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Med stöd av ett journaliststi-
pendium från Medicinska forsk-
ningsrådet tillbringade Anders
Håkansson hösten 1995 tre
veckor på Dagens Nyheters inri-
kesredaktion. På nära håll kun-
de han studera dels det allmän-
na arbetet på redaktionen, dels,
och framför allt, de medicinska
journalisternas arbete. Det blev
många spännande och lärorika
upplevelser, som kommer att
vara till nytta i den dagliga gär-
ningen som skrivande och fors-
kande allmänmedicinare.  

Sedan några år är jag chefredaktör
för AllmänMedicin, tidskrift för Svensk
förening för allmänmedicin. Sannolikt
bidrog detta till att jag, som forskande
allmänmedicinare, i fjol tilldelades ett
av Medicinska forskningsrådets fem
stipendier för medicinsk populärveten-
skap och journalistik. Stipendiet gav
mig möjlighet att under tre veckor på
Dagens Nyheters (DN) inrikesredak-
tion följa medicinjournalisterna i deras
arbete. 

Hur ser en medicinsk nyhet ut?
Självklart bör medicinjournalisterna

skriva om det som är viktigt, oavsett om
det rör sig om något vanligt eller ovan-
ligt. Men risken finns naturligtvis att
just det ovanliga uppfattas som en nyhet
i sig, och att viktighetsbedömningen då
kommer i andra hand.

Under min tid på inrikesredaktionen
noterade jag bara en artikel med synner-
ligen tveksamt allmänintresse, åtmins-
tone sedd med mina allmänmedicinska
glasögon. Det handlade om det för mig
dittills okända Larsens syndrom, en
ärftlig bindvävssjukdom som i sin all-
varliga form drabbar tre–fyra svenska
barn per år. I Göteborg hade man närmat

sig den sjukdomsframkallande genens
kromosomregion, men den eventuella
behandlingen låg ännu flera år framåt i
tiden.

En medicinsk nyhet plockades upp
via The Lancet. Det rörde sig om en
lyckad transplantation av två av rygg-
märgens nervrötter, som för tre år sedan
utfördes på Karolinska sjukhuset. En
ung man hade fått fyra nervrötter avslit-
na och ena armen förlamad i samband
med en motorcykelolycka. Genom en
färgglad grafik illustrerades skadan och
operationen, och därigenom dubblera-
des spaltutrymmet samtidigt som ny-
hets- och läsvärdet mångdubblades.
Det rörde sig om en ovanlig men allvar-
lig skada. Principen att operera in nerv-
rötter i ryggmärgen var ny och långtids-
resultatet lovande om än inte impone-
rande.  

En annan nyhet gavs mer än en halv
sidas utrymme. Den innehöll dels en de-
taljrik och nästan korrekt illustration av
en relativt ny emfysemoperation, dels
en stor färgbild av en kvinna som fram-
gångsrikt opererats för lungemfysem.
Genom kombinationen av en medicinsk
artikel full av detaljerade fakta och en
patientintervju full av personliga upple-
velser uppnåddes stor genomslagskraft.
Här var det frågan om en symtomlind-
rande operation för gravt andningsinva-
lidiserade, före detta rökande, lungpati-
enter. De lovande operationsresultaten
beskrevs på ett balanserat sätt, både av
de behandlande och opererande läkarna
under intervjun och av den skrivande
journalisten i artikeln.

Sjukvårdspolitiskt hände en hel del
vid månadsskiftet november–decem-
ber: Sjuksköterskorna gick ut i strejk,
HSU presenterade sitt läkemedelsför-
slag  »Reform på recept» och Stock-
holms läns landsting klubbade sitt bud-
getförslag, som innebar en besparing på
en miljard kronor. Vad gäller detaljerna
i den nya och utvidgade vårdgarantin

var DN först med nyheten, vilken följd-
riktigt placerades i »vänsterkrysset»,
dvs längst upp till vänster på tidningens
framsida. 

Bland artikelserierna kan nämnas en
om sömnen, en om spermadonation och
en om framtidens läkemedelshantering,
den senare skriven av konsumentredak-
tionen.

Journalister och rubriksättare
I min vardagliga läkargärning har jag

några gånger drabbats av att artikeltex-
ten i dagstidningen på ett invändnings-
fritt sätt återgett vad jag sagt i intervjun
dagen innan, men att artikelns rubrik
varit helt missledande.

