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Jag tänker på historien om den
gamle redaktören som står vid porten
till himmelriket och tar för givet att
han skall få fri passage genom att
bara visa upp presskortet.

Då frågar Sankte Per honom:
»Vad har du använt trycksvärtan

till under ditt långa journalistliv?»
Det är lätt att bli svaret skyldig.
Själv är jag glad att jag fått chan-

sen att komma till Läkartidningen,
och när nu några månader passerat
sedan mitt tillträde är det på sin plats
att säga några ord av mera principiell
betydelse, och en smula om vad vi
har för planer framdeles.

Men allra först vill jag lugna våra
läsare med att vi absolut inte ska ge-
nomföra några förändringar för för-
ändringarnas egen skull, utan allt vi
gör ska ske med samma syfte: tid-
ningen ska bli roligare att läsa, lätta-
re att ta del av, mer angelägen. Det
ska kännas att vi kavlar upp ärmarna
för läsarnas skull!

På senare tid har vi ju dessutom
fått känna på att också vi lever i en
tuffare och allt mer tävlingsinriktad
medietillvaro. Exempelvis har Da-
gens Medicin taktiskt och trendkäns-
ligt förstått att aptera tabloidtidning-
ens klassiska grepp på den traditio-
nella medicinjournalistiken. Och
inom både dagspress och etermedier
finns många exempel på lysande me-
dicinsk nyhetsjournalistik.

Men på Läkartidningen (grundad
1904), som nu är inne i en intressant

förändringsfas, tycker vi att vi har någ-
ra riktigt starka kort i rockärmen. Det-
ta har jag också fått understruket i de
träffar jag under våren haft med både
Läkartidningens vetenskapliga redak-
törer och dess allmänläkarpanel.

Det absolut primära för oss är att
hävda Läkartidningens trovärdighet
och saklighet. Vår så kallade affärs-
idé är ju den solida vetenskapliga
kärnan. Men även den bör ju kunna
förnyas i takt med tiden med hjälp av
modern grafik som höjer det veten-
skapliga värdet.

Vår skickliga medicinreporter
Birgit Wilhelmson, som hjälpt mig i
arbetet att analysera våra läsares be-
hov, pekar i en välskriven promemo-
ria på en rad viktiga infallsvinklar i
syfte att förstärka »doktorskänslan»
i våra spalter. Vår ambition måste
vara att våra läsare med vår hjälp ska
känna sig inspirerade, motiverade
och stärkta i sin yrkesroll. Kunskaps-
glädje i kombination med förhöjd yr-
keskänsla är vad vi skulle vilja erbju-
da. Varje nummer av Läkartidningen
måste stimulera våra läsares tanke-
och känslovärld.

Det krävs också nya sätt att be-
skriva en djupare innebörd av olika
sorters nyheter för att läkarna ska
känna att vi på ett äkta sätt i vår jour-
nalistik försöker närma oss deras för-
ändrade och utsatta yrkesroll. Medi-
cinsk journalistik handlar i (nästan)
samma grad som andra journalistis-
ka genrer om att engagera publiken.

Läkartidningen ska visa att den
har fantasi och hjärta. Det är i detta
perspektiv som Läkartidningen bor-
de kunna få en mer vidsträckt bety-
delse: att medverka till att driva dok-
torns psykiska kraftomsättning i höj-
den. Läkartidningen ska hjälpa dok-
torn att känna sig själsligt förnyad,
samlad, mäktig den nya veckans kon-
centration och ansvarsfulla arbete.

Men det krävs en förening av alla
skapande krafter för att helhetsresul-
tatet ska bli gott, såväl inom redak-
tionen som bland den stora kretsen
av artikelförfattande läkare och fors-
kare.

För att få denna synnerligen kom-
plicerade apparat att klaffa (drygt
100 sidor per vecka året om) måste vi
ha ett kreativt och effektivt redaktio-
nellt system.

Tiden har blivit mogen för en om-
organisation och jag är glad att Bo
Lennholm och Christina Kjellberg
velat åtaga sig ansvaret som redak-
tionschefer för de publicistiska ini-
tiativen (i Bos fall) och produktionen
(Christina). Björn Enström blir an-
svarig för formgivningen, och Yvon-
ne Bäärnhielm för den redaktionella
budgeten. Yngve Karlsson är och för-
blir förstås den »Mr Läkartidningen»
han varit i så många år.
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