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aktuellt EU-portal om hälsa
EU-medborgare ska ha tillgång
till lättförståelig och tillförlitig
information på olika områden.
Som ett led i den tanken startar
nu ‹http://health.europa.eu›,
en hälsoportal med bland annat
information om vad man gör om
man blir sjuk i ett annat EU-land
än sitt eget, fakta om olika sjuk-
domar samt tips för den som vill
leva ett hälsosammare liv. I slu-
tet av juni finns portalen även
på svenska.

Lars Rekke fortsätter
att förhandla
Folkhälsominister Morgan Jo-
hansson har utsett Lars Rekke,
generaldirektör för Luftfartsver-
ket, till statlig förhandlare för att
upprätta produktion av influen-
savaccin i Sverige.

Lars Rekke är också den som
under vårvintern på regeringens
uppdrag utrett förutsättningar-
na för vaccinproduktion i offent-
ligt–privat samarbete (se LT nr
14/2006) i händelse av en influ-
ensapandemi. Till sin hjälp
kommer Lars Rekke att ha en re-
ferensgrupp med företrädare
från Socialdepartementet, Fi-
nansdepartementet och Nä-
ringsdepartementet.

Ledamöter i rådet för
specialiteter klara
Hans Hjelmqvist och Charlotta
Sävblom, båda ledamöter i Lä-
karförbundets centralstyrelse,
representerar Läkarförbundet i
det nya Nationella rådet för spe-
cialiseringstjänstgöring. 

Nationella rådet för speciali-
seringstjänstgöring är det nya
råd som inrättats för att vara
rådgivande organ för Social-
styrelsen när det gäller principi-
ella frågor som rör de nya medi-
cinska specialiteterna.

Den nya specialitetsindel-
ningen träder i kraft den 1 juli
2006 och Nationella rådet är nu
engagerat i arbetet med att ta
fram målbeskrivningar för de 56
medicinska specialiteterna en-
ligt den nya indelningen. Inom
varje specialitet ska arbetet ske
i ett nätverk mellan Socialstyrel-
sen, berörd specialitetsförening
i Läkarförbundet och motsva-
rande sektion inom Svenska Lä-
karesällskapet.

Ordförande i Nationella rådet
är Bo Lindblom, Socialstyrelsen.
Övriga ledamöter är Anna Eng-
ström-Laurent, Svenska läkare-
sällskapet, Börje Haraldsson,
Sahlgrenska Akademien, Len-
nart Persson, Akademiska sjuk-
huset, Nina Rehnqvist, SBU och
Kerstin Sjöberg, Sveriges Kom-
muner och Landsting. •

lt valbevakning. Av riksdags-
partierna verkar kristdemo-
kraterna ha lättast att locka
till sig läkare. Åtminstone att
döma av hur många läkare
som kandiderar till riksdagen
för varje parti. Nu bildar kd ett
läkarnätverk.

– Vi läkare har erfarenhet av
sjukvården som bör tas tillva-
ra inom partiet nu när den
finns här.

Det säger Patrick E Vigren,
AT-läkare i Motala och vice
ordförande för kristdemokra-
terna i Linköping, som tagit
initiativet till läkarnätverket.
Genom att gå igenom sitt kon-
taktnät och tidigare listor har
Patrick E Vigren hittat nästan
100 läkare som är aktiva krist-
demokrater. Men medlem-
skap i partiet är inget krav.

– Det är värdefullt att sam-
arbeta, att utnyttja kraften ge-
nom att sluta oss samman.
Nätverket ska kunna vara en

resurs inom partiet, till exem-
pel remissinstans i sjukvårds-
politiska frågor, men vi ska
även kunna ta egna initiativ.

Patrick E Vigren kandide-
rar själv både till riksdagen
och till kommunfullmäktige i
Linköping. På båda listorna
står han på femte plats. Idag
har de östgötska kristdemo-
kraterna två mandat i riksda-
gen vilket gör det föga troligt
att Patrick E Vigren blir riks-
dagsman till hösten. Däremot
har han god chanser till pos-
ten som ledamot av kommun-
fullmäktige.