Förklaringen är att den, oftast dagar-
betande, skrivande journalisten står för
brödtexten, medan den kvällsarbetande
redigeraren sätter såväl huvudrubrik
som underrubriker. Redigeraren skapar
tidningssidan, han/hon vet hur många
artiklar som skall få plats och vilka bil-
der som skall komplettera det skrivna
budskapet. Hur rubriken skall se ut be-
ror på hur stort utrymme artikeln i fråga
får, och på hur viktig den bedöms vara i
förhållande till övriga artiklar. 

Denna arbetsfördelning förefaller
vara så självklar att den skrivande jour-
nalisten ofta inte ens föreslår någon ru-
brik, något som annars borde underlät-
ta för redigeraren att sätta en adekvat så-
dan.

Under mina tre veckor på DN bidrog
jag med sex små artiklar. Vid ett tillfäl-
le blev rubriksättningen i mitt tycke nå-
got tveksam, även om den var långt
ifrån missledande. Jag beskrev försälj-
ningsökningen för de antidepressiva
medlen under de senaste tio åren, och
jag pekade på de stora och oförklarade
variationerna i försäljning mellan de
olika länen. Läkemedlen benämnde jag
omväxlande antidepressiva och stäm-
ningshöjande, och jag talade om de
gamla tricykliska medlen och de nya se-
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lektiva serotonin-återupptagshämmar-
na. Men vad blev rubrikerna? Jo, på
framsidan, »Lyckopiller säljer bäst i
väst», och på insidan, »Allt fler lycko-
piller skrivs ut». 

Kanske gjordes denna min nyhet sär-
skilt stor därför att den togs in i den an-
nars relativt nyhetstorra måndagstid-
ningen. Den var dessutom stort och
snyggt illustrerad. Under veckan spreds
sedan nyheten över landet via övriga
dagstidningar, liksom via radio och TV.

Svenska medicinjournalister
Medicinjournalisten är en kvinna,

ofta i medelåldern. Det fick jag alldeles
klart för mig, när jag tisdagskvällen före
Riksstämman bevistade årsmötet för
Sällskapet Svenska Medicinjournalis-
ter. I lokalen var den kvinnliga domi-
nansen nästan total, och intet ont i det.
Men man kan ändå undra varför just
medicinjournalismen blivit ett kvin-
noyrke. Beror det på att det handlar om
vård och omsorg, traditionellt kvinnliga
områden, och att de manliga journalis-
terna hellre skriver om sport och poli-
tik? Eller beror det på att arbetet lättare
låter sig förenas med den traditionellt
kvinnliga omsorgen om hem och barn?

I Landstingsförbundets lokaler fick
de medicinska journalisterna några tim-
mars statistisk och epidemiologisk
skolning av företrädare för SBU. Skill-
naden mellan relativ riskreduktion och
absolut riskreduktion är något som
långt ifrån alla läkare behärskar, för att
inte tala om »number needed to treat».
Självklart är det bra ju mer pålästa jour-
nalisterna är, men det är ändå de medi-
cinska forskarna som måste ta ansvar
för att det som de vill föra ut i massme-
dia blir korrekt återgivet.

En skillnad mellan den medicinske
forskaren och den medicinska journa-
listen rör synen på det skrivna ordet. För
forskaren är den vetenskapliga artikeln,
helst publicerad i en högt renommerad
tidskrift, det kollegialt granskade och
därmed kvalitetsgaranterade slutresul-
tatet av en lång tids ansträngningar. För
journalisten blir det skrivna en vardag-
lig förbrukningsartikel med kort håll-
barhet, en artikel som självklart måste
vara rätt och riktigt skriven, men som
ändå har begränsad betydelse för skri-
benten och hennes framtid.

Riksstämman sedd 
från andra sidan
Under veckan från tisdagen den 28

november till måndagen den 4 decem-
ber skrevs i DN ungefär 1300 spaltcen-
timeter från Läkaresällskapets medi-
cinska riksstämma. I konkurrenten
Svenska Dagbladet ägnades under sam-
ma tid knappt hälften så mycket utrym-
me åt stämman. 

