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För att följa med i vad som
händer inom den egna speciali-
teten och inom den medicinska
utvecklingen i stort – både för
sin egen skull och för att kunna
bemöta frågor från oroliga pati-
enter – är det nödvändigt för
varje läkare att inte bara läsa
utan också kritiskt granska en
ansenlig textmängd varje vecka.
En tidsödande verksamhet i ett
ansträngt arbetsliv, påpekar
Lars Werkö, som har gått ige-
nom tre allmänmedicinska tid-
skrifter under en vecka. Lägg
tidskriftsläsning på schemabun-
den tid eller bilda tidskrifts-
klubbar, föreslår han. 

Det ankommer på varje läkare att
följa utvecklingen inom sitt område.
Detta innebär bland annat att läsa aktu-
ell litteratur.

Bengt Järhult [1] och Elisabeth
Jaenson [2] gav för några år sedan ex-
empel på de mödor det innebär för en
aktiv primärvårdsläkare att hålla sig à
jour med den vetenskapliga litteratu-
ren. För den som har mer intresse än att
bara följa vad som är aktuellt för den
omedelbara patientkontakten kan den
obligatoriska läsningen under en vecka
omfatta mycket. Det gäller dessutom
inte bara vad som händer i den egna
specialiteten utan också att hålla sig à
jour med den samlade medicinska ut-
vecklingen.

Under vecka 22 valde jag ut tre all-
mänmedicinska tidskrifter – Läkartid-
ningen, JAMA, BMJ – som exempel på
vad som kan vara viktigt att läsa, pene-
trera och eventuellt kommentera. Flera
artiklar kan vara värda att diskutera med
kolleger, bli underlag för en artikel i LT
(Läkartidningen), notis i
Vetenskap&praxis, SBU (Statens be-

redning för medicinsk utvärdering) el-
ler diskuteras i annat sammanhang. 

Stort intresse för etik
Veckans skörd i dessa tre tidskrifter

behandlar flera gemensamma problem.
Det aktuella intresset för etik, i synner-
het i samband med vård i livets slutske-
de, kommenteras i LT av Helsing och
Beck-Friis, i BMJ av Gillon, Doyle och
i insändare samt i JAMA av Foley. I de
två första fallen är det i anslutning till
rättsfall, i det tredje till ett kliniskt ex-
empel. En sådan konkretisering gör den
alltid aktuella frågan om etik mer grip-
bar för den enskilde läkaren.

Evidensbaserad sjukvård
ett aktuellt ämne
Evidensbaserad sjukvård är likale-

des aktuell på många håll. BMJ publi-
cerar en kritisk översikt som Heming-
way och Marmot ställt samman över
sambandet mellan psykosociala fakto-
rer och kranskärlssjukdom. Detta ofta
omnämnda samband är starkt och otve-
tydigt, även om mekanismerna fortfa-
rande är oklara, liksom vad man kan
göra åt det. JAMA granskar både i le-
darform och i en översikt huruvida gui-
delines verkligen är baserade på den
kunskap som finns och om de är kon-
struerade enligt de föreskrifter som
föreligger. Många konstruktörer av
guidelines har inte följt de regler
som gäller för hur sådana skall
åstadkommas. Därmed saknar de
den nödvändiga legitimiteten. Bristen
på vetenskapligt underlag i många är
besvärande, vilket aktualiserar kåseriet
i LT om förekomst av eller brist på evi-
dens i dagens sjukvård. 

Slutsatsen där, att »verksamheten
skall vara vetenskaplig och rationell,
men samtidigt måste det finnas utrym-
me för tyst kunskap och mänskliga hän-
syn» kan väl alla instämma i. (Vad är
tyst kunskap?) I synnerhet som evi-
densbaserad sjukvård innebär att man
skall veta på vilken evidens ens beslut
är fattade, inte att underlaget måste
vara en viss form av vetenskapliga
studier, utan bara det bästa som
finns. Mot en bakgrund av granskad
litteratur pläderar Feinstein och medar-
betare i JAMA för att även molekylär-
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epidemiologi skall följa de självklara
regler som finns för vetenskapliga arbe-
ten. Den granskning de genomför talar
för att det behövs en uppstramning
inom området. Detsamma gäller för
granskningen av läkemedel i EU, som
diskuteras i BMJ.

Utredningen om jourorganisationen,
som Dahlgren och medarbetare publi-
cerar i LT, visar på en viktig men för-
summad sida av den svenska sjukvår-
dens organisation, intervjuerna med
Henric Hultin och Per Hemberg på
andra sådana. Behovet av organisato-

risk översyn förefaller klart, men vem
vill och kan?

