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Det var enklare i Begynnelsen. Då
var de tre. Idag är vi ungefär fem
miljarder människor som skall

kommunicera.
Tre miljoner svenskar har tillgång

till Internet. Nu tror inte vi att de alla har
frågat sig när Läkartidningen skall
komma ut på nätet. Men ett stort antal
av de 75 000 som, enligt Orvesto 1997,
varje vecka läser Läkartidningen kan-
ske har gjort det.

Vi är här nu!

Surfa och söka
Vad vill vi då åstadkomma? Det vore

ju ganska tandlöst att introducera exakt
samma sak i den elektroniska världen
som redan finns i tryckt version. Alltså
vill vi använda oss av den nya tekniken
till att skapa ett komplement till tidning-
en – Läkartidningen på Internet som ger
möjlighet till interaktivitet mellan sur-

fande läkare och till snabba affärer med
särtryck. Det skall också bli möjligt att
söka i Läkartidningens bibliografiska
databas, som är under konstruktion. 

Omväxling förnöjer
Läkartidningen är under omvand-

ling. Vi vill utveckla vår tidning och sti-
mulera våra läsares tanke- och känslo-
värld. Det kan man göra genom att gå
behovet av omväxling till mötes. Vi tror
nämligen inte att ni – den bästa av läse-
kretsar – skiljer er från tidningsläsare i
gemen: alla vill ha emotioner och upp-
levelser blandade med saklig informa-
tion. Det vill vi erbjuda både i tidning-
en och i vår elektroniska version.

Varje vecka fyller vi Kunskapens
träd med t ex medicinsk kommentar, le-
dare och nya tjänster i full text. Ett ax-
plock av korrespondensinlägg liksom
saxat innehåll i reportage och intervjuer

återfinner ni där. Vi puffar för godbitar i
det medicinska blocket i tidningen.

I »Udda kunskap» får vi läsa ur en
medicine studerandes dagbok, i varje
fall vissa sidor! På denna plats skall vi
försöka ge både omväxling och glädje.

Vidare bjuder vi på månatliga fallbe-
skrivningar. Första veckan presenterar
vi ett fall, ni skriver in er diagnos och
kommentar, som vi sedan publicerar på
Internet veckan därpå. Till sist kommer
det Rätta svaret.

»Kolleger emellan» – ett öppet forum
för samtal – finns på en av grenarna.

Krävande läsekrets
Läkartidningen på Internet vill ge

förnyelse. Vi skall behålla det korrekta
innehållet, det medicinska stoffet är
oförändrat, men vi skall försöka hitta ett
mänskligt tilltal genom den elektronis-
ka skärmen.

www.lakartidningen.se

Klicka till
Kunskapens träd

Nu finns Läkartidningen på Internet. Du kan
klicka dig till Kunskapens träd, där det inte finns
några förbjudna frukter. Allt är tillåtet att plocka. 



När de mest svårartade barnsjukdo-
marna är över i vår virtuella Läkartid-
ningen är vår ambition att göra den så
bra att ni skall känna ett behov av att
klicka på bokmärket för vår hemsida.
Håll kollen på vad som händer! Kanske
har vi info om den närmaste tunnelba-
nestationen i kongresstaden! Tar vi hal-
va prenumerationspriset för alla som
heter Alvar!

Hela konsensusdokumentet ligger
ute! Endast fantasibrist skall vara vår
stötesten.

Det här tror vi att ni vill ha på Inter-
net. Men vi vet inte vad som passar er
bäst och hur ni vill ha det presenterat.
Vissa tycker att det är charmigt att virv-
la runt i cyberspace, andra söker igen-
kännandets glädje, fri från äventyr men
full av nytta.

Hör av er! Kom med önskemål, ge
tips, ha undringar. Jag skall svara på alla

frågor och ta till mig alla synpunkter.
Vår adress är www.lakartidningen.se

Klicka till Kunskapens träd. Där pre-
senterar vi hela vår webbplats. Du kan
genast se vad den är uppbyggd av. Allt
detta får du gratis.

Smaka på frukterna
Vissa grenar har ett skott, andra har

många. Vill du annonsera, klicka på
äpplet. Byta adress, klicka och skriv.
Hur vi ser ut? Vi finns på Internet.

Fall för frestelsen att klicka på ett he-
moglobinkolorerat Astrakan. Botanise-
ra i webbplatsen som ständigt förnyas.
Förnöj dig med vår »Udda kunskap» in-
nan du sätter tänderna i nästa veckas
omogna Oranie.*

Välkommen till Läkartidningen på
Internet!

Marita Önneby 
internetredaktör

* För vidare orientering i fruktsorter, se
www.bergianska.se/12bar.html
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