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Ett förslag
växer fram

Stöd för familjeläkarsystem
Distriktsläkarnas fullmäktigemöte ställde sig bakom arbetsgruppen Protos förslag till ett nationellt familjeläkarsystem. Detta trots att förslaget att patienter
ska kunna söka till andra specialister utan remiss väckte många kritiska röster.
Aktuellt och reportage sidan 1303

En styrelses uppgift är att driva en utveckling framåt, stå för ett visionärt
nytänkande. Det kan stundtals skapa
kortsiktiga motsättningar. De försiktiga
och bakåtsträvarna stretar emot. Opinioner söker kraftsamla för den ena eller
andra riktningen. Oftast finns dock en
stor samstämmighet och uppslutning
kring målen. Debatten kan vara livlig
före ett beslut, även om beslutet sedan är
enhälligt. Det är bra och vitaliserande!
Det tillhör en fungerande demokrati.
På förra veckans årsmöte ställde sig
distriktsläkarna bakom ett policyförslag
om ett nationellt familjeläkarsystem
(Protos). Beslutet föregicks av omfattande debatt men antogs i sin helhet. Det
kommer nu att ligga till grund för den nytillträdda styrelsens fortsatta arbete.
Protos är ett utmärkt exempel på hur
en policy växer fram, hur olika uppfattningar ställs – i kreativ anda – mot varandra. Det har krävt mycket förarbete av
engagerade medlemmar. Det har tagits
fram i samarbete mellan fyra olika föreningar. Nu är ambitionen att hela Läkarförbundet ska kunna ställa sig bakom
förslaget. Det visar på ett konkret resultat av många förtroendevaldas arbete, ett arbete
som kan få stor betydelse för primärvårdens framtida
utveckling.
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Gunnar Sandberg
ser tillbaka
»Vi har fått chansen att påverka, att vara med
och bygga upp sjukvården för framtiden. Det
gäller för oss att ta chansen.« Den reflektionen
gör Gunnar Sandberg, avgående ordförande i
Sjukhusläkarföreningen, när han ser tillbaka på
sina år som ordförande.
Aktuellt och reportage sidan 1305
Den 11 april avgår Gunnar Sandberg efter närmare fem
år som ordförande för Sjukhusläkarföreningen.

Forskningen, industrin och etiken
Näringslivet finansierar en tiondel av universitetens medicinska forskning. Andelen har ökat, och de utländska företagen tar en allt större del. I en serie kommer Läkartidningen att behandla forskningen, industrin och etiken.
Efter förra årets avslöjanden om forskares band till tobaksindustrin startade en
diskussion vid universiteten. Nu har ytterligare två fakulteter sagt principiellt
nej till anslag från tobaksindustrin.
Aktuellt och reportage sidan 1309

Datorn ger stöd för säkrare läkemedel
Datoriserade förskrivnings- och beslutsstöd, som ger omedelbar tillgång till såväl patientens läkemedelslista som medicinskt trovärdig information, skulle
kunna förbättra både behandlingsresultat och patientsäkerhet.
Medicinsk kommentar sidan 1320
Klinik och vetenskap sidorna 1333 och1338

Celldöd

Kan fria radikaler
bindas till Parkinson?

Skador på DNA, proteiner m m

Fria radikaler

DA

Sannolikt finns flera olika utlösande faktorer vid
Parkinsons sjukdom, som är den vanligaste rörelsesjukdomen; cirka 1 procent av befolkningen är
drabbad vid 65 års ålder. Forskningsrön tyder nu
på att fria radikaler som bildas från dopamin kan
vara den slutliga skademekanismen vid flera former av sjukdomen.
Klinik och vetenskap sidan 1324

Exocytos

H 2 O 2 +O + DA-kinoner

Protofibrillporer

α-synukleinprotofibriller

Dopamintransport

DA

Om dopamin läcker ut i cytoplasma kan det oxideras till
fria radikaler.
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tid i läkarkåren. Sällan samlas så många
engagerade förtroendevalda som under
april och maj. Den här veckan skriver vi
bland annat om Distriktsläkarföreningens respektive Sveriges kvinnliga läkares förenings (KLF) årsmöten.
Det handlar om budget och avgifter.
Det gångna årets verksamhet granskas.
Riktlinjer för kommande års arbete ska
beslutas. Styrelser ska väljas. Bland annat valdes i år Ingela Heimann till ny ordförande för KLF efter Inger Mossberg,
som engagerat sig starkt under många år
för att föra de kvinnliga läkarnas talan.
Det ligger mycket arbete bakom de
beslut som fattas. Läkare valda i förtroende engagerar sig för att representera
och driva yrkeskårens intressen. Det
handlar ofta om tunga framtids- och policyfrågor.
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