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Eva Nilsson Bågenholm har 
avsagt sig omval till ordfö-
randeposten i Läkarförbun-
det. Det beskedet har hon 
gett valberedningen inför 
fullmäktigemötet i december 
i år. Förste vice ordförande 
Marie Wedin säger till Läkar-
tidningen att hon kandiderar 
till ordförandeposten. 

Eva Nilsson Bågenholms mo-
tivering till att avsäga sig om-
val är att hon suttit tillräck-
ligt länge på ordförandepos-
ten och i styrelsen. De oenig-
heter som länge funnits i 
styrelsen, framför allt mellan 
henne och förste vice ordfö-
randen Marie Wedin, har inte 
haft någon betydelse för be-
slutet.

– Det har det inte. Jag tyck-
er det är lagom nu.

– Jag har varit ordförande i 
sex år. Vi har ju en regel i 
stadgarna som säger att efter 
sex år ska fullmäktige pröva 
om man är valbar. Det är en 

liten spärr, säger Eva Nilsson 
Bågenholm.

Hon tycker inte heller att 
man ska sitta för länge på en 
sådan position. 

– Jag har sammanlagt sut-
tit tolv år i styrelsen. Det är 
lagom för min del och lagom 
för Läkarförbundets del.

En utvärdering av sina år 
som ordförande tycker Eva 
Nilsson Bågenholm att det är 
för tidigt att göra.

– Jag slår inte av på takten 
nu i höst, utan jobbar på för 
fullt till december. Någon 
summering ger jag mig inte in 
på än.

Om det blir kliniskt arbete 
eller något annat för Eva 
Nilsson Bågenholm när hon 
slutat som ordförande vet 
hon fortfarande inte.

– Det är nästan ett halvår 
kvar, säger hon. Jag har fått 
en del förfrågningar, särskilt 
den senaste tiden, men det är 
helt öppet och jag bestämmer 
mig nog ganska sent.

Ny ordförande väljs vid 
fullmäktigemötet i december. 

Förste vice ordförande i 
Läkarförbundet är Marie 
Wedin, som säger att även om 
hon inte kände till Eva Nils-
son Bågenholms beslut i för-
väg, så var det väntat, efter-
som det har gått sex år.

Kandiderar du till ordföran-
deposten?

– Ja, det hade jag tänkt, sä-
ger hon.

De kontroverser som fun-
nits i centralstyrelsen, CS, 
påverkar inte hennes beslut 
att kandidera.

– Jag orkar nog ett tag till. 

Det känns riktigt att satsa på 
det här valet, säger Marie We-
din. 

Delföreningar och andra 
kan nominera kandidater 
fram till 11 oktober. Ännu har 
inga nomineringar inkom-
mit.

– Inte som jag känner till, 
säger Stig Reinholdsson, le-
damot i valberedningen. 

Valberedningen ska ha sitt 
första möte i slutet av augusti 
och presenterar sitt förslag 
efter sitt sista möte den 5 no-
vember. 

Hur kommer ni att gå till 
väga?

– Vi kommer sannolikt att 
göra som förra året. Vi kom-
mer att intervjua CS-ledamö-
terna var och en för sig om 
hur arbetet i CS har flutit och 
sedan kommer vi att få för-
slag från delföreningar och 
andra, säger Stig Reinholds-
son.

Karin Bergqvist
Elisabet Ohlin

Eva Nilsson 
Bågenholm

Marie Wedin

Eva Nilsson Bågenholm  
ställer inte upp för omval

Sylf:s ST-enkät 2010:

Dålig handledning vanlig orsak till forskningsavhopp
Aningen fler ST-läkare fors-
kar jämfört med 2008, men 
villkoren är fortfarande för 
dåliga, enligt Sveriges yngre 
läkares förening, som under-
sökt ST-läkares utbildning, 
handledning och forskning.

29 procent av ST-läkarna 
forskar eller har forskat, en 
uppgång med 4 procentenhe-
ter sedan 2008. Detta enligt 
Sylf:s ST-enkät 2010, vars 
and ra delrapport presentera-
des den 29 juli. Enkäten be-
svarades av 1 259 ST-läkare, 
en svarsfrekvens på 54 pro-
cent.

En fjärdedel av de ST-läka-
re som forskar gör det på sin 
jourkomptid eller på fritiden. 

Och 44 procent av dem som 
inte forskar skulle gärna göra 
det. Många av dem uppger att 
de skulle göra det om det var 
möjligt inom anställningen. 

– Vården förlorar forsk-
ningsintresserade läkare till 
följd av omständigheter som 
inte borde finnas. Yngre läka-
re är forskningsintresserade 
men vill ha rimliga villkor och 
goda karriärmöjligheter, säger 
Sylf:s ordförande Lena Ekeli-
us i ett pressmeddelande.

