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– Jag har skrivit en artikel? Vill du
se den, eller skall jag skicka den di-
rekt till tryckeriet som jag brukar?

Frågan ställdes 1965, och Läkar-
tidningens förste medicinske redak-
tör i »modern tid», Gunnar Birke,
gav skribenten klart besked.
Granskningen av artiklar hade gått in
i ny era.

I takt med att medicinen speciali-
serats har därefter kraven på veten-
skapliga undersökningar och artiklar
skärpts och formaliserats, allt fler
bedömare har engagerats och medi-
cinsk publicering har fått en yrkes-
etik som parallell till läkaretiken (se
översikt i Läkartidningen 51–52/94).

Nu har Läkartidningens sju medi-
cinska redaktörer stöd i ett stort nät-
verk, förankrat i vetenskap och prak-
tik. Den fasta kåren av referenter be-
står av 170 specialister, företrädare
för alla specialiteter. Deras gransk-
ning  garanterar att de medicinska ar-
tiklarna håller vetenskapligt hög
standard, att de är aktuella och rele-
vanta för läkarna i svensk sjukvård.
Också experter  utanför den fasta
referentstaben kopplas in, bland an-

nat för   granskning av statistisk kva-
litet.

Referenterna väljs bland specia-
lister med god vetenskaplig kompe-
tens och klinisk erfarenhet, kon-
struktivt kritisk inställning och gott
omdöme.

De gör en imponerande insats
som »vetenskapens väktare» samti-
digt som de bevakar läsarnas intres-
sen – och är författarnas »bästa vän-
ner». De ger nämligen konstruktiva,
ibland mycket detaljerade synpunk-
ter på hur artiklar kan bli bättre – och
hjälper redaktionen att sålla bort ag-
narna från vetet.

Referenterna utgör också ryggra-
den i det nätverk som gör det möjligt
för redaktionen att fånga upp och be-
lysa viktiga nyheter och tendenser
inom hela det medicinska fältet.

Eftersom generalisterna har sär-
skilda behov har Läkartidningens re-
daktion sedan slutet av 1970-talet
bistånd av en allmänläkarpanel.
Denna – som i motsats till referen-
terna inte är anonym för läsarna – bi-
drar med impulser till översiktsartik-
lar, reportage och serier – den aktu-

ella serien »Omprövningen» är ett
exempel.

Den idérika och entusiastiska pa-
nelen består av allmänläkarna Inge-
mar Bergstrand, Karlshamn, Catari-
na Canivet, Lund, Maria Hagert,
Järfälla, Bengt Järhult, Kyrkhult/
Olofström, och Eva Johansson,
Umeå, samt företagsläkaren Mats
Berg, Göteborg. Läkartidningens
allmänmedicinske redaktör Ingvar
Krakau leder panelen.

Läkarkåren har en lång och obru-
ten tradition av oegennyttiga insatser
för att utbilda kolleger. Den manifes-
teras både i specialisternas organise-
rade efterutbildning och i de många
artiklar som varje år spontant sänds
in till Läkartidningen. Bland annat
ligger tips från referenterna och all-
mänläkarpanelen bakom allt fler be-
ställda artiklar i Läkartidningen,
men för att garantera bredd och liv-
fullhet krävs det också en mängd
spontana bidrag – som vi glädjande
nog får i stor omfattning.

Yngve Karlsson
redaktör, Läkartidningens
medicinska redaktion
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