
MSF bör utreda hur kvaliteten på
läkarutbildningen påverkas av
det ökande antalet studenter.
Det kravet fördes fram i en av de
motioner som bifölls på fullmäk-
tigemötet.

❙ ❙ – Vi ser hur grupperna med läkarstu-
derande ökar på Sahlgrenska, sa Karoli-
na Engström och Tobias Dahlgren från
MSFs lokalavdelning i Göteborg, som
en av motiveringarna till avdelningens
motion om att MSF bör utreda hur kva-
liteten på läkarutbildningen påverkas av
det ökade antalet antagna studenter.

Mötet biföll också en motion om att
MSF bör uppmärksamma tendenser till
diskriminering på grundval av politisk
uppfattning. Motionären Peter Johans-
son menade att denna risk är stor på
grund av de starka politiska motsätt-
ningarna gällande sjukvårdens organisa-

tion. MSF gör nu ett tillägg i sin Agenda
om att lika behandling av MSF-medlem-
mar gäller oavsett politisk uppfattning.

– Vi breddar begreppet, konstaterade
den sittande ordföranden Jenny Larsson
Fridén på mötet.

Likaså bifölls Umeåstudenternas mo-
tion om att diskutera åtgärder för att
hindra att läkarkandidater oavsiktligt
blir lagbrytare. I dag är lagen skriven så
att kandidaten bryter mot lagen om den-
ne läser journal gällande patient i vars
vårdnad han eller hon inte är direkt in-
blandad. 

Även motionen om forskarnas dåliga
arbetssituation bifölls. För att undvika
att doktorander arbetar grått, svart eller
oförsäkrade ska MSF verka för att alla
som bedriver doktorandstudier ska er-
bjudas doktorandtjänst.

Iréne Olsson
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Den internationella samarbetsor-
ganisationen Cochrane har ham-
nat i en intensiv intern debatt om
beroendet av pengar från läke-
medelsindustrin.  

❙ ❙ Då Cochrane nyligen firade tioårsju-
bileum i samband med organisationens
årsmöte, som i år var förlagt till Barcelo-
na, var beroendet av pengar från läke-
medelsindustrin ett huvudtema. Logoty-
perna på konferensprogrammets framsi-
da vittnade med all önskvärd tydlighet
om detta beroende; Barcelonamötet var
sponsrat av bland annat fem stora läke-
medelsbolag. 

För Cochrane, vars granskningsgrup-
per ska utvärdera och skriva översiktsar-
tiklar om metoder som används inom
hälso- och sjukvården, är trovärdigheten
och integriteten mycket viktig. Den ris-
kerar att påverkas negativt om organisa-
tionen och dess granskningsgrupper tar
emot pengar från industrin, sa bland an-
nat dr Andy Oxman, som tidigare varit
ordförande i organisationens styrgrupp.
Han menade att man nu helt bör avsäga
sig sådana bidrag. Den amerikanske pro-

fessorn Gordon Guyatt ansåg å sin sida
att det i stället borde instiftas en obero-
ende stiftelse dit pengarna går, en stiftel-
se som sedan fördelar pengar till Coch-
ranes olika projekt. 

Hela organisationens framtid kan ris-
keras om den helt skulle avstå från in-
dustrins pengar, menade vissa konfe-
rensdeltagare, speciellt i de länder där
den statliga ersättningen för gransk-
ningsgruppernas arbete är otillräcklig. 

Organisationen tog dock inget beslut
under Barcelonamötet. Professor Jim
Neilson i styrgruppen för Cochrane upp-
ger för British Medical Journal, BMJ, att
han helst vill uppnå konsensus i frågan
och att organisationens medlemmar
måste få möjlighet att uttrycka sina syn-
punkter. Det handlar om omkring
10 000 medlemmar, och en speciell 
e-postadress ska upprättas för att ta del
av inkomna synpunkter. I februari räk-
nar Jim Neilson med att organisationen
ska kunna ena sig om ett beslut. 

Den svenska motsvarigheten till
Cochrane är Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering, SBU. Dess chef, Nina
Rehnqvist, menar att pengar från läke-

medelsindustrin förvisso skulle innebä-
ra en möjlighet att genomföra något fler
projekt, men att integriteten och en bibe-
hållen trovärdighet är viktigare. 

– Vi avstår, och har alltid avstått, från
att ta emot pengar från läkemedelsin-
dustrin. Den principen gäller för allt vårt
arbete, även för de konferenser vi arran-
gerar. Man ska kunna lita på vårt obero-
ende i alla sammanhang, och jag tror det
är svårt att inte färgas av vem som finan-
sierar verksamheten, säger hon. 

– Jag vet att det ibland används 
»tvättinrättningar«, såsom stiftelser som
fördelar pengar, men då är det mycket
viktigt att de personer som ansvarar för
dessa inte har några relationer med de
privata finansiärerna. 

Nina Rehnqvist tycker att Cochrane
för närvarande har en bibehållen hög
trovärdighet och att organisationen
»skött sig bra«. 

– Det finns dock alltid en risk med att
bli alltför engagerad i privata finansiä-
rer, säger Nina Rehnqvist.  

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Sponsrat Cochrane-möte skapar debatt

❙ ❙ En extra proposition lades fram på
fullmäktigemötet. Den går ut på att för-
bundsstyrelsen ska utarbeta riktlinjer för
läkarstudenter angående kontakter med
läkemedelsindustrin samt att frågan ska
tas upp vid MSFs representantskap 2004.

– Det krävs ett visst mod, för frågan
är kontroversiell även bland de egna
medlemmarna, konstaterade nye MSF-
ordföranden Johan Zelano. 

Medan propositionen om studenterna
och läkemedelsindustrin antogs av full-
mäktige gick det sämre för styrelsens
proposition om att valberedningen ska
minska från sex till tre personer. Trots
klar majoritet för styrelsens förslag gick
propositionen inte igenom. •

Växande studentantal 
och utbildningskvalitet utreds

Känslig fråga 
fick gehör

På mötet beslutades också att följande
formuleringar ska finnas på MSFs agen-
da: 
• Bostadsbrist ska inte hindra någon
från att påbörja eller fullgöra läkarut-
bildning.
• Studenter ska oavsett ålder erhålla
bostadsbidrag.
• Studiemedlens lånedel ska inte räk-
nas in i det ekonomiska underlaget för
beräkning av rätten till bostadsbidrag. •
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Tobias Dahlgren
och Karolina
Engström från
Göteborg undrar
hur läkar-
utbildningens
kvalitet påverkas
av ett växande
antal studenter.


