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Plus ça change, plus c’est la même
chose. Ju mer det förändras, desto
mer förblir det (innerst inne) likadant
– det är i hög grad relevant för inne-
hållet i sjukvården. Alla organisato-
riska lappkast och medicinska »sen-
sationer» till trots, de tusentals som
söker sjukvården varje dag har unge-
fär samma behov av hjälp, decennier
igenom. Det är långt mellan de för-
ändringar som innebär en revolution
för många, och vårdens grundfiloso-
fi ligger fast.

Så är det också med filosofin bak-
om Läkartidningens medicinska in-
nehåll. Varje vecka är det nytt, pre-
sentationen och »kostymen» må och
måste förändras – men målsättning-
en står sig. Tidningen är ett samlan-
de forum för hela läkarkåren och för
dem som studerar medicin. Hög ve-
tenskaplig kvalitet, aktualitet, bredd,
relevans och tillgänglighet för alla
läkare är nyckelorden för den medi-
cinska redaktionens arbete. Delmå-
len kan konkretiseras:

Uppdatera kontinuerligt grunden
för alla läkares arbete, inklusive kun-
skapen om sjukdomar som många lä-
kare ställs inför; aktuella serier om
lungcancer och epilepsi är exempel
på detta.

Förbered alla läkare på utveckling
som förändrar den medicinska
»världsbilden» och som i en nära
framtid kan påverka också vardags-
sjukvården; Läkartidningens serier
om molekylärmedicin och tillväxt-
faktorer är ett par exempel.

Orientera över specialitetsgrän-
serna om viktiga förändringar, även
om sådana som nästan bara specia-
listerna i ämnet har överblick över;
serien »Uppdaterat» tar hänsyn till
sådana behov.

Belys konsekvenserna av de me-
dicinska nyheter som inte enbart är
dagsländor, dvs principiellt intres-
santa rön om t ex kloning och gente-

rapi. Även etiska och hälsoekono-
miska aspekter skall penetreras.

Granska kritiskt också de etable-
rade sanningarna, de inrotade ruti-
nerna, ifrågasätt och stimulera till
öppen men saklig debatt.

Läkartidningens medicinska re-
daktörer (bilden ovan) har huvudan-
svaret för att denna målsättning upp-
fylls. En kort presentation av dessa
handplockade »makthavare» (deras
ansvarsområden inom parentes):

Jon Ahlberg, överläkare, docent i
kirurgi, S:t Görans sjukhus (kirurgis-
ka specialiteter inklusive gastroente-
rologi, ögonsjukdomar, öron-, näs-
och halssjukdomar, anestesi och
röntgendiagnostik).

Agneta Bergqvist, överläkare, do-
cent i obstetrik och gynekologi, Hud-
dinge sjukhus (pediatrik, obstetrik
och gynekologi).

Johan Calltorp, professor, Nordis-
ka hälsovårdshögskolan, Göteborg

(socialmedicin, samhällsmedicin,
hälsoekonomi).

Bertil Fredholm, professor i far-
makologi, Karolinska institutet (far-
makologi, toxikologi, fysiologi, bio-
kemi).

Ingvar Krakau, docent i allmän-
medicin, universitetslektor, allmän-
medicinska enheten, Karolinska
sjukhuset (allmänmedicin).

Hans Ågren, professor i psykiatri,
Mölndal (psykiatriska specialiteter,
beteendevetenskaper).

Jan Östergren, docent i medicin,
överläkare, universitetslektor, Karo-
linska sjukhuset (invärtesmedicin
och relaterade specialiteter, kliniska
laboratoriespecialiteter, immunologi
och mikrobiologi).
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Medicinska redaktionen. Från vänster Jon
Ahlberg, Ingvar Krakau, Agneta Bergqvist,
Bertil Fredholm och Hans Ågren samt 
(sittande) Jan Östergren och Johan Calltorp.


