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Att få en översikt över Internet är
omöjligt. Nätet är en värld i sig. Precis
som när det gäller all geografi lär man
sig att hitta genom resor, andras berät-
telser och uppslagsverk. Vid det här la-
get finns det många väletablerade mål –
bildligt: Internets »Eiffeltorn» – som
alla bör känna till. Andra Internetsajter
visar sig vara byggda på sand och för-
svinner lika fort som de kom. 

Den här artikeln är tänkt att ge en
kort översikt över ett antal mål och
adresser som jag själv haft nytta av. 

Sökmotorer
De vanligaste stora sökmotorerna: 
• Alta Vista (www.altavista.digital.
com)
• Infoseek (www.infoseek.com), 
• HotBot (www.hotbot.com) m fl.0 
Det lönar sig att läsa de praktiska

söktipsen noga och med eftertanke.
Varje databas skiljer sig nämligen något
i hur man optimerar sökningen. Det är
självklart ingen större hjälp att få
53 000 adresser som stämmer in på en

viss sökterm – framförallt inte om den
sida som kanske är mest användbar är
gömd långt ner i listan. 

Det kan ofta visa sig vara effektivare
att leta i den mänskligt redigerade och
organiserade: 

• Yahoo (www.yahoo.com) och 
• Yahoo Sverige (www.yahoo.se). 
De robotindexerade katalogerna kan

ofta manipuleras genom lämpligt valda
nyckelord – s k metataggar – som pla-
ceras på en dold plats högt upp i doku-
menten. Eftersom Yahoos personal in-
spekterar varje dokument är det inte
möjligt att lura till sig en plats i katalo-
gen som egentligen inte passar.

Vill man begränsa området man letar
i till endast medicinska sajter går det ut-
märkt att använda sökfunktionen i: 

• Medical Matrix (www.medmat
rix.org/index.asp) – en av de äldsta
medicinska katalogerna på Internet. 

Metasajter och megasajter
Metasajter är förteckningar över

andra sajter. Yahoo är den största gene-
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I tidernas begynnelse likna-
des Internet vid ett bibliotek där
alla böcker låg i travar på golvet
med – i bästa fall – en liten lapp
överst med en lista på vad som
fanns i just den traven. De som
gjorde sina egna hemsidor nöjde
sig ofta med en presentation av
sina intressen och en samling
länkar till favoritplatserna.

Numera finns det kraftfulla
sökverktyg och omfattande
kataloger som gör det betydligt
lättare att hitta det man söker.
Men sökmotorernas praktiska
användbarhet varierar stort. 

www.lib.uiowa. edu/hardin/md/index.html?
eller www.gen.emory.edu/MEDWEB/alpakey/electronic_publications.html?
eller www.healthgate.com/HealthGate/MEDLINE/b.search.shtml?
eller cme.silverplatter.com/main.htm?
Lite hjälp i sökandet på det mångomtalade nätet sitter aldrig fel.
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rella metasajten. Bland de medicinska
är nyssnämnda Medical Matrix fortfa-
rande bland de bästa. 

Även Karolinska institutet har en ut-
märkt förteckning över länkar till bio-
medicinskt material på nätet: www.mi
c.ki.se/Other.html

Dessutom har KI en föredömlig alfa-
betiskt ordnad lista med länkar till saj-
ter med information om olika sjukdo-
mar: www.mic.ki.se/Diseases/alpha
list.html

Ofta kan en metasajt vara ett snabba-
re sätt att finna det man söker än med en
sökmotor, eftersom det går snabbt att
hitta rätt kategori under vilken informa-
tionen bör finnas.

En metasajternas metasajt är: 
• Hardin Meta Directory of Internet

Health Sources (www.lib.uiowa.ed
u/hardin/md/index.html). 
Hardin MD kontrollerar kataloger-

na, som bl a checkas regelbundet för
brutna länkar. 

• Medscape (www.medscape.com)
är förmodligen Internets trevligaste me-
gasajt. Medlemskap är gratis och ger
tillgång inte bara till Medline utan även
tidskrifter. Medscape har dagliga nyhe-
ter, fallbeskrivningar, test och artiklar
skrivna av specialister inom sina områ-
den. Allt är naturligtvis vinklat mot den

amerikanska publiken men förtjänar
ändå ett svenskt besök. 

