
V
id Lunds universitet sluter sig
kliniska, prekliniska och vård-
vetenskapliga forskare sam-
man. Inom det unga nätverket

Future Faculty tänker de göra upp med
det gamla.

Revirtänkandet, den stelbenta orga-
nisationen och de otydliga beslutsvägar-
na måste bekämpas. Future Faculty, det
nybildade forumet för yngre forskare vid
Lunds universitets medicinska fakultet,
har redan flera punkter på sin agenda. 

– Det är väldigt bra att de yngre fors-
karna går samman och diskuterar förut-
sättningslöst. Vi har inte varit ämnesfö-
reträdare i trettio år och vant oss vid en
viss situation, säger Hindrik Mulder, do-
cent i cell- och molekylärbiologi.

Future Faculty (FF) består av tre sek-
tioner: klinik, preklinik och vårdveten-
skap. Läkartidningen samlade ihop fem
företrädare från nätverkets styrgrupp för
ett samtal. Sällskapet bestod av tre legi-
timerade läkare samt Maria Gomez, som
inte fullföljt läkarlinjen, och Susanne
Iwarsson, som är legitimerad arbetstera-
peut. 

De tre sektionerna brottas med olika pro-
blem. Klinikerna ges inte tid till forsk-
ning inom ramen för sina läkartjänster
där en vetenskaplig karriär och patient-
arbetet ställs mot varandra. Prekliniker-
na saknar däremot fasta tjänster och le-
ver med osäkra anställningsvillkor.
Vårdvetenskapens främsta problem är
brist på huvudhandledare för doktoran-

der och pengar för att överhuvudtaget
kunna forska. Trots dessa skilda ut-
gångspunkter ser FF ändå mer samarbe-
te som lösningen.

– Det finns inga knivskarpa gränser
mellan sektionerna, och jag tror mycket
på en bättre samverkan genom gräns-
överskridande forskningsprojekt, säger
Lars Dahlin, docent i handkirurgi.

Om gränserna inom fakulteten mju-
kades upp kunde det till exempel bli lät-
tare att inrätta prekliniska tjänster på de
kliniska institutionerna. Forskare som
arbetar inom sjukvården skulle då kunna
koncentrera sig på den kliniska delen av
ett projekt medan preklinikerna sköter
det mer experimentella. Därmed skulle
projekten kunna rulla på även när klini-
kern är upptagen av patientarbete samti-
digt som preklinikern får en tryggare an-

ställningssituation. Men modellen förut-
sätter frågeställningar som intresserar
alla parter och en gemensam syn på hur
arbetet och resurserna ska fördelas, vil-
ket inte är okontroversiellt.

– På den experimentella sidan finns
det en rädsla för att vi ska reduceras till
klinikernas assistenter. Men man behö-
ver inte se det på det sättet, projekten be-
drivs parallellt och man bidrar med olika
kompetens, säger forskarassistenten
Maria Gomez.

Samtidigt finns en tydlig oro för att de hel-
tidsforskande och mer experimentellt in-
riktade preklinikerna ska skjuta fram
sina positioner på de övrigas bekostnad.  

– Jag accepterar inte att samma mått-
stock som används för prekliniska studi-
er, till exempel ranking av vetenskapliga
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Det nybildade nätverket vid medicinska fakulteten på Lunds universitet anser att något måste göras åt den stelbenta
organisationen. Man ska också ge yngre forskare karriärvägledning. Från vänster: Åsa Westrin, Hindrik Mulder, Susanne Iwarsson,
Maria Gomez och Lars Dahlin.

Ungt nätverk vill göra upp med det gamla
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De yngre forskarnas arbetssituation
måste lösas. Jan Nilsson, dekanus

vid Lunds universitets medicinska fa-
kultet, instämmer i kritiken från FF. 

– Det är oerhört viktigt att vi tar hand
om de yngre forskarna vid fakulteten.
Deras arbetssituation, ofta med korta
tidsbegränsade förordnanden, är inte
bra. Vi tror inte heller att det är bra för re-
kryteringen till forskningen om vi arbe-
tar på det här sättet. Vi försöker nu se hur
vi ska kunna skapa bättre tjänstestruktu-
rer, berättar Nilsson.

Att FF gick så snabbt från idé till
verklighet ser han som en samverkan av
flera faktorer. NYES, Bell-rapporten
och fakultetens ledarskapsutbildning
drog alla åt samma håll.  

– Det var tydliga tecken på att här be-
hövs det göras någonting, säger Nilsson. 

Fakultetsledningen vill i framtiden
också satsa ytterligare på karriärvägled-
ning och coaching av de yngre forskar-
na.

Erik Skogh

Forumet får stöd från fakultetsledningen

Aktuellt och reportage



tidskrifter, används för att bedöma kva-
liteten på min forskning, säger Susanne
Iwarsson, professor i arbetsterapi.

– Det går inte att konkurrensutsätta
den kliniska forskningen på samma sätt
som den prekliniska och bara räkna an-
talet publicerade artiklar. Man måste
tänka lite mer långsiktigt och se vad vi
har för uppdrag. Det är inte enbart att be-
driva den bästa forskningen utan också
att bidra till den kliniska utvecklingen,
säger Åsa Westrin, postdoc vid psyki-
atriska kliniken på Universitetssjukhu-
set i Lund.

För att överbrygga motsättningarna
inom fakulteten behövs, enligt FF, tydli-
ga beslutsgångar. Oklarheter kring hur
resonemangen har gått när det gäller för-
delningen av pengar och tjänster göder
revirtänkandet. 

FF vill alltså vara en pådrivande kraft
för att skapa en mer flexibel, tvärveten-
skaplig och transparent organisation.
Nätverket ska också ge yngre forskare
karriärvägledning. Ett område som i dag
är klart eftersatt på medicinska fakulte-
ten. 

