
För en stor del av läkarkåren utgör
Läkartidningen det viktigaste organet
för medicinsk fortbildning och infor-
mation. Att vi bibehåller denna särställ-
ning är lika viktigt för tidningen som för
läsarna. Antalet infomationskanaler för
medicinsk information ökar ständigt,
men enbart Läkartidningen har som
uttalad målsättning att få fram och
presentera material som är speciellt
anpassat till Sveriges läkares behov.

Det faktum att dagens informa-
tionsteknologi har skapat en närmast
obegränsad tillgång till tidigare ej åt-
komligt medicinskt material gör dock
att tidningens innehåll behöver för-
ändras och inriktas på centrala områ-
den, främst medicinska nyheter,
arbetsmiljö samt utveckling av yrkes-
roll och etik. 

Den växande tillgångentill medi-
cinsk information gör att en sakkunnig
värdering och prioritering blir allt vik-
tigare. Läkartidningens medicinska
redaktion kommer att stå för denna sak-
kunskap och ge läsarna ett fylligt och
kritiskt granskat urval av kliniskt
och grundvetenskapligt nyhetsmate-
rial, kompletterat med översiktsartiklar
som sätter nyheterna i ett sammanhang
och presenterar fördjupade synsätt och
förklaringsmodeller. 

Tidningens satsning på nyhetsbe-
vakning kommer att kombineras med
en översiktlig layout som gör att redan
en snabb genomläsning skall ge en god
uppfattning om huvudpunkterna i artik-
larna och reportagen. 

Prenumeration på tidningen skall
inte skapa ett växande tidningsberg av
dåligt lässamvete utan ett värdefullt
referensbibliotek att återkomma till vid
behov. 

Det offentliga sjukvårdssystemets
kris har lett till att arbetsplatser vars
uppgift är att värna om hälsan i själva
verket skapar mental och fysisk ohälsa
hos hälsans vårdare. 

Tidningen kommer att inrikta sin
arbetmiljöbevakning på att föra fram
lösningar och opinioner som ger möj-
ligheter att påverka och hantera pro-
blem som destruktiva arbetsmiljöer,
brister i medbestämmande och kring-
skurna möjligheter till professionell ut-
veckling. Genom att premiera och upp-
märksamma framgångsrika enskilda
insatser vill vi ge incitament för föränd-
ringsarbete. 

Vår opinionsbildning för att kunska-
per och personlig duglighet skall vara
avgörande för möjligheterna att avan-
cera till ledande positioner inom
sjukvården innebär också att jämställd-
hetsfrågor får en speciell uppmärksam-
het. Inriktningen på jämställdhet kom-
mer att markeras genom den medi-
cinska redaktionens sammansättning,
och vi kommer att till oss knyta medar-
betare med speciellt intresse och enga-
gemang för dessa frågor och även ge
läkare under utbildning bättre möjlig-
heter att delta i tidningens utformning. 

Nya effektiva terapier och inte
minst möjligheterna att biologiskt sty-
ra och ändra utvecklingen av humana
celler och vävnader kommer att skapa
svårlösta etiska problem och vidga
gapet mellan det som är teoretiskt och
praktiskt möjligt och det som är eko-
nomiskt genomförbart eller moraliskt
acceptabelt. Läkartidningen kommer
att initiera och utveckla etiska debatter
och verka för att tidningens läsare
skall få de kunskaper och insikter som
krävs för att på ett professionellt sätt

möta dessa frågor i det kliniska ar-
betet.

Genom redaktionella förändringar
skall det bli enklare att aktivt delta som
skribent och presentera synpunkter,
erfarenheter eller forskningsresultat i
Läkartidningen. Vi kommer att ge fler
möjligheter till att knytas som medarbe-
tare till tidningen, och för att stimulera
till ökad medverkan kommer vi att arbe-
ta för en högre meritvärdering av artiklar
skrivna för Läkartidningen och även
belöna speciellt framstående bidrag. 

En läsvärd medicinsk tidskrift
måste – förutom ett varierat och aktuellt
fackinnehåll – också vara vacker att se
på, lätt att hitta i, och ge en intellektuell
stimulans och avkoppling. 

Bo Lennholm, Läkartidningens
ansvarige utgivare, kommer – med sin
långa publicistiska erfarenhet – att vara
en fortsatt garant för att Läkartid-
ningens utformning och allmänna inne-
håll utvecklas i takt med tidens krav.
Det är vår gemensamma ambition
att ge Dig som läsare kunskaps-

rik, spännande
och varierad
läsning – med
blicken mot
2000-talet. 
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