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Ett monotypiskt vaccin mot po-
liovirus av typ 1 har visat sig
nästan tre gånger så effektivt
som ett trivalent vaccin, enligt
en studie publicerad online i
Lancet den 12 april.

Den aktuella typen av vaccin
är den som omnämns i Erling
Norrbys artikel om polio på
sidan 1314 i detta nummer av
Läkartidningen och som
Världshälsoorganisationen
hoppas ska stoppa smittsprid-
ning och snabba på utrotning-
en av polio i världen.

– Det är väldigt positivt att
man kan dokumentera att det
har väsentligt ökad effekt, sä-
ger Erling Norrby, professor i
virologi.

Ett traditionellt levande
vaccin som innehåller polio-
virus av alla tre typerna, ett
trivalent vaccin, måste tas
upprepade gånger för att få
skydd mot alla typerna, efter-
som olika virustyper konkur-
rerar i kroppen och blockerar
varandras förökning.

Poliovirus av typ 2 är numera
utrotat. Då återstår att för-
hindra infektioner med ty-
perna 1 och 3. Det arbetet kan
effektiviseras och förbättras
om man först undersöker vil-
ken av de två kvarvarande vi-
russtammarna som florerar i
ett område och sedan använ-
der ett monovalent vaccin
som fungerar mot just den ty-

pen av virus. Det kan ha bety-
delse till exempel vid brand-
kårsutryckningar för att stop-
pa en uppblossande epidemi i
ett land där polio tidigare har
utrotats.

– Det kan både minska an-
talet fall och ge en bättre ef-
fekt. Ju fortare man kan
släcka, desto mindre risk för
spridning. Jag är övertygad
om att det är det man kom-
mer att satsa på genomgå-
ende, säger Erling Norrby.

Elisabet Ohlin

Läs mer: Grassly N et al: Protective effica-
cy of a monovalent oral type 1 poliovirus
vaccine: a case-control study,
‹http://www.thelancet.com›. Publicerad
den 12 april 2007.

Åtta veckor om året. Så myck-
et av sin arbetstid uppger
unga cancerforskare att de
lägger ner på att söka finansi-
ering, enligt Cancerfonden.

Fonden har tillfrågat ett 60-
tal unga cancerforskare och
redovisar resultatet i Cancer-
fondsrapporten 2007, som
presenteras den här veckan.
Enligt enkäten anser två tred-
jedelar av de unga forskarna
att de lägger ner orimligt
mycket tid på att jaga anslag.
En anledning uppges vara att
man måste söka många små

anslag, alltså i stället för ett
fåtal stora. Kvinnor lägger i
snitt ner en vecka mer än
männen, enligt enkäten.

Rapporten innehåller också
några rankningslistor för can-
cerforskning på basis av antal
citeringar i databasen Web of
Science under åren
1998–2005. När länder ran-
kas kommer Sverige på 11:e
plats. På första plats ligger
USA. Rapporten påpekar
dock att endast artiklar i can-
certidskrifter har legat till
grund och att endast hälften

av all cancerforskning publi-
ceras i sådana tidskrifter.

När lärosäten i världen ran-
kas kommer Karolinska insti-
tutet, KI, på tolfte plats, som
enda institution utanför USA
på topp-15-listan. 

Även svenska unga cancerfor-
skare födda 1966 eller senare
har rankats. Bland de tjugo
översta är fem kvinnor. Det är
tre fler än i förra årets rank-
ning.

Rapporten redovisar också
hur landstingen använde sina
ALF-medel på klinisk cancer-
forskning år 2006. Det lands-
ting som satsade mest var Skå-
ne, omkring 60 miljoner kro-
nor eller 10 procent av regio-
nens ALF-medel. Stockholms
läns landsting satsade 24 mil-
joner eller 8 procent av sina
ALF-medel på sådan forsk-
ning, medan landstingen Da-
larna och Jämtland satsade
omkring en halv miljon varde-
ra. Flera landsting har inte
kunnat svara eller har valt att
inte göra det, enligt rapporten. 

Elisabet Ohlin

aktuellt Ny ordförande i MSF
Johanna Pallin, Uppsala, blir ny
ordförande i Medicine Stude-
randes Förbund, MSF. Hon val-
des på fullmäktigemötet i Stock-
holm den 14–15 april. 

Vilka frågor ska du särskilt
driva?

– Vi vill be-
hålla kvalite-
ten på utbild-
ningen. MSF
vill i nuläget
inte utöka lä-
karutbildning-
en. Kvaliteten
blir lidande
om vi blir fler.

– Ledarskapsfrågan är också
jätteviktig. I Uppsala till exem-
pel har vi ingen ledarskapsut-
bildning, det är väldigt dåligt.

Johanna Pallin var tidigare
vice ordförande i MSF och efter-
träder Hanna Åsberg.

Elisabet Ohlin

Avtal i Dalarna dröjer 
Avstegsavtalet i Landstinget Da-
larna mellan landstingsledning-
en och den lokala läkarförening-
en är inte påskrivet än. Beske-
det har dröjt i över en månad.
Avtalet har diskuterats av Sveri-
ges Kommuner och Landsting,
SKL, och ska tas upp igen i
landstingsdirektörernas för-
ening den 26–27 april.

– Jag väntar på acceptans, sä-
ger landstingsdirektör Ulf Håll-
marker.

Han tycker att det har varit lite
oklarheter på sistone kring hur
landstingen får agera i arbets-
tidsfrågan, då SKL i början av
april meddelade att landstingen
inte fick teckna lokala avtal –
sedan gav de klartecken att det
är tillåtet. Men så vitt Ulf Håll-
marker vet har dock inte grund-
förutsättningen i SKLs linje för-
ändrats.

– Avstegsavtalen får inte
medföra någon kostnad.

Dalarnas avtal innehåller
kompensation för avsteg från
lagens krav om elva timmars
sammanhållen dygnsvila, se LT
nr 14–15/2007. 

Agneta Borgström

Flytt av stressforsk-
ning klar i vårpropp
Regeringen förvarnade redan i
höstens budgetproposition att
Institutet för psykosocial medi-
cin, IPM, ska läggas ned som
enskild myndighet för att i stäl-
let flytta över forskningen till
Stockholms universitet. I rege-
ringens vårbudget är det nu
klart att institutet läggs ned den
1 oktober och byter namn till
Stressforskningsinstitutet. ■

Monotypiskt poliovaccin 
tre gånger så effektivt

■ Mest citerade unga cancerforskarna1 i Sverige:
(Namn, universitet, antal citeringar, antal artiklar)

1 Frisén Jonas KI 2 485 37
2 Koivisto Pasi Umeå 1 214 48 
3 Arnér Elias KI 812 28
4 Fadeel Bengt KI 738 39
5 Gustafsson Claes KI 677 28
6 Farnebo Filip KI 676 33
7 Frisan Teresa KI 676 34
8 Lindahl Per Göteborg 592 16
9 Hedenfalk Ingrid Lund 590 9

10 Durbeej-Hjalt Madeleine Lund 544 16
1Endast forskare med stöd från fonden ingår.

Johanna Pallin

Söka pengar tar mycket tid