Att kristdemokraterna ver-

kar ha så lätt att locka till sig
läkare tror Patrick E Vigren
beror på den etiska profilen i
partiet. Att läkare i allmänhet
däremot sägs vara dåliga på
politiskt engagemang tror han
hänger ihop med tidsbrist, nå-
got som också gäller för dem
som engagerat sig. 

– Läkarnätverket är ett sätt
att få ut maximalt av vårt en-
gagemang. Vi vill vara med
och påverka. Man kan vara
politiskt aktiv utan att vara
förtroendevald.

Ännu finns inget bestämt
om hur läkarnätverket ska ar-
beta i valrörelsen.

– Tanken är att nätverket
till en början ska ha formen av
en mejling-lista. Under par-
tiets riksting i juli kommer
nätverket att hålla ett möte
för att utse en talesperson och
besluta om hur formellt nät-
verket ska vara. 

Sara Gunnarsdotter

Kd bildar läkarnätverk
»Doktoris-
tas«. AT-lä-
karen Pat-
rick E Vigren
har tagit ini-
tiativ till ett
kristdemo-
kratiskt lä-
karnätverk.Fo
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I förra veckan presenterades
årets sommarvärdar i Sveri-
ges Radio P1. Bland författare,
skådespelare, en prinsessa
och en boxare finns två läka-
re; Björn Olsen och Carl-Mag-
nus Stolt. 

Att Björn Olsen, överläkare,
professor och expert på fågel-
influensa, blev tillfrågad tror
han själv beror på den upp-
märksamhet som fågelinflu-
ensan nyligen fick.

– Jag blev lite av en publik
person när det brakade loss.
När de ringde från radion höll
jag först på att säga nej för jag
ville inte prata mer om fågel-
influensan, men när jag för-
stod att det handlade om
»Sommar« sa jag ja direkt.

Ändå ska han prata om få-
gelinfluensan i sitt program
den 30 juni.

– Alla tror att jag ska prata
om fågelinfluensan och det ska
jag också – men väldigt lite.

Överläkaren och professorn
i medicinsk humaniora, Carl-

Magnus Stolt, har inte riktigt
bestämt sig för vad han ska
fylla sitt program den 26 juli
med men han ska försöka att
inte hålla det alltför allvarligt.

– Jag kommer att prata om
starka mänskliga känslor som
sorg, glädje, tröst, nåd och
känslan av att vara levande.
Men jag ska också prata om
musikens betydelse för att vi
ska må bra, säger Carl-Mag-
nus Stolt, som skrivit flera
böcker i ämnet humanistisk
medicin. 

Sara Holfve

Fotnot: Alla 56 sommarvärdar år 2006
finns på ‹http://www.sr.se/p1/sommar›

Två läkare sommarpratar

Björn Olsen ska
prata lite om
fåglar … 

… och Carl-
Magnus Stolt
om känslor.
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Den före detta professorn vid
Karolinska institutet, Thomas
Lundeberg, som misstänkts
för forskningsfusk som Läkar-
tidningen tidigare skrivit om,
klandras nu av Vetenskapsrå-
det. Han och en doktorand
klandras för avvikelser från
god vetenskaplig sed.

Karolinska institutet har nu
gått ut med ett pressmedde-
lande där de redogör för inne-
hållet i Vetenskapsrådets ut-
låtande. KIs rektor Harriet
Wallberg-Henriksson ska nu
gå igenom VRs granskning i
detalj och besluta om ytterli-
gare åtgärder är aktuella,
bland annat när det gäller de
berörda personerna.

I en intervju i Dagens Nyhe-
ter nekar Thomas Lundeberg
till det han anklagas för och
säger att han känner sig rätts-
lös.

Läs mer i LT nr 5 och
6/2006. 

Fuskanklagad 
forskare klandras
av Vetenskapsrådet


