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vad gäller hälsovariabler och kostnader
[2]. En annan amerikansk studie visade
att utbudet av »family physicians» (all-
mänläkare) i olika delar av USA korre-
lerade väl med bl a låg spädbarnsdödlig-
het och låg andel barn med låg födelse-
vikt [3]. Modin har kanske data som ta-
lar i motsatt riktning? Om inte tycker jag
att det är plats för en smula ödmjukhet.

Ingen är bäst på allt!
Ingen kan vara bäst på allt! Det gäl-

ler privat och professionellt. Det gäller
för föräldrar och för doktorer. Inom
psykologin har man myntat det fruktba-
ra begreppet »tillräckligt bra förälder».
Inom medicinen skulle vi kanske behö-
va utveckla begreppet »tillräckligt bra
doktor». 

Jag har själv 20 års erfarenhet av
barnavårdscentral, föräldragrupper och
sjuka barn på distriktsläkarmottagning.
Jag är inte bäst i världen, men jag kän-
ner mig övertygad om att jag som all-
mänläkare är den bäste husläkaren (dvs
tillräckligt bra) för barnen och deras fa-
miljer. Här finns inte plats för att stapla
argument för detta, men om man som
Modin avfärdar tex föräldrarnas eget
vårdbehov som irrelevant, då vet man
inte mycket om den psykosociala pro-
blematik, den smärtproblematik etc

som alltför ofta är en realitet i föräldra-
generationen [4].

Ett viktigt gemensamt fält
Slutligen: Sjukvårdens möjligheter

att påverka hälsoläget i befolkningen är
klart dokumenterade – inte minst inom
pediatriken – men också begränsade.
Det finns andra och starkare krafter i
samhället som styr det stora mönstret av
sjukdom, lidande och död. 

Det är en insikt som är viktig att ha
med sig, inte minst när man arbetar med
socialpediatriska problem. För att bli
framgångsrika på det området gäller det
för såväl allmänläkaren som barnläka-
ren att skapa kontakter med världen
utanför sjukvården och med varandra.
Här har vi nog en del att lära på båda håll
och ett viktigt gemensamt fält för att ut-
veckla barnkompetensen i framtiden!
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BMJ inte med på
impaktfaktorlista
Förstasidesbilder av New England

Journal of Medicine, Nature och British
Medical Journal fångar mitt öga i
Läkartidningen 42/00 (sidan 4720) som
reklam för avdelningen »nya rön» med
resuméer av svenska manus som är
accepterade i välrenommerade veten-
skapliga tidskrifter. 

En bra innovation i Läkartidningen!
Forskare uppmuntras till att skicka in
bidrag och hänvisas till en hemsida på
Karolinska biblioteket för att få den
kompletta listan över de godkända tid-
skrifterna (www.kib.ki.se/info/pub/
journal_se.html). 

BMJ finns inte med
Listan är diger men jag märker snart

att den helt saknar allmänmedicinska
tidskrifter. Efterhand upptäcker jag att
inte heller Läkartidningens dragplåster
British Medical Journal finns med på
listan. Hur kan det som publiceras i
världens mest lästa medicinska tidskrift
med nära en miljon internetläsare varje
vecka sakna betydelse, läs impakt, för
Läkartidningens läsare? Svaret är att
BMJ inte har tillräckligt hög impaktfak-
tor – att vara mest läst i världen räcker
inte! 

Vad är impaktfaktor?
Impaktfaktor beräknas som kvoten

av antalet citeringar som en tidskrift er-
håller under ett år för sina artiklar, divi-
derat med antalet artiklar tidskriften
publicerat under de två föregående åren.
Artiklar som räknas är originalarbeten,
översiktsartiklar och »notes» men inte
»letters» [1]. 

Det amerikanska databasförlaget,
The Institute for Scientific Information
(ISI), som utger Current Contents och
Science Citation Index och som beräk-
nar »impact factor», beskriver den så
här: »a measure of the frequency with
which the ’average article’ in a journal
has been cited in a particular year». 

För fördjupning rekommenderar jag
två artiklar i ämnet, båda fritt tillgäng-
liga på www.bmj.com. Den första, som
är milt kritisk till hur impaktfaktor an-
vänds när forskning bedöms, är skriven
av Eugene Garfield, en av impaktfak-
torsystemets upphovsmän. 

Han föreslog 1955 att referensräk-
nande skulle kunna ha »impact», men

Ska vi samarbeta eller slåss om
barnens/föräldrarnas gunst? Till vilken
nytta för vem? (Teckning: May
Strandberg.)
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termen »impact factor» började använ-
das först 1963 [1]. Garfield menar att
syftet med impaktfaktorberäknandet
inte var att det skulle bli den måttstock
på vetenskaplig kvalitet som det ut-
vecklats till. Vad man ville uppnå var
främst en rättvisare jämförelse mellan
små och stora tidskrifter. En neutralare
benämning, »citation rate index», har
också föreslagits [2]. 