Riskdebatt förs
i många tidskrifter
Risker från nuklearindustri eller to-

baksindustri är ett annat aktuellt ämne
som tacklas på olika sätt av flera förfat-
tare och tidskrifter. BMJ har artiklar om
strålningsrisk för avkomman till dem
som arbetar inom kärnkraftsindustrin
och en randomiserad studie om huru-
vida det lönar sig att råda rökande för-
äldrar till barn med astma att sluta att

röka. Den förra gör det troligt att denna
omtalade risk i detta fall knappast före-
finns, medan den senare visar det be-
klagliga förhållandet att just dessa för-
äldrar var föga intresserade. JAMA an-
lägger kommersiella synpunkter på pro-
blemet med cigarettrök i omgivningen
och undersöker om rökfria miljöer på
restaurang har drabbat turistindustrin
ekonomiskt. Deras fynd talar för att rök-
fria miljöer utgör en positiv reklam, och
inte, som tobaksindustrin velat göra gäl-
lande, att de skrämmer bort kunder. 

Till en del kan man se dessa uppsat-
ser i samband med den stora samman-
ställning som Hemingway och Marmot
gjort om psykosociala förhållanden och
kranskärlssjukdom och den debatt som
Law och Wald återigen stimulerar om
förklaringar till vad som kallats den
franska paradoxen. I bägge dessa fall ut-
gör både den enskildes och omgivning-
ens riskbeteende en av många pusselbi-
tar. Det manifesterade intresset för risk
och kardiovaskulär sjukdom får i sin tur
en annan belysning när en grupp i LT vi-
sar hur svenska kvalitetsregister kan ut-
nyttjas för att studera effekten av inrät-
tande av slaganfallsenheter vid sjukhu-
sen. Ett ämne som återigen kommer till-
baka till sjukvårdens organisation.

Kritisk granskning 
nödvändigt inslag i läsningen
Det räcker inte med att läsa sam-

manfattningar, även om de är strukture-
rade och upplysande. Man måste grans-
ka varje uppsats i detalj för att vara sä-
ker på att författarnas slutsatser verkli-
gen håller – det är varken ovanligt eller
underligt att författare är mer optimis-
tiska rörande sina resultat än vad resul-
taten egentligen motiverar.

Många av de artiklar som finns med
i denna veckas skörd är resultat av väl
genomarbetade stora material. Men är
de rätt valda och rätt tolkade? Ger de
något nytt, säkert, definitivt som
sjukvården kan baseras på? Eller ger de
upplysningar som allmänheten kan bli
uppmuntrad i stället för skrämd av?
Genom dagstidningarnas bevakning får
vanligt folk ofta information från medi-
cinska tidskrifter snabbare än läkarna.
Det är därför viktigt att veta vad som
verkligen gäller, om oroliga patienter
frågar.

Strålrisken för avkomman till dem
som arbetar i kärnkraftsindustrin är så
låg att den inte kan spela någon roll för
cancerutveckling. Detta konfirmerar er-
farenheterna från Hiroshima, där upp-
följningen visat att de som utsatts för
strålning på sikt inte fått ökad risk för
cancer. Det fordras andra metoder än
bara upplysning om besvär för barnen
för att få rökande föräldrar att avstå från
sin ovana.

Law och Wald försöker återuppliva
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gamla argument om fransk medicin och
franskt levnadssätt som skulle kunna
rädda teorin om matfettets betydelse för
den så kallade epidemin av hjärtattack-
er i västvärlden efter andra världskriget.
De kommentarer som redaktionen in-
bjudit till visar egentligen bara på de
förutfattade meningar alla tycks ha i frå-
ga om etiologin till hjärtinfarkt. Den
samtidigt publicerade översikten av
psykosociala faktorers betydelse visar
svårigheten med att subjektivt välja ut
en viss faktor och relatera den till inci-
dens av en viss sjukdom. Bägge uppsat-
serna baseras på samma idéer och sam-
ma argument som funnits i snart 50 år
och som hela tiden använts av de fors-
kare som citerar vad som stöder deras
egna teorier och underlåter att citera
andra.

Att inte bara den beskrivande epide-
miologin behöver stramas upp påpekar
Feinstein och hans medarbetare i
JAMA när de visar hur resultat från mo-
lekylärbiologi får ett begränsat värde
när de används i epidemiologiska sam-
manhang.

Vad är nytt?
Stora, väsentliga nyheter för sjukvår-

den är inte vanliga i dessa artiklar. Un-
derlaget för att planera slaganfallsvår-
den är nytt genom att det ger betydligt
bättre bevis för vad som kan vinnas än
vad som funnits tidigare. Sättet att be-
räkna kostnadseffektivitet som Lind-
holm och medarbetare anger i LT inne-
bär ett nytt grepp på ett område som be-
höver komma fram mer i diskussionen
om vården. Diskussionen om bakgrund
till hjärtattacker i BMJ upprepar visser-
ligen gamla så kallade sanningar men
borde leda till att flera ser kritiskt på alla
teorier som ansetts bevisade många
gånger om.