– Om man jämför med hur ett större
företag hanterar sin personal så sköts det
inte professionellt här vilket gynnar var-

ken forskarna eller fakulteten, säger
Hindrik Mulder.

Det var den akuta tjänstesituationen på
den prekliniska sidan som för ett år se-
dan fick bägaren att rinna över. Fakul-
tetsledningen meddelade då att inga nya
tjänster var att vänta inom de närmaste
åren. Som en motreaktion bildades
»Network of young experimental scien-
tists« (NYES). Definitionsmässigt är en
yngre forskare disputerad och bedriver
egen forskning vid fakulteten men har
ingen fast tjänst. 

NYES identifierade inledningsvis
180 yngre prekliniker, skickade ut en
enkät och fick in 49 svar. Av dem som
svarade riskerade 98 procent att bli ar-
betslösa inom de närmaste tre åren.
Gruppen stod enligt egen uppgift årligen
för 40 miljoner kronor i externa bidrag
samt 3 000 timmars undervisning. Den-
na resurs borde värnas, ansåg NYES,
och började leverera det ena debattinläg-
get efter det andra. 

När en internationell utvärdering av
medicinska fakulteten i Lund, den så
kallade Bell-rapporten (Läkartidningen
nr 42/2003), släpptes i början av som-
maren fick NYES vatten på sin kvarn.

Rapporten efterlyser bland annat strate-
giska satsningar på fakultetens yngre
forskare för att långsiktigt nå en fram-
gångsrik utveckling. 

I september lades ett förslag till Future
Faculty fram för fakultetsstyrelsen. Den
ursprungliga idén tog form under en in-
tern ledarskapsutbildning där företrädare
för de tre sektionerna deltog. I november
bildades FF officiellt. NYES utgör den
prekliniska delen. Det är upp till varje
forskare att själv bestämma vilken gren
av nätverket han eller hon vill tillhöra.

FFs budget ligger på knappt en halv
miljon kronor. Pengarna ska användas
till ett administrativt stöd motsvarande
en halvtidstjänst, seminarieverksamhet
med mera. Förhoppningarna om att kun-
na vara med och påverka är högt ställda.

– Möjligtvis är man fortfarande lite
blåögd men än så länge känns det väldigt
fruktbart, säger Maria Gomez.

Bland annat har dekanus Jan Nilsson
lovat att redan i år försöka få 2–3 nya
lektorat utlysta. 

Erik Skogh

frilansjournalist
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Registrering av missbildningar
ska bli obligatoriskt även av fos-
ter som aborteras på grund av
missbildning. Det är ett av försla-
gen för att förbättra kunskapen
om missbildningar och fosterska-
dor som presenterades i en ut-
redning förra veckan. 

❙ ❙ En bra utredning med bra förslag,
kommenterar Svensk förening för ob-
stetrik och gynekologi.

– Man har ju hittills missat de miss-
bildningar som leder till spontan abort
eller drivs till abort. Sverige är unikt med
så goda kunskaper om alla graviditeter,
men det här har varit ett glapp som man
nu fångar upp.

Det säger Göran Berg, vice ordföran-
de i Svensk förening för obstetrik och
gynekologi och överläkare vid kvinno-
kliniken i Linköping. 

Det är också främst det som utred-
ningen pekar på som brister i det svens-
ka systemet.

Idag är det obligatoriskt att rapporte-
ra missbildade barn men frivilligt vad
gäller missbildade foster, något som dels
gör bilden ofullständig, dels försvårar
eventuell uppföljning av missbildade
foster eftersom moderns personnummer
endast får registreras vid födda barn. Då

en stor mängd missbildningar nu-
mera kan upptäckas genom foster-
diagnostik, och en del mödrar väljer
att avbryta dessa graviditeter, är det
idag svårt att ha någon djupare kun-
skap om just dessa missbildningar.
Utredaren lägger därför fram följan-
de förslag:
• Obligatorisk registrering av

missbildningar både för födda
barn och för foster som aborteras
på grund av missbildning.

• Lagstöd för att behandla mo-
derns personnummer vid all miss-
bildningsregistrering. 

• Anmälan till missbildningsregistret
ska ske direkt när missbildningen 
diagnostiseras.

• Mödravårdsjournalen ska registreras
i födelseregistret direkt efter inskriv-
ningen på MVC.

• Personuppgifter för kvinnor vars gra-
viditet avbrutits ska gallras ut ur såväl
födelseregistret som missbildnings-
registret efter genomförda sambands-
bedömningar.

Göran Berg tror att ett genomförande av
förslagen skulle leda till mycket ny kun-
skap om eventuella samband mellan
missbildningar och läkemedel eller
andra faktorer, och dessutom skulle vi få
ett bättre mått på den reella förekomsten

av missbildningar.
– De siffrorna vi har är gamla skol-

bokssiffror. Nu får vi en bra uppdate-
ring.

Precis som utredaren funderar emel-
lertid Göran Berg på kvinnornas integri-
tet i samband med mer omfattande rap-
portering.

– Men med trettio års erfarenhet av
mödravård törs jag säga att föräldrar har
egentligen bara ett syfte, och det är att
göra det bästa för sina barn, och då står
integriteten tillbaka.

Nu ska förslaget ut på remiss. Utre-
daren föreslår att förändringarna träder i
kraft den 1 oktober i år. Läs hela försla-
get på www.social.regeringen.se

Sara Hedbäck

Eftersom en del mödrar väljer att avbryta
graviditeter där en missbildning av fostret har
upptäckts är det idag svårt att ha någon
djupare kunskap om dessa missbildningar. 
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Förslag att rapportera alla missbildningar


