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Interpellation 2003:28 av Aram El Khoury (kd) om att den medicinska
forskningen bör inriktas mer mot kvinnors hälsa och att kliniska
läkemedelsprövningar ska ha en mer balanserad könsfördelning
Aram El Khoury har ställt följande fråga till mig: Vilka åtgärder kommer du att
vidta för att öka inriktningen mot kvinnors hälsa och motverka könsojämn
representation i medicinsk forskning och kliniska studier?
Svar: Interpellationen tar upp är mycket viktigt fråga och jag ger i princip
interpellanten helt rätt. Det är ett problem att kliniska prövningar och mycket annan
medicinsk forskning varit och är inriktad mot män.
Men Stockholms läns landsting har dock via våra FoU-medel aktivt stött forskning
avseende bl a hjärtsjukdomar, t ex forskningsprojektet Friskare Kvinnohjärtan.
Stockholms läns landsting är nu i en process att sluta ett regionalt ALF-avtal med
KI.
Jag tycker att jämställdhetsperspektivet skall beaktas i detta avtal och då menar
jag inte bara jämställdhet mellan manliga och kvinnliga forskare utan också
att en jämställd forskningsinriktning finns, d v s vad interpellationen handlar om.
Det nya ALF-avtalet kommer bl a att i mycket hög grad betona det gamla
gemensamma ansvaret mellan landsting och universitet avseende den patientnära
och kliniska forskningen. Det skall skapas en ny form av gemensam
beslutsorganisation mellan KI och SLL och det bör vara vår inriktning att se till att
jämställdhetsperspektivet i alla avseenden beaktas i de beslut som den nya
organisationen har att hantera.
Ett litet påpekande har jag i en sakfråga. Det är helt korrekt att HIV- läkemedel
i stor utsträckning utprovats på män. Det finns dock en förklaring till detta.
HIV- läkemedlen har utvecklas i västvärlden och kliniska prövningar är mycket
svåra att utföra på andra ställen än i där och i Västvärlden är det homo och
bisexuella män till stor del drabbats av HIV-infektionerna. En annan grupp som ofta
drabbats av HIV med en betydligt jämnare könsfördelning är missbrukare. Den
gruppen är dock inte så lätt att göra kliniska prövningar på.
Därmed anser jag mig ha besvarat interpellationen.
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