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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie
vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript
sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

A tt publicera sig i ansedda tidskrifter är
förutsättningen för en akademisk kar-
riär.  Beviset på att man blivit  en erkänd

auktoritet  är att få skriva ledarkommentaren.
Hur andelen kvinnor bland skribenter och

ledarskribenter i fyra ledande specialitetstid-
skrifter samt de två högst rankade allmäntid-
skrifterna förändrat sig de senaste 35 åren ana-
lyseras i veckans nummer av New England
Journal of Medicine (2006;355:281-7). 

Studien begränsades till läkare verksamma i
USA:

Andelen kvinnliga förstaförfattare ökade
från 5,9 procent 1970 till 29,3 procent 2004.
Mest kvinnor skrev inom gynekologi (40,7 pro-
cent) och minst inom allmänkirurgi (16,7 pro-
cent ). 

Kvinnliga huvudförfattare var färre än
förstaförfattarna, 3,7 procent 1970 och 19,3
procent 2004. Andelen kvinnliga ledarskriben-
ter var ännu lägre mellan 11,4 och 18,8 procent
år 2004.

Författarna framhåller det positiva i att an-

delen kvinnliga skribenter ökat så starkt och
att antalet motsvarar kvinnornas andel av lä-
karkåren – 32 procent. Mindre glädjande är att
den lägre andelen huvudförfattare och ledar-
kommentarer tyder på att kvinnor är underre-
presenterade på högre akademiska tjänster.
Forskningshandledarna och ledarskribenterna
rekryteras ur denna grupp, och procentsiffran
18,8 kvinnliga ledarskribenter överensstäm-
mer med procentantalet kvinnliga professorer
vid de medicinska fakulteterna. 

Om fler kvinnor skall kunna lockas till ledan-
de forskningstjänster krävs en ny syn på balan-
sen mellan arbete och privatliv, skriver Mary
Hamel, professor i internmedicin vid Harvard,
i sin ledare.

F ör en forskningskarriär krävs idag en ar-
betsvecka på 60–70 timmar. En sådan ar-
betsinsats är svår att förena med ett famil-

jeliv eller ett liv utanför arbetet över huvud ta-
get. Det avskräcker kvinnor och lockar allt fär-
re män.

Akademisk medicin på väg att bli jämställd 
»Mindre glädjande
är att den lägre an-
delen huvudförfat-
tare och ledarkom-
mentarer tyder på
att kvinnor är under-
representerade på
högre akademiska
tjänster.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

FALLBESKRIVNING Intra-
venös leiomyomatos är en
benign tumör som kan ge
dödligt förlopp. Sidan
2220

Nästa nummer, 32–33
kommer ut vecka 28, 9–11 augusti.




