
❙ ❙ Per Gunnar Holmgrens (PGH) slut-
replik i förra veckan (Läkartidningen
5/2003, sidorna 346-8) visar att debatten
nått en punkt när sakfrågorna är passera-
de och argumenten koncentreras på frå-
gor om egen förträfflighet. 

Som avslutning fem utförliga svar på
kanske inte helt raka frågor (frågorna
återges härintill).

Faktafel och upplagesiffror
Fråga 1 och 3 handlar om faktafel i  ar-
tiklar respektive upplagesiffror. Jag har
inte granskat enskilda artiklar på jakt ef-
ter sakfel och inte heller hävdat att det
finns sådana. Det jag kritiserat och gett
konkreta exempel på är att viktiga
ämnesområden presenterats på ett selek-
terat och ofullständigt sätt. Naturligtvis
tror jag inte att man vilseleder med av-
sikt, men jag tror att DM skulle ha nytta
av att låta medicinare ge synpunkter på
reportagen. 

Räckvidden som DM presenterar är
s k reklamfakta. De är naturligtvis kor-
rekta, men de presenteras i anslutning till
bilder på läkare och hänsyftningar på lä-
kare som läsare, trots att en stor del av lä-
sarna inte är läkare. Här handlar det om
att skapa illusioner i stället för att infor-
mera. Av samma källa framgår också att
Läkartidningen når 68 procent av Sveri-
gens yrkesverksamma läkare jämfört
med Dagens Medicin på endast 47 pro-
cent.

Redaktionell integritet
Sedan frågan om redaktionell integritet.
Jag kan inte läsa vad som rör sig i huvu-
det på DMs redaktionsledning och om
kommersiella hänsyn medvetet eller
omedvetet påverkar deras redaktionella
bedömningar. Om jag själv var i en situ-
ation där jag skulle sälja annonser på te-
manummer skulle jag känna ett visst
moraliskt dilemma inför tanken att in-
flödet av annonser kan vara avhängigt av

om det finns lämpliga artiklar inom ett
visst ämnesområde. Det finns artiklar
som i sådana sammanhang har ett högt
kommersiellt men ringa vetenskapligt
värde och vice versa. 

Läsarsiffror
Den fjärde frågan, om divergerande lä-
sarsiffror, handlar om vilka mätmetoder
man använt och vilket urval som ligger
till grund för undersökningen. Den lägre
läsarsiffran kommer från en källa som
endast redovisar yrkesverksamma läka-
re. Båda siffrorna är helt korrekta med
utgångspunkt i sina respektive mätmeto-
der.

Jävsdeklaration
Slutligen frågan om jävsdeklarationen.
Ingen av Läkartidningens anställda har
industri- eller organisationsuppdrag
som har samband med det redaktionella
materialet. De enda forskningsanslag
jag själv har haft har varit från National
Institutes of Health och Medicinska
forskningsrådet. 

Våra icke anställda redaktörer och
vetenskapliga granskare är aktiva fors-
kare och skall självklart arbeta på sam-

ma villkor som andra fakultetsanknutna.
Det innebär att man kan delta i industri-
sponsrade studier och uppbära forsk-
ningsanslag från industrin. Detta utgör
för övrigt inget jäv enligt medicinska
tidskrifters riktlinjer och universitetens
regler [1]. Vilka forskningsprojekt man
deltar i är dessutom offentliga uppgifter
som kan erhållas från respektive fakul-
tet. 

Ett vetenskapligt jäv kan uppkomma
i en situation när man som redaktör eller
granskare ombeds bedöma en artikel där
man av olika skäl inte anser sig vara helt
objektiv; det vanligaste är kanske att
man har arbetat tillsammans med skri-
benten. Läkartidningen har detaljerade
anvisningar för bedömning av potentiel-
la intressekonflikter, och mitt intryck är
att granskarna hellre avstår från att hand-
lägga artiklar en gång för mycket än en
gång för litet.

Inget underkännande
Till slut en reflektion: Om DM lockar
över 90 000 personer att varje vecka läsa
nyheter om sjukvård och sjukvårdspoli-
tik så är det ett tydligt bevis på PGHs för-
måga att driva bra och kritisk nyhets-
journalistik. Att det sedan objektivt sett
finns en hel del att göra för att förbättra
DMs medicinska