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Nu har alltså tryckpressarna satt
fart igen, och ni håller i era händer
det första numret av ett nytt spän-
nande utgivningsår, med i snitt ett-
hundra sidor per vecka, vilka ska lä-
sas, diskuteras, kommenteras och
kritiseras av många tiotusenden läsa-
re. Hjärtligt välkomna!

Här på Läkartidningen känner vi
starkt, både journalister och dokto-
rer, hur medicinen som fenomen nu-
mera närmar sig många andra veten-
skaper och rörelser i vår samtid. Vår
reporter Peter Örn blev till exempel
nyfiken på kopplingen mellan medi-
cin och filosofi och samtalar på si-
dorna 37–39 med den finlands-
svenske professorn Ingmar Pörn som
menar att läkarna har för lite kunskap
om alternativa synsätt på hälsa och
sjukdom. »Vårdens företrädare skul-
le ha mycket att lära av exempelvis
Kierkegaards tankegångar kring
människans emotioner», säger han.

Nu har man visserligen på andra
sidan Östersjön en mycket mer av-
dramatiserad och folklig ton kring
ämnet filosofi än vi har i Sverige. I
Finland kan en filosof rentav nå
stjärnstatus och hamna på kvällstid-
ningarnas löpsedlar.

På Läkartidningen tycker vi såle-
des det är viktigt att vi försöker speg-
la de tvärvetenskapliga brytningarna
och de medicinska paradigmskifte-
na. Särskilt angeläget är det natur-
ligtvis för de unga medicinarna att
hänga med i allt detta nya. Etiken är
ju inte en gång för alltid given.

Låter detta alltför flummigt »tvär-
vetenskapligt»?

Tänker vi försumma vår uppgift
att berätta klart och kompetent om
dagens medicinska ämnen och aktu-
aliteter? Glömmer vi den strikta me-
dicinska publicistiken?

Inte alls. De nya infallsvinklarna
är spännande, givande, överraskande
och de lär oss mycket om läkarna
själva och den tid de lever i, samt inte
minst den i nedskärningstider allt-
mer komplexa patient–läkarrelatio-
nen.

Vad är det vi söker när vi läser tid-
ningar? Författaren Salman Rushdie
gav nyligen ett svar i en essä i vilken
han skrev om sitt förhållande till
pressen: »Vi läser inte för att vi vill
ha nakna fakta utan för att få en vin-
kel på de nyheter som intresserar
oss.»

Viktigast ändå är Läkartidningens
medicinska trovärdighet, saklighet
och användbarhet. Grundstenen he-
ter medicinskt förtroende. Veten-
skapligt hög kvalitet, aktualitet,
bredd, relevans och tillgänglighet för
alla läkare är därför nyckelorden för
vår medicinska redaktion.

I allt vårt arbete går som en un-
derström en förpliktande känsla av
medicinskt ansvar.

Ett av målen är att kunna förmed-
la minst ett par, tre saker av speciellt
medicinskt intresse för varje läsare i
varje nummer. Därvid spelar »medi-
cinsk kommentar», som är vår medi-
cinska ledarartikel, en huvudroll.

Se er omkring i detta årets första
nummer och ni ska upptäcka att vi
inte legat på latsidan i jul- och nyårs-
helgen. I stället har vi reparerat even-
tuella underlåtenhetssynder.

I vår nya sidplanering låter vi där-
för tidningen inledas med just »me-
dicinsk kommentar» för att sedan
följas i svit av ett sammanhållet kor-
respondens- och debattblock.

Därefter följer i tur och ordning:
1. ett reportage, 2. det breda medi-
cinblocket med översikter, uppdate-
ringar, orienteringar, konsekvenser,
3. ytterligare ett reportage. Vidare:
boksidorna som ombesörjs och redi-
geras med nya grepp av Gun Bere-
felt, personliga kolumner för att fria-
re kunna belysa aktuella teman,
»bakvagnen» med personnyheter
som Carin Jacobsson ansvarar för,
nyhetsblocket med analys av Kristi-
na Johnson, samt längst bak en inter-
vju med en aktuell person under vin-
jetten »profi-
len».

De frågor
som Läkartid-
ningen arbetar
med ligger mer i
tiden än någon-
sin förr. Den
tron ska vi för-
söka omsätta i
ännu mera
spännande och
engagerande
medicinjourna-
listik 1998.
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Ny sidplanering lyfter
fram det medicinska
materialet, här »me-
dicinsk kommentar» i
Kristina Räfs säkra
redigeringsgrepp.


