
Bakslag för genterapi:
Två fall av leukemi 
i fransk studie

Två av de tio barn med svår kombinerad immun-
brist (SCID) som hittills framgångsrikt behandlats
med genterapi i ett franskt försök har utvecklat leu-
kemi, sannolikt som en följd av behandlingen. Kli-
niska genterapiförsök i Europa och USA har stop-
pats tills vidare.
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Medicinska misstag 
underskattat hot 
mot patienternas säkerhet

Patientsäkerheten kommer allt mer i centrum, bland
annat vid Lunds universitetssjukhus där de förra veck-
an sjösatte »Patientsäkerhet 2003«.

Bakom satsningarna ligger en ökad kunskap om
hur riskfylld hälso- och sjukvården egentligen är. 

Samtidigt påpekas att hälften av patientskadorna
som orsakas av medicinska misstag på våra sjukhus
relativt lätt skulle kunna undvikas.

Aktuellt och reportage på sidan 492

De skrev »Årets bästa artiklar«

Tävlingen Årets bästa artiklar är avgjord och prisutdelning sker i kväll. 
»Konsten att framställa vetenskapliga texter på ett pedagogiskt sätt har blivit
bättre på senare år. De som har skrivit de här artiklarna har lagt ner mycket tid
för att göra sitt budskap förståeligt«, säger en av de tio jurymedlemmarna om
årets finalister. Aktuellt och reportage sidan 494

Översyn av familjeläkarsystemet

Fackliga representanter ska medverka i översyn av familjeläkarsystemet i Skå-
ne. Och ett halvt löfte om två nya vårdcentraler i Malmö och förändrade princi-
per för listningen. Det är resultatet av fyra vårdcentralers anmälan till Arbets-
miljöinspektionen i höstas.

Aktuellt och reportage sidan 487

Specialitetsöversynen klar 
men många frågor ännu obesvarade

Översynen at de framtida medicinska specialiteterna har
nu överlämnats till Socialdepartementet. Av de nuvarande
62 specialiteterna föreslås 53 få finnas kvar, men i en helt
ny struktur med bas-, gren- och tilläggspecialiteter. Flera
frågor är ännu obesvarade, bland annat framtiden för spe-
cialiteten socialmedicin som nu ska utredas separat. Aktu-
ellt och reportage sidan 488

Chefläkare Ingemar Ihse
vill ha ett klimat av 
öppenhet när det gäller
patientsäkerheten.
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»Det kan finnas skäl att se över vidareutbildningsdelen«, säger
Nina Rehnqvist, överdirektör på Socialstyrelsen.

FO
TO

:M
AX

DA
N

IE
LS

ON

❙ ❙ »Ett av de svåraste beslut en poli-
tiker kan ta är att skicka ut sina med-
borgare i krig«, skriver BMJs chefre-
daktör Richard Smith i en ledare den
25 januari i år. »Man tar ett ansvar
för att enskildas och familjers liv och
egendom kan gå till spillo i en om-
fattning som är svår att uppskatta och
ännu svårare att beräkna«. 

Ledaren har ett samband med de
omfattande protester bland brittiska
läkare mot en militär intervention i
Irak som initierats av lärare och stu-
denter med anknytning till Centrum
för tropikmedicin i London. 

Richard Smith tar försiktigt tro-
pikmedicinarnas parti. »Politik är en
komplicerad balansakt där man mås-
te väga en rad faktorer och hänsyn
mot varandra. Läkare har en annan
roll än politiker och kan i första hand
tänka på riskerna för sjukdom eller
död.«

I detta nummer av Läkartidningen re-
dovisar Gunnar Westberg de medi-
cinska konsekvenserna av ännu ett
krig i Irak. Detta är ingen politisk
analys med Richard Smiths defini-
tion. Hälsokonsekvenserna av att en
tyrannisk och aggressiv regim får
fortsätta vägs inte mot konsekven-
serna av att samma regim avväpnas i
en väpnad konflikt och därmed san-
nolikt faller. 

Westberg begränsar sig till att re-
dovisa ett sjukvårdsscenario där en
tydlig slutsats är att militära konflik-
ter, även i syfte att skapa eller beva-
ra fred, kan ha ett pris i mänskligt liv
och lidande som man vanligen inte är
medveten om. 
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