
Nu har nomineringstiden till nya
ledamöter i Läkarförbundets
centralstyrelse gått ut. För ordfö-
randeposten finns endast två
kandidater nominerade: Marie
Wedin och Eva Nilsson Bågen-
holm, som idag är förbundets
andre respektive förste ordföran-
de.

❙ ❙ Enligt valberedningens ordförande,
Torsten Gadd, har de blivit nominerade
från flera håll.

– Båda har stöd från mer än en del-
förening, säger han.

Nu kommer valberedningen att inle-
da diskussioner med de båda ordföran-
dekandidaterna för att komma fram till
vem av dem som ska föreslås inför full-
mäktige.

– Vi vill gå till botten med detta. Ef-
tersom ordföranden är den tyngsta pos-
ten räcker det inte med deras CV:n utan
vi behöver ett större underlag inför vårt
beslut.

För övriga lediga styrelseposter har
det kommit in många nomineringar.
Torsten Gadd säger att valberedningen
har ett gott material att arbeta med.

Tidigast den 3 maj presenterar valbe-
redningen sina förslag.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

1356 Läkartidningen  ❙ Nr 15–16  ❙ 2004  ❙ Volym 101

Två kvinnor 
i toppstriden

Aktuellt och reportage

Vem blir Läkarförbundet nästa
ordförande? Både Eva Nilsson
Bågenholm och Marie Wedin har brett
stöd i kåren.

FO
TO

: S
LF

❙ ❙ En intern forskningsstrategisk kom-
mitté och en extern Scientific Advisory
Board (SAB). Det är det första konkreta
resultatet av den så kallade Bell-rappor-
ten (LT nr 42/2003) som utvärderade
forskningen vid Lunds universitets me-
dicinska fakultet. Fast rapporten fö-
reslog enbart ett rådgivande organ för fa-
kultetens långsiktiga utveckling. 

– När vi tittade på vilken intern och
extern expertis vi ville ha med blev det
inte riktigt operabelt med en kommitté,
säger dekanus Jan Nilsson.

SAB ska ge ris och ros åt både den in-

terna gruppens och fakultetsledningens
arbete samt även hjälpa till vid externa
rekryteringar och identifiera områden
som behöver byggas upp för att stärka
fakultetens internationella konkurrens-
kraft. 

I SAB ingår fem professorer: Nina
Rehnquist (chef för SBU), Leena Pelto-
nen (Helsingfors universitet/UCLA),
Curt Furberg (University of North Caro-
lina), Russell Luepker (University of
Minnesota) och ordförande Hans Hult-
born (tidigare dekanus för medicinska
fakulteten i Köpenhamn). (LT)

❙ ❙ Den första svenska filmen om pro-
blembaserat lärande (PBL) hade premiär
i dagarna. Bakom produktionen står en-
heten för medicinsk pedagogik vid
Lunds universitet. Filmen ska bland an-
nat introducera PBL för noviserna på lä-
karlinjen. 

– Det tog lång tid i anspråk och fun-
gerade inte alltid som det var tänkt, säger
universitetslektor Gudrun Edgren, ut-
bildningsansvarig för PBL vid enheten
för medicinsk pedagogik.

Filmen är dokumentär till sin karak-

tär och följer en grupp läkarstuderande
och deras handledare. Gruppen ger prov
på hur det går till när PBL fungerar väl.
Sekvenser där studenterna berättar om
sig själva inflikas då och då, vilket ska
öka identifikationen med deltagarna.

Dokumentären kommer även att ingå
i lärarnas utbildning. Den ska också an-
vändas för att väcka intresse hos blivan-
de studenter och andra utanför universi-
tetet som är nyfikna på metoden. Filmen
är 35 minuter lång och har kostat runt
300 000 kronor. (LT)

Kommitté ska ge ris och ros i Lund

Premiärfilm om problembaserat lärande

I luren: Maria Ekbäck

Varför vill ni inte
ha en nationell 
läkemedelslista?
❙ ❙ I dagarna gav Läkemedelskommittén
i Örebro läns landsting ut en ny upplaga
av boken »Rekommenderade läkeme-
del«. Kommittén anser att det är viktigt
att rekommendationerna görs med en lo-
kal förankring och vänder sig emot för-
slaget om en nationell rekommenda-
tionslista.

Varför är det så viktigt med den lo-

kala förankringen, Maria Ekbäck, ord-

förande i Läkemedelskommittén vid

Örebro läns landsting?

– Hemligheten är att människor be-
höver få känna sig delaktiga. I vårt arbe-
te med att ta fram boken är cirka 80 per-
soner involve-
rade; bland
andra sjuk-
husläkare och
primärvårdslä-
kare, apotekare
och sköterskor.   

Varför vill

ni inte ha en

nationell läke-

medelslista?

– Det kan
verka rationellt
med en natio-
nell rekom-
mendationslis-
ta, men det fungerar inte lika bra med det
som kommer uppifrån. Nu har vi en dia-
log med läkarna som därigenom känner
sig delaktiga, och det tror jag är jättevik-
tigt. 

– Men det är klart att vi samarbetar
med andra läkemedelskommittéer och
följer råd från till exempel Läkemedels-
verket. Det har vi jättestor nytta av.

Läkemedelskostnaderna i Örebro

län var 2003 lägst i landet. Vad är or-

saken tror du?

– Det hänger ihop med rekommenda-
tionerna. I och med att läkarna känner
sig delaktiga tror jag att de följer de råd
som vi kommer med. När vi rekommen-
derar billigare läkemedel så efterföljs
det. Man bryr sig helt enkelt om de re-
kommendationer som finns.

– Vi har också en lång tradition med
läkemedelskommittén. Den bildades
1970, och redan innan det blev lag på en
sådan så kom vi med rekommendatio-
ner. Det tror jag gör att vi har en hög
trovärdighet.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Maria Ekbäck är
ordförande i
Läkemedelskommittén
vid Örebro läns
landsting.
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