Tidskr ifter
Allt f ler tidskrifter lägger ut hela sin

pappersutgåva på nätet. Vissa delar är
vanligtvis förbehållna prenumeranter,
men även icke-prenumeranter har oftast
tillgång till sökfunktionen. Om inte an-

nat kan man använda Internet hemma i
lugn och ro för att hitta artiklar som man
sedan vid tillfälle hämtar från närmaste
medicinska bibliotek. The Lancet (ww
w.thelancet.com) ger alla gratis till-
gång till nyhetssidorna och vissa artik-
lar medan prenumeranter kan läsa det
senaste numret innan de får pappersut-
gåvan i brevlådan. En fyllig – men gra-
fiskt ful – lista över de flesta biomedi-
cinska tidskrifter på Internet finns hos
MedWeb:
www.gen.emory.edu/MEDWEB/alp
hakey/electronic_publications.html

Bildar kiv
Det finns även tillgång till ett rikt

bildmaterial på Internet. Mest spekta-
kulärt är fortfarande det kryosnittade
paret som utgör The Visible Human
Project:www.nlm.nih.gov/research/vi
sible/visible_human.html vid Natio-
nal Library of Medicine. Projektet har
beskrivits som ett paradigmskifte i vår
förståelse av mänsklig anatomi. The
Visible Man färdigställdes 1994 och be-
står av 1 mm tunna sektioner som foto-
graferats och lästs in i en dator – infor-
mationen upptar totalt 15 Gb. Tekniken
hade förfinats och datakraften ökat när
det blev dags för The Visible Woman
året därpå. De nu 0,3 mm tunna snitten
upptar totalt 39 Gb – dvs runt 60 CD-
ROM skivor. Materialet är fritt tillgäng-

ligt genom National Library of Medi-
cine. 

Universitetet i Erlangen har en om-
fattande dermatologisk atlas på Inter-
net: www.derma.med.uni-erlangen.d
e/bilddb/index_e.htm

För den allmänt patologiskt intresse-
rade finns ett bra bildmaterial på Path-
Web (pathweb.uchc.edu/). Förutom
bilder finns artiklar och föreläsningsan-
teckningar. Är det särskilt blodet som
intresserar finns det hematologiska pre-
parat i Japan att titta på: pathy.med.na
goya-u.ac.jp/pathy/Pictures/atlas
.html

För den som vill fräscha upp sina
kunskaper i helminologi rekommende-
ras den behändiga Atlas of Medical 

Parasitology: www.cdfound.to.it/HT
ML/a tlas.htm

Medline
Via Läkaresällskapet får ledamöter

tillgång till Medline för ca 500 kr. De
lite snålare av oss använder någon av de
många gratisportarna till denna databas.
Medscape (www.medscape.com) ger
obegränsad tillgång till Medline och en
underhållande sajt med artiklar inom
många specialiteter. Stimulerande fall-
beskrivningar och bra författare gör saj-
ten värd ett besök även om man inte för
tillfället vill använda Medline. Ytterli -
gare gratisingångar är biomednet.
com/db/medline och www.healthga
te.com/HealthGate/MEDLINE/b .sea
rch.shtml

Health Gate erbjuder även gratis till-
gång till egna databaser, bl a över dia-
gnostiska åtgärder. Stora delar av sajten
kräver dock att man är betalande med-
lem.

Nyheter
Läkartidningen har nyligen lanserat

en egen Internetutgåva (www.lakartid
ningen.se). På nätet finns även bl a Da-
gens Medicin (www.dagensmedicin.
se) och många andra tidningar och tid-
skrifter. 

Internationellt ligger Reutershealth
(www.reutershealth.com) på första-
plats med dagliga nyheter. Tyvärr mås-
te man numera vara prenumerant – 99
USA-dollar per år – för att läsa artiklar-
na. Däremot går det bra att titta på ru-
brikerna gratis. 

För en lättsammare presentation av
senaste nytt rekommenderas CNN
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(www.cnn.com/HEALTH/ ) som dess-
utom har valda länkar till trevliga 
HealthOasis (www.mayohealth.org) –
som är Mayoklinikens i första hand pa-
tienttillvända sajt.

Vidareutbildning
Att vara läkare innebär ett ständigt

lärande. Tid finns sällan avsatt inom
den kliniska vardagen. På fritiden ska
man, trött efter dagens arbete, sätta sig
in i väl valda tidskrifter inom det egna
området och helst även översiktligt i
andras. 

Tack vare Internet finns nu både ra-
dioprogram och illustrerade föreläs-
ningar att ta del av när det passar sche-
mat bäst. Gratis medlemskap i MDLink
(www.mdlink.com) i Kanada ger till-
gång till ett nytt radioprogram varje
vecka. Även Stanford har radioprogram
över Internet (medworld.stanford.edu
/radio/) – ofta med internationella te-
man som sjukvård i Ecuador eller
akutvård i Bosnien.

