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❙ ❙ Detta för svenska kolleger något för-
vånande råd får utarbetade engelska lä-
kare i veckans arbetsmarknadsbilaga av
BMJ.

I denna bilaga kallad »karriärutveck-
ling« finns både annonser om lediga lä-
kartjänster och artiklar om läkarnas ar-
betsmarknad och arbetsmiljö.

Johannes von Rosen, pediatriker från
Jönköping, skriver om varför det är bra
att arbeta och utbilda sig i Sverige. Det är
en koncis redogörelse för hur man hittar
en lämplig tjänst eller utbildningsplats
inom svensk sjukvård,  blandat med mer
personliga tips om hur man kan undvika
att hamna på kant med arbetsplatskultu-
ren (rök ej på arbetsplatsen, rekommen-
dera ej alternativmedicin!). Artikelns ru-
briksättning och ingress är dock troligen
BMJs egna, och den positiva tonen är
inte att ta fel på: »Sweden is renowned
for its high standard of living and wor-
king conditions.«

En möjlig förklaring till den i våra
ögon något idealiserade bilden är att det
som vanligen uppfattas som specifikt
svenska problem nog är lika vanligt i
Storbritannien och andra jämförbara län-
der. Kritik mot regleringar  som inskrän-
ker den traditionella yrkesfriheten, spän-
ningar mellan vårdadministratörer och
läkare och ett missnöje med egna arbets-
villkor och upplevda kvalitetsförsäm-
ringar i vården är idag återkommande te-
man i flertalet allmänmedicinska tid-
skrifter. 

En tidskrift som ägnar mycket utrymme
åt hur man på ett systematiskt sätt bör och
kan utvärdera vårdorganisatoriska för-
ändringar är JAMA. Tidskriften har rela-
tivt få svenska läsare trots att dess anse-
ende, speglat som den förkättrade im-
paktfaktorn, passerat Lancet med god
marginal (17,6 mot 13,2).

Sverige framställs inte i JAMA som
ett exempel på hur sjukvård skall organi-
seras, men i dess artikelarkiv »health 
policy »hittar man förvånansvärt ofta
hänvisningar till
Sverige som ett
exempel på hur
man på ett bra sätt
kan lösa vanliga
folkhälsoproblem. 
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Självexpanderande stent – ny teknik 
vid obstruerande kolorektal cancer

Patienter med obstruerande kolorektal cancer är i regel gamla, de har en avan-
cerad cancer och ofta andra komplicerande sjukdomar, varför akut kirurgi bör
undvikas. Självexpanderande stent är ett säkert alternativ med få komplikatio-
ner, som kan anläggas palliativt eller för preoperativ avlastning.

Klinik och vetenskap sidan 1982

Ny lag om etisk prövning av forskning som
avser människor

Riksdagen kommer i början av juni att ta ställning till en ny lag om etisk pröv-
ning av forskning som avser människor. Lagen förväntas träda i kraft
i januari 2004. Det finns en oro för att det nya systemet innebär en
kantring från etiken mot juridiken, men i bästa fall kan det bli tvärt-
om, menar Gisela Dahlquist i en kommentar, där hon går igenom
risker och vinster med den nya lagen. 
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Komplikationer under förlossning
kan innebära risk för schizofreni

Komplikationer under såväl fosterliv som förlossning och nyföddhetsperiod
tycks vara riskfaktorer för att senare i livet insjukna i schizofreni. En samman-
vägning av ett 40-tal epidemiologiska studier inom området pekar på ett otve-
tydigt samband. De bakomliggande mekanismerna är dock ännu okända.  
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Vem ska representera allmänhe-
ten i forskningsetikkommittéer-
na?

En studie visar hur ett slumpurval av befolkningen i Västerbotten ser på vem
som bör representera lekmannaperspektivet i forskningsetikkommittéerna.
Studien indikerar att sjukvårdspersonal utan koppling till forskning tycks åtnju-
ta stort förtroende, så även jurister, moralfilosofer och präster. 
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SARS 
– två månader senare

Två månader sedan SARS fick internationell
spridning har cirka 7 500 sannolika fall av
sjukdomen rapporterats till WHO från 31
länder. 

Kina har haft flest, drygt 5 000 fall, och
den närmaste tidens utveckling i Kina avgör
sannolikt hur världens drabbas. 
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Sannolika SARS-fall i vissa områ-
den med lokal smittspridning. 
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