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Värna om läkarutbildningen 2001
Bernhard Grewin

Nyheter
Glesbygdsläkarna bildar nätverk 2004
Glesbygdsmedicin motsvarar allmänmedicin i hela sin bredd
Hans Fällman

Ökat samarbete med industrin viktigt 2007
för en effektivare läkemedelsanvändning
Peter Örn

Starkt samband mellan snarkning och obstruktiv sömnapné 2007

Tre läkare fällda för felaktiga intyg i samma vårdnadstvist 2008
En får diciplinpåföljd för andra gången, en för sjätte
Tom Ahlgren

Medicinsk kommentar
Serie: Smärta 2010
Smärtsamma sanningar
Bengt Sjölund

Jet »leg« på flygresan: myt eller verklighet? 2013
Ökad risk för blodpropp hos predisponerade individer
Stefan Lethagen

Klinik och vetenskap

Alla dödsfall i trafiken är inte »dödsolyckor« 2016
– en analys av officiell statistik över dödsfall i svensk vägtrafik år 1999
Kristin Ahlm,  Anders Eriksson, Thomas Lekander, Ulf Björnstig

Serie: Smärta Uppgivna röster om svensk smärtvård: 2024
»Situationen känns dyster, jag har övervägt att sluta som smärtläkare«
Jan Lidbeck

Serie: Antisociala barn – arv eller miljö? 2032
Barnneuropsykiatriskt synsätt kan bidra till förståelse av social utslagning
Christopher Gillberg

Komplikationer vid laparoskopi – vad kan vi lära av det som hänt? 2036
Lars Räf
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Det officiellt uppgivna antalet förolyckade i vägtrafik under år 1999, 580 stycken, är inte
korrekt. Det verkliga antalet är bara 490, och efter tillägg av självmord och oklara fall 520.

Kunskap
och opinion
I en tid då »vård, skola och omsorg«
varit ett mantra i den politiska debat-
ten, har de reala resurserna till hälso-
och sjukvården fortsatt minska.
Samtidigt vet vi att patienttrycket
ökat. Ekvationen går inte ihop.

Debatten om hälso- och sjukvår-
dens organisation och finansiering
måste ständigt drivas. Men inte ensi-
digt av den politiska världen. Den
professionella dimensionen måste
hela tiden tillföras och synliggöras.
Därför måste läkarnas röster höras –
även i politiskt känsliga frågor.

Läkartidningen är den ledande
bransch- och facktidningen i Sveri-
ge. Tidningen har en unikt stark po-
sition. Den har därför en viktig opi-
nionsbildande roll. I frågor som rör
läkarrollen i stort – strategiska orga-
nisationsfrågor, hälso- och sjukvår-
dens ekonomi, ägandeformer, läkar-
nas arbetsvillkor och mycket annat –
ska Läkartidningen höras.

Lika viktig som Läkartidningens
opinionsbildande uppgift är tid-
ningens kunskapsuppbyggande och
utvecklande roll inom läkarkåren.
Det vetenskapliga och medicinska
innehållet i tidningen ska ha en sådan
bredd att alla läkare i Sverige – obe-
roende av specialitet, inriktning och
övrig bakgrund – upplever att tid-
ningen utvecklar den egna yrkesrol-
len.  

Tidningen ska sprida nya svenska
och internationella forskningsrön.
Den har en central roll i den medi-
cinska idédebatten. Den granskar
och analyserar aktuella medicinska
ämnesområden. Läkartidningen ini-
tierar nya frågor, och är en spjutspets
i debatten.

Detta är Läkartidningens vikti-
gaste uppgifter. Och redaktionens

arbete ska
allt igenom
känneteck-
nas av hög
kvalitet,
kombinerat
med en stark
vilja att
ständigt ut-
veckla tid-
ningen.
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