Virtual Symposia (cme.silverplat
ter.com/main.htm) erbjuder skickliga
föreläsare inom sina områden. Pro-
grammet om fotsmärta med Dr Michael
Corbett förtjänar ett särskilt omnäm-
nande. 

Multimediapresentationer över In-
ternet kräver oftast insticksprogram, sk
plug-ins. Sidorna hänvisar besökarna
till de senaste versionerna som enkelt
kan hämtas hem över Internet. 

Böcker
Det finns numera flera bokhandlar

som vänder sig främst till läkare och
biomedicinskt intresserade. Login
Brothers (www.lb.com) i Kanada har
enligt egen utsago mer än 50 000 böck-
er och multimediaprodukter i sin kata-
log. First Internet Medical Bookstore
(www.fimb.com)ligger i USA och me-
nar sig vara en av de största bokhand-
larna på Internet. 

EU-baserade Galapagos Bookshop
(biomednet.com/galapagos) säljer
böcker från Blackwell’s Bookshop och
Oxford University Press över Internet.
Har man tålamod får man boken inom
10 dagar och betalar endast £3. 

Man ska inte glömma att Akademi-
bokhandeln (www.akademibokhand
eln.se) i Sverige har ett brett medicinskt
sortiment. Deras priser är dessutom of-
tast låga när det gäller böcker som an-
vänds i undervisningen. Senaste uppla-
gan av Harrisons Principles of Internal
Medicine kostade £82 (ca 980 kr) hos
Blackwell’s via Galapagos, $105 (ca
840 kr) på andra sidan Atlanten, men
endast 662 kr hos Akademibokhandeln.
Det lönar sig med andra ord att jämföra
och inte utgå från att utländska leveran-
törer är billigast. 

Inte oväntat har nu allt fler läkeme-

delsföretag funnit sin väg ut på Internet.
Mercks är fortfarande den mest spekta-
kulära webbsatsningen med hela sin
manual (den 16:e upplagan) tillgänglig
ute på nätet (www.merck.com/pubs/
mmanual/). 

Roche har bl a en kongresskalender
för Parkinsonintresserade på sin sajt:
(www.roche.se/terapi/parkins/kongr
ess.html).

Astra ger receptfria råd till allmän-
heten (www.receptfr itt.astr a.se/).
Netsolutions har byggt Glaxos stilrena
sajt som förutom information inom fö-
retagets terapiområden erbjuder en frå-
ga doktorn-tjänst med specialister. Den
mest aktuella listan över läkemedelsfö-
retagens sajter finns hos Medical Link
(www.medicallink.se).

Svenskt medicinskt fönster 
Landstingsförbundet, Läkemedels-

verket, SBU, Socialstyrelsen och Spri
har gått samman under vad de kallar
Svenskt medicinskt fönster
(www.smed.org). 

Målsättningen är att med hjälp av in-
formationsteknologi bidra till att
svensk sjukvård ligger långt framme i
den medicinska utvecklingen. Här fin-
ner man tex konferensrapporter, state
of the art-dokument, kliniska riktlinjer,
produktinformation och sjukvårdssta-
tistik. Flera sökverktyg är knutna till
sajten för att underlätta för användaren.

Socialstyrelsen (www.sos.se) är
värd för den medicinska faktadatabasen
MARS (www.sos.se/mars/index.htm)

som syftar till god medicinsk praxis
inom hälso- och sjukvården. Förutom
kliniska riktlinjer finns det patientinfor-
mation.

Underhållning
Internet har naturligtvis även mer

humoristiska sidor. Via exempelvis
Medscape får man tillgång till tidning-
en Stitches (www.medscape.com/Stit
chesPublishing/Stitches/public/jour -
nal.Stitches.html) som erbjuder lätt-
samma inlägg skrivna av kolleger. 

När kristallterapeuter och candida-
fantasterna känns för påträngande pig-
gar det alltid upp att läsa några sidor i
QuackWatch (www.quackwatch.com)
som har en omfattande samling nyktra
genomgångar av alternativmedicinskt
ruffel och båg. En trevlig samling anek-
doter och visdomsord finner man på
The Doctors Page (members.aol.com
/DrsPage/).

Sammanfattning
Det finns mycket matnyttigt på In-

ternet. Kvaliteten har förbättrats avse-
värt bara på det senaste året. Fortfaran-
de är förbindelsen så pass långsam att
det kan kännas störande. Detaljerade
bilder tar lång tid att ladda ner, vilket
gör att atlasen i bokhyllan än så länge
står sig.

Tekniken går – som bekant – hela ti-
den framåt, och det är bara en tidsfråga
innan man måste försvara de dyrare
pappersupplagorna av många publika-
tioner. •
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