bör inte överdrivas, men hotbilden finns. En
svensk beredskapsplan har utarbetats. 

Medicinsk kommentar sidan 1114

Det är inte bara i Nobelprissammanhang
som andelen män är överväldigande. Här
från ceremonin 1994.

❙ ❙ Vetenskapsrådet har genomfört en en-
kät bland blivande läkare om hur de ser
på forskning. Resultatet kan tolkas både
positivt och negativt, beroende av vilket
perspektiv man har.

Den trångsynte landstingspolitikern
som bara har rekrytering av läkare för
ögonen måtte jubla när han eller hon tar
del av resultatet. Läkarstuderande ser
framför allt läkarutbildningen som en ren
yrkesutbildning. Intresset för att forska i
framtiden är litet. Intresset för att »bara«
arbeta som läkare är stort. För den rekry-
teringsansvarige är detta ljuv musik.

Men den som värnar den medicinska
forskningens framtid måste reagera med
mycket stor oro över resultatet. Hur ska
vi kunna behålla och utveckla en högkva-
litativ medicinsk forskning i framtiden,
om allt färre väljer bort denna inriktning?

Vetenskapsrådets enkät måste bli en
viktig input inför regeringens forsk-
ningspolitiska proposition nästa vår. In-
riktningen måste vara att stärka incita-
menten för forskning. Även dagens lä-
karstuderande måste uppfatta forskning
som en viktig del i karriären.

Det vanligaste skälet mot forskning
var enligt enkäten den dåliga ekonomis-
ka situationen. Här har staten och arbets-
givaren ett stort ansvar. Den som väljer
att forska måste givetvis få rimlig ekono-
misk ersättning. Lika självklart för fram-
synta beslutsfattare är att inrätta kliniska
forskartjänster, vilket Harriet Wallberg-
Henriksson, Vetenskapsrådet, framhål-
ler i en intervju i veckans nummer.

I dagarna har även Sylf (Sveriges yngre
läkares förening) hållit sitt fullmäkti-
gemöte. En av de frågor som diskutera-
des var bland annat just forskningens
villkor för AT- och ST-läkare. Fullmäk-
tige beslöt att Sylf ska driva frågan i Lä-
karförbundet. Tiden är mycket väl vald.
Sylf ska vidare arbeta för att lyfta fram
forskningsvänliga miljöer. Goda exem-
pel ska spridas och kunna tjäna som före-
döme. De behövs!

Marianne Kronberg

chefredaktör
marianne.kronberg@lakartidningen.se

Var finns fram-
tidens forskare?
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Smittkoppor i pustulöst 
stadium.
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