Ett missbrukat mått!
I den andra rekommenderade arti-

keln, som är skarpt kritisk, argumente-
rar en norsk professor i 21 punkter mot
användandet av impaktfaktor för att be-
döma forskning [3]. Kort kan man säga
att impaktfaktor favoriserar molekylär-
vetenskap framför klinisk forskning
och hälsovårdsforskning, och saknar
förmåga att urskilja vad som har klinisk
relevans. Även förmågan att bedöma
forskningens akademiska betydelse an-
ses tveksam, eftersom det inte finns nå-
gon mekanism för att särskilja nya
forskningsområden [4]. 

Dessutom gynnas engelskspråkiga
tidskrifter i allmänhet och amerikanska
i synnerhet [3]. Så inrymmer också lis-
tan över godkända tidskrifter på Karo-
linska bibliotekets ovannämnda hemsi-
da 15 tidskrifter med American med i
namnet men ingen med British. 

Att allmänmedicinen saknas på lis-
tan kan också förklaras av att tidskrifter
inom omvårdnad, psykologi och socio-
logi ej indexeras i ISIs databaser. Läke-
konsten tangerar inte sällan dessa områ-
den som saknar impaktfaktor, och där-

med blir det en kantring åt biomedicin
när man bedömer vad som är läkar-
vetenskap. 

Har impaktfaktor 
klinisk betydelse?
Alltså, tack för sidan »nya rön» i Lä-

kartidningen men överväg att ändra ur-
valssystem för vad som är en veten-
skaplig tidskrift med impakt för Läkar-
tidningens läsare. För svenska läkare
har forskningsfynd publicerade i vikti-
ga europeiska tidskrifter en väl så stor
klinisk betydelse med tanke på att vår
sjukvård är mer europeisk än ameri-
kansk. 

Dessutom missgynnas läkekonstens
vetenskaper om man använder impakt-
faktor-systemet som kanske behövs för
att bedöma forskningens kvalitet inom

ett visst område men för merparten av
Läkartidningens kliniskt intresserade
läkare riskerar systemet att ge en skev
betydelse – läs impakt – för vad som är
läsvärt. 

Hans Thulesius 
distriktsläkare och doktorand i all-
mänmedicin, Växjö 
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Våra kriterier för »välrenommerade
vetenskapliga tidskrifter» och därmed
publicering av referat under vinjetten
»nya rön – svensk frontlinjeforskning»
är att tidskriften antingen finns på ISIs
lista över de högst rankade inom varje
specialitet eller att tidskriften har en
»impact factor» över 3. 

Som Hans Thulesius påpekar finns
inte de allmänmedicinska tidskrifterna
med på specialitetslistan, eftersom de
inte är specialitetsanknutna. 

BMJ är klart godkänd 
Jag kan direkt lugna läsarna med att

BMJ är godkänd med god marginal –
den har en impaktfaktor på 5. Lancet har
en impaktfaktor på 10, JAMA 11 och
New England Journal of Medicine 28.
Innebär detta att New England Journal
of Medicine är drygt fem gånger bättre
än BMJ? Naturligtvis inte, och impakt-
faktorn har aldrig varit påtänkt som ett
kvalitetsmått; det är ett index på hur
många gånger en artikel har blivit cite-
rad under första tre åren efter publice-
ringen.

Avser citering på kort sikt
Till Hans Thulesius sammanfattning

av de invändningar som har rests mot
impaktfaktorn som ett kvalitetsmått kan
man alltså även lägga till att indexet gäl-

ler citering på kort sikt. Artiklar av mer
bestående värde, dvs sådana som fortfa-
rande citeras ännu fem år efter publice-
ringen påverkar inte tidningens impakt-
faktor. 

Grundproblemet är egentligen mind-
re hur impaktfaktorn framräknas än hur
den används. Så länge som graderingen
av enskilda forskares meriter, och där-
med lämplighet för stora forsknings-
anslag och högre akademiska tjänster,
sker på grundval av impaktfaktorn i de
tidskrifter där vederbörande publicerat
sina arbeten kommer     dagens situation
att bestå. 

Den debatt som Hans Thulesius ef-
terlyser borde nog utvidgas till att om-
fatta utformningen av de akademiska
meritportföljerna. 

Dags att skrota faktorn?
Finns det skäl att skrota impaktfak-

torn? Inte så länge man är medveten om
att den inte är en linjär numerisk kvali-
tetsskala. Den är ett mått på om den ak-
tuella tidskriftens artiklar citeras myck-
et och därmed har ett läsvärde. Detta
kan vara något för den enskilde läsaren
att beakta i valet mellan vilka tidskrifter
man vill följa. 

Josef Milerad
docent, medicinsk chefredaktör, 
Läkartidningen

Replik:

Impaktfaktor är ett mått på läsvärdet, 
men ingen kvalitetsgradering

Varför får inte BMJ vara med?