Medan DN tog drygt hälften av sitt
material från de olika symposierna, så
var motsvarande siffra för Svenska
Dagbladet drygt tre fjärdedelar. Totalt
rapporterade de båda tidningarna från
tretton symposier, men endast två lock-
ade bådas intresse, nämligen de som
handlade om resistenta pneumokocker
och om att vaccinera mera.

I DN fanns material från fria före-
drag inom områdena allmänmedicin,
lungmedicin och rättsmedicin, samt
från gästföreläsningar inom idrottsme-
dicin och obstetrik. Vidare refererades
en internmedicinsk, en kirurgisk och en
obstetrisk poster. Dessutom fanns ett re-
portage från ett strövtåg på utställning-
en Medicin 95, »Medicinens Kiviks
marknad».  

Det förefaller således vara ganska
slumpartat vad som skrivs från Riks-
stämman, och bedömningen av vad som
är intressant varierar uppenbarligen
från den ena tidningen till den andra.

Varje riksstämmodag gavs en press-
konferens under sträng ledning av stäm-
mans generalsekreterare Stephan Röss-
ner. Under en och en halv timme pre-
senterades då ett intressant urval från
dagens program. Varje föredragande
fick 5–10 minuter på sig att presentera
kontentan av sitt föredrag eller sympo-
sium. Den tilldelade tiden skulle också
rymma journalisternas frågor. 

Också för mig som läkare var detta
ett utmärkt sätt att snabbt och bekvämt
få en god överblick över vad som till-
drar sig på det vida medicinska fältet.
Det är nästan så att man önskar att de
vanliga stämmodeltagarna hade tillträ-
de till dessa presskonferenser.   

Annonserna har också 
ett budskap 
På tisdagarna har DN något som he-

ter »Hälsoguiden». Det rör sig om veck-
ans mer eller mindre medicinska an-
nonser. På sidan placeras legitimerade
läkare / tandläkare / psykologer / psyko-
terapeuter upptill och övriga terapeuter
nedtill. 

Under tre veckor räknade jag de legi-
timerades annonser till 64. Flertalet me-
dicinska specialiteter var företrädda. De

plastikkirurgiska annonserna utgjorde
27 procent av annonserna, men var sto-
ra och upptog ungefär halva annonsut-
rymmet. Flitiga annonsörer i övrigt var
tandläkare och psykoterapeuter med sju
annonser vardera.

Den hågade kunde få hjälp med
bröstförstoring alternativt -förminsk-
ning, fettsugning och/eller bukplastik,
ansiktslyftning, för att inte tala om in-
timkirurgi på härför lämpliga könsor-
gan. Ett av de legitimerade erbjudande-
na gällde behandling med »Fullspekt-
rumljus vid årstidsdepressioner, söt-
saksbegär, ökad aptit, mensrubbningar
m m», under rubriken »Ljuspunkter för
en vintersjäl». 

Bland det mera udda kan nämnas att
en läkare angav sin Internet-adress, att
en läkare angav språkkunskaper i både
finska och franska samt att man på en
klinik påstod sig utföra »canceranalys»,
vad nu det kan vara för något.

Jag är fullt medveten om att de skri-
vande journalisterna inte har något att
göra med vad som står på annonssidor-
na. Men ändå bidrar naturligtvis »Häl-
soguiden» till det medicinska helhetsin-
tryck som DN ger sina läsare.

Berömda bananflugeforskare
Avslutningsvis något som tillhör ka-

tegorin kuriosa: Tillsammans med ett
gäng unga forskare, pristagarnas famil-
jer och ett antal främst utländska jour-
nalister bevistade jag de tre medicinska
nobelpristagarnas presskonferens på
Karolinska institutet. Om dagens hu-
vudperson, bananflugan, skrev DN-
journalisten Per Mortensen:

»Bananflugan är inte mer nobel än
att den trivs i ruttnande grönsaker och
övermogen frukt och är ett dåligt teck-
en på ens sanitära hemförhållanden om
den dyker upp. Emellertid är denna
Drosophilia gastronomiskt uppskattad
av grodor och sedan seklets början en
favorit bland forskare.» 

Särskilt när det gäller högkvalifice-
rad grundforskning måste det nog tas
djärva grepp för att popularisera bud-
skapet. •
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