3 procent av ST-läkarna har 
forskat men hoppat av fors-
karutbildningen. Det är 
mind re än 2008, då 7 procent 
hade gjort det. Som skäl till 
avhoppen anges främst »då-

lig handledning« (31 procent 
av dem som hoppat av), »jag 
vill inte halka efter i min kli-
niska karriär« (25 procent) 
och »arbetsmiljön vid forsk-
ningsinstitutionen var un-
dermålig« (22 procent). Ar-
betsmiljöskälet har blivit 
vanligare. År 2008 angavs 
detta skäl av 12 procent.

När det gäller själva ST-ut-
bildningen gläds Sylf åt att 
99 procent har en namngiven 
handledare, och att det har 
blivit vanligare att handle-
darna har genomgått handle-
darutbildning. Den externa 
fortbildningen fungerar bra.

Trots detta finns brister. 
Bland annat anser färre att 

deras utbildningsklimat är 
bra, endast 70 procent jäm-
fört med 76 procent 2008. 41 
procent har handledarsam-
tal endast 1 gång per halvår. 
41 procent uppger att de inte 
får någon regelbunden be-
dömning av utbildningskom-
petensen. 

Hälften av ST-läkarna har 
aldrig uppföljning i form av 
»sit-in«. ST-läkare med ut-
bildning i land utanför EU/
EES uppger genomgående 
större brister än andra.

Elisabet Ohlin
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Skånes universitetssjukhus 
Malmö ska inrätta 16 nya när-
sjukvårdsplatser till hösten. 
Annars kan sjukhuset vänta 
sig beslut om föreläggande 
eller förbud från Arbetsmiljö-
verket.

– Jag är jättenöjd med Ar-
betsmiljöverkets krav på SUS 
Malmö, säger Jens Bernow, 
huvudskyddsombud för Mal-
mö läkareförening vid Skå-
nes universitetssjukhus, SUS, 
i Malmö.

– Frågan har varit extremt 
långdragen. Vi har varit utlo-
vade fler vårdplatser i olika 
omgångar. Nu är de så illa 
tvungna, säger Jens Bernow, 
som i våras gjorde en andra 
anmälan till Arbetsmiljöver-

ket med anledning av arbets-
miljön vid Akutcentrum i 
Malmö, se LT nr 15/2010, si-
dan 969. Efter en inspektion i 
juni har Arbetsmiljöverket 
ställt en rad krav. Om sjukhu-
set inte uppfyller dem väntas 
beslut om förbud eller före-
läggande.

• Sjukhuset ska inrätta 16 
nya närsjukvårdsplatser.

– De första fem har vi öpp-
nat och vi öppnar 11 till i ok-
tober 2010, säger sjukhusche-
fen Bent Christensen.

• Läkarbemanningen vid 
akutmottagningen kvällar 
och helger ska ses över och 
optimeras.

– Första lösningen är inte 
att anställa fler läkare, säger 
Bent Christensen.

Från årsskiftet kommer 
platser att omfördelas till 
akut kliniken från avdelning-
ar dit patienter ofta utlokali-
seras.

– Det innebär att patienter 
kommer att finnas på sin 
egen avdelning och läkare 
inte kommer att behöva 
springa.

• Arbetsgivaren ska göra 
en psykosocial arbetsmil-
jöundersökning vid Akut-
centrum. Om åtgärder be-
hövs för att förebygga 
ohälsa eller olycksfall ska 
sådana vidtas omedelbart.

Senast den 30 november 
ska sjukhuset redovisa för 
Arbetsmiljöverket hur kra-
ven uppfyllts.

Elisabet Ohlin
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Universitetssjukhuset i Malmö 
ska få 16 nya vårdplatser

Socialstyrelsen 
vill avskaffa 
steriliseringskrav
En rapport gjord på uppdrag av 
Socialstyrelsen föreslår att la-
gens krav på sterilise-
ring för att 
få ny 
köns-
identitet 
fastställd 
tas bort. 
»Jag delar 
utredningens syn att ste-
riliseringskravet måste 
upphöra, att byte av juri-
diskt kön ska kunna göras 
utan föregående kirurgi och 
att transsexuella självklart 
ska kunna bli föräldrar. Jag ser 
också ett behov av riktlinjer för 
vården av transsexuella och 
personer med övriga könsiden-
titetsstörningar så att ojämlik-
heten i deras vård minskar«, sa 
Socialstyrelsens generaldirek-
tör Lars-Erik Holm när han in-
vigningstalade på årets Pride-
festival i Stockholm den 28 juli. 

Såväl den borgerliga allian-
sen som den rödgröna opposi-
tionen har sagt sig vara öppna 
för lagändringar. n
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