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Kina får ett år på sig att bevi-
sa att de platsar i World Medi-
cal Association, WMA. Det
kommer den delegation i
WMA, däribland Eva Nilsson
Bågenholm, som nyligen be-
sökte Kina att föreslå för ge-
neralförsamlingen. Positiva
signaler kom från Kinas häl-
sominister i organfrågan.

I början av mars uppvaktade
ledningen i WMA det kinesis-
ka läkarförbundet och rege-
ringen i Peking. Ett möte som

till en början blev en besvi-
kelse, menar Eva Nilsson Bå-
genholm, som deltog i mötet
som ordförande i WMAs etis-
ka råd. Det kinesiska läkarför-
bundet hävdade mycket be-
stämt att handel med organ
inte förekom i landet och
trodde inte att det gick att be-
ställa organ via Internet. Där-
efter träffade gruppen hälso-
minister Huang Jiefy som gav
en helt annan bild. 
– Han beskrev öppet proble-
men i Kina, säger Eva Nilsson

Bågenholm. 

Enligt henne med-
gav ministern,
som är läkare
inom transplanta-
tionsmedicin, att
»transplanta-
tionsturism« före-
kommer, men att
han hoppas att
detta ska ha för-
svunnit inom någ-
ra år. Departe-
mentet förbereder
ett lagförslag som
ska förbjuda han-
del med organ.
När det gäller or-
gan från döds-
dömda fångar för-
klarade ministern
att Kina har en an-
nan kultur och att
fångarna genom

att skänka
ett organ
vill »gottgö-
ra« innan
de dör. Mi-
nistern för-
klarade att
organbris-
ten är stor i
landet, vil-
ket är skälet
till att or-
gan tas från
dödsdöm-
da. Samti-
digt inser han att detta är oac-
ceptabelt i resten av världen,
säger Eva Nilsson Bågenholm. 

– Han vill införa hjärndöds-
begreppet i landet. Han sa
också att han vill att Kina ska
ansluta sig till WMAs etiska
regler. Ministern vill inget an-
nat än att gå med i t ex The
Transplantation Society, TTS,
för att kunna utveckla det me-
dicinska området i landet, sä-
ger hon och fortsätter:

– Att han ändå uttalar sig
fritt, det måste stå för något.
Att samhället vill ha en änd-
ring.

När sedan WMAs delegation
träffade det kinesiska läkar-
förbundet ännu en gång, på en
middag, fick de höra att för-
bundet ska jobba i ministerns
riktning. 

– Man får se det som ett er-

kännande.
Eva Nilsson Bågenholm sä-

ger att delegationen tolkade
mötet som positivt och hop-
pas nu att det kinesiska läkar-
förbundet kommer till WMAs
councilmöte i maj. Alla i grup-
pen var överens om att avvak-
ta och ge landet mer tid. 

– Vi i gruppen föreslår att
de ska få ett år på sig. Sedan
bedömer vi hur relationerna
har varit och om vi sett några
positiva tecken.

Dock är det bara WMAs ge-
neralförsamling som defini-
tivt beslutar om Kina ska ute-
slutas eller ej. 

Är det inte stor risk att
Kina lurar er?

– Jo, det är klart. Men hotet
om uteslutning finns kvar. 

Agneta Borgström

aktuellt

Kina riskerar att uteslutas ur WMA
Besökande delegation föreslår ett års prövotid för förbättring

»Ett stort framsteg i vår pan-
demiberedskap.« Så kom-
menterar Smittskyddsinstitu-
tet de resultat läkemedelsbo-
laget GlaxoSmithKline pre-
senterade förra veckan.

Det nya adjuvans som läke-
medelsbolaget GlaxoSmith-
Kline har tagit fram har visat
sig stärka och bredda effekten
av de virusproteiner som kan
komma att användas i ett

framtida H5N1-vaccin, enligt
studier presenterade på IX
International Symposium on
Respiratory Viral Infections i
Hongkong förra veckan. 

För det första har adjuvan-
set – i djurmodeller – visat sig
ge immunsvar även mot en
annan virusstam av H5N1 än
den som vaccinet innehåller.

Förutsatt att vaccinet får
samma effekt hos människa
är det ett stort framsteg, en-

ligt Annika Linde, professor
och chef för avdelningen för
epidemiologi vid Smitt-
skyddsinstitutet.

Då kan det nämligen bli me-
ningsfullt att framställa ett
vaccin som kan skydda mot
ett troligt pandemivirus re-
dan innan viruset är färdig-
förändrat och alltså innan det
har hunnit sprida sig på allvar
bland människor. På så sätt
kan man vinna mycket tid, en-

ligt Annika Linde.
För det andra förstärker ad-

juvanset effekten av vaccinet
på så vis att en mycket mindre
dos virusprotein än i dagens
influensavaccin skulle räcka.
Dagens produktionskapacitet
på 450 miljoner doser skulle i
stället räcka till att vaccinera
2,7 miljarder människor.

»Mycket lovande«, kom-
menterar hon.

Elisabet Ohlin

Ett steg närmare vaccin mot fågelinfluensan

Eva Nilsson Bågenholm ingick i WMAs delega-
tion som besökte Kina i början av mars.
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