Vad är väsentligt?
Viktiga upplysningar för de läkare

som har ansvar för ett medicinskt områ-
de torde vara undersökningen om små
aorta-aneurysm, som kommenteras i LT
av Swedenborg, erfarenheterna av vård
av slaganfall, som en stor svensk grupp
redovisar i LT liksom jämförelsen mel-
lan olika läkemedel vid angina pectoris,
som redovisas i JAMA. Resultatet av
den undersökning som gjorts i Finland,
publicerad i JAMA, av incidensen av
fall, ofta med dödlig utgång, ger en ny
dimension i den förebyggande vården.
Att förebygga fall är väl så viktigt i frå-
ga om att undgå frakturer som det aktu-
ella intresset för osteoporos i detta sam-
manhang. Det har hittills varit neglige-
rat, kanske för att det är för litet medi-
cinskt.

Över huvud taget tycks denna veck-
as skörd kunna inbjuda till en kritisk
granskning av vardagens verksamhet.

Granskningen i JAMA av floran av
guidelines, som organisationer och
myndigheter i ökande omfattning an-
vänder för att påverka vårdens kvalitet,
bör ge en tankeställare.

Daglig patientkontakt
kräver aktuella kunskaper
När undersökningar läggs fram som

har betydelse för hur allmänheten upp-
lever risker i dagens samhälle är det vik-
tigt att de läkare som har daglig kontakt
med patienter också följer med den kri-
tiska granskningen av dessa risker. Fler
arbeten om risker – med strålning, med
cigarettrök och med samhället i stort –
förekommer i denna vecka. Sjukvår-
dens organisation som den diskuteras
här i fråga om vissa vanliga sjukdomar
eller överhuvud taget, är också något
som varje läkare måste följa för att kun-
na svara på frågor från intresserade och
kanske bekymrade patienter.

Många artiklar – även i olika tid-
skrifter – vinner på att läsas i följd, stäl-
las mot varandra för att förmedla en bild
av vart sjukvården är på väg, eller borde
vara på väg. Detta gäller vare sig det är
fråga om vård i livets slutskede, fördel-
ning av resurser beroende på veten-
skapligt kunskapsunderlag, kostnadsef-
fektivitet för olika insatser eller organi-
sation av vården för vissa sjukdoms-
grupper. Att sätta sig in i och smälta all
denna information kan endast ske om
man är befriad från andra göromål, eller
andra aktiviteter, vilket antingen inne-
bär att ägna en fri helg åt detta – se
Bengt Järhults inlägg [1] – eller att ar-
rangera andra sätt att få fri tid till att föl-
ja litteratur på ett meningsfullt sätt.

Schemalägg tid 
för tidskriftsgranskning
Den begränsade artikelskörd från tre

tidskrifter från vecka 22 som jag grans-
kat innehåller stoff för en hel veckas
fortbildning för en aktiv läkare. Det
finns fler artiklar i andra tidskrifter
vecka 22 som är viktiga; dessutom
kommer snart vecka 23. Dagens arbets-
situation innebär att en aktiv läkare inte
har en chans att ägna den tid åt läsning
som egentligen borde vara en av hans
skyldigheter. För mig som inte har den
pressen tog det flera eftermiddagar att
granska dessa tidskrifter även om jag
har viss vana att finna svagheter och po-
sitiva drag. 

I olika sammanhang har Egon
Jonsson och jag på SBU pläderat för att
varje läkare måste ha en viss schema-
lagd tid, regelbundet inplanerad, för att
kunna följa utvecklingen. Vid riksstäm-
man i fjol hade Nina Rehnqvist samma
budskap från SoS. De konkreta ex-
emplen från LT, JAMA och BMJ vecka
22 visar hur viktigt detta är – om lä-

karkåren skall kunna följa de fakta som
i strid ström presenteras och som måste
granskas innan de införlivas med den
basala kunskap som skall finnas i bak-
huvudet på varje läkare (kanske den tys-
ta kunskap som Schöldström nämner i
LT).

Bilda en tidskriftsklub b
Det kanske bästa sättet att lösa pro-

blemet att få kunskap utan att drunkna i
information [2] är att bilda en tid-
skriftsklubb, där man gemensamt kan
diskutera efter att medlemmarna före-
dragit vad som varit aktuellt senaste
veckan eller veckorna. Tid fordras un-
der alla omständigheter, liksom tillgång
till skrifterna.
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