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Eva Nilsson Bågenholm är valbe-
redningens förslag till ny ordfö-
rande i Sveriges läkarförbund. 

❙ ❙ – Jag är självklart väldigt glad att val-
beredningen föreslår mig. Det måste be-
tyda att det finns ett starkt stöd av de för-
troendevalda runt om i landet, säger Eva
Nilsson Bågenholm.

Valberedningen fattade i måndags
sitt avgörande beslut om vilka nya sty-
relsemedlemmar som föreslås inför full-
mäktige. Valberedningens ordförande
Torsten Gadd säger att de har haft två
starka ordförandekandidater att välja
mellan, men att man nu är nöjd med sitt
val. 

Marie Wedin som var den andra kan-
didaten ser emellertid framtiden an med
tillförsikt och ställer fortfarande upp in-
för valet av ny ordförande.

– Jag tycker det kan vara hälsosamt
med mer än en kandidat i en sådan vik-
tig fråga. Så det här innebär inte att jag
drar mig ur.

Inte heller Eva Nilsson Bågenholm
vill ännu ropa hej.

– Nej, inget är ju slutgiltigt innan full-
mäktige har sagt sitt.

Oavsett hur fullmäktige väljer står nu
förbundet inför sin första kvinnliga ord-
förande i dess drygt hundraåriga histo-
ria. 

Läkartidningen återkommer till val-
beredningens övriga förslag till central-
styrelsens ledamöter i nästa nummer.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Nilsson Bågenholm 
föreslås till ordförande

❙ ❙ Chefsprogram för kvinnliga läkare le-
der inte till en snabbare karriär, däremot
till en större professionell utveckling, ett
större inflytande och ett större välbefin-
nande. Det framgår i en ny doktorsav-
handling av Pia Jansson von Vultée på
institutionen för folkhälso- och vårdve-
tenskap vid Uppsala universitet. 

Hon har i sin avhandling utvärderat
strukturerade ettåriga chefsprograms ef-
fekter på individuell hälsa, professionell
utveckling och organisatorisk struktur.
52 kvinnliga läkare i chefssatsningar
jämfördes med en kontrollgrupp bestå-

ende av lika många kvinnliga läkare. 
Pia Jansson von Vultée jämförde i sin

avhandling även de kvinnliga läkarna
med 157 manliga läkare, för att identifi-
era eventuella könsskillnader på indivi-
duell och organisatorisk nivå. Som
grupp skiljde sig manliga och kvinnliga
läkare åt på de flesta områden, men för
chefer försvann de flesta skillnaderna
mellan könen. 

Resultatet stödjer därmed arbetet
med att stimulera läkare till chefs-
positioner, menar Pia Jansson von Vul-
tée. (LT)

Höjd avgift utan 
centralt godkännande 
❙ ❙ Läkarförbundets centralstyrelse (CS)
har i en proposition inför förbundets
fullmäktigemöte i maj föreslagit en mo-
dell för framtidens finansiering av lokal-
föreningarnas verksamhet. Propositio-
nen vilar helt och hållet på förslaget som
mynnande ut från den arbetsgrupp som
under vintern utrett lokalföreningarnas
ekonomi (se LT nr 8/2004). 

Emellertid finns ett tillägg som inne-
bär att lokalföreningarna bör få höja sina
medlemsavgifter utan CS formella god-
kännande men efter samråd med CS.
Som en följd av detta förslag lägger CS
även fram en proposition om att yrkes-
föreningarna från och med år 2005 får
möjlighet att höja sina medlemsavgifter
enligt samma princip. (LT)

❙ ❙ Av de tre studier som ligger till grund
för Nationella rikslinjer för kranskärls-
sjukvård, är det bara en (FRISC II-studi-
en) som vid en tvåårsuppföljning inte vi-
sar någon skillnad i överlevnad mellan
intervention och icke-intervention efter
akut hjärtinfarkt. De övriga två studier-

na (RITA 3 och TACTICS-TIMI 18)
hade ingen tvåårsuppföljning. Kardio-
log Bengt Hjalmar Möller, Sundsvalls
sjukhus, citeras i LT nr 18/2004 felaktigt
att uppföljningen skulle gälla samtliga
tre studier. (LT)

Ovan: Eva
Nilsson
Bågenholm. 
Till vänster:
Marie Wedin

Personal utsätts för
hög halt av lustgas 
❙ ❙ Arbetsmiljöinspektionen kräver att
Centrallasarettet i Västerås ser över sin
användning av lustgas vid förlossningar.
Nivåerna av lustgashalt som personalen
utsätts för ligger över gränsen för det till-
låtna.

Enligt Birgitta Linder, hygieniker
och inspektör vid Arbetsmiljöinspektio-
nen i Örebro är det ganska lätt att hamna
över gränsen om man inte arbetar med
gasen på rätt sätt.

– Medvetenheten om lustgasens ef-
fekter är dålig, man tänker mest på den
som föder och hennes väl och ve, men
inte så mycket på att man själv kan vara
utsatt.

Birgitta Linder säger att det finns be-
lagt att risken för leverskador ökar om
man långvarigt utsätts för stora mängder
lustgas. Dessutom ökar risken för miss-
fall och missbildade barn, det gäller ock-
så presumtiva pappor. 

Nu kräver Arbetsmiljöinspektionen
alltså att man ska inventera behovet av
kunskap och utbildning på området. (LT)

Ökat välbefinnande efter chefsprogram

Fel i uppföljning av Riks-HIA-redovisning

Ny broschyr 
om könsstympning
❙ ❙ Socialstyrelsen har tillsammans med
Barnombudsmannen givit ut broschyren
»Du har rätt att säga nej« om kvinnlig
könsstympning. Broschyren vänder sig
till flickor som är, eller kan riskera att
bli, könsstympade. Socialstyrelsen gav
2002 ut ett utbildningsmaterial som vän-
der sig till de yrkeskategorier som kan
komma i kontakt med kvinnlig
könsstympning. Materialet kan laddas
ner från www.sos.se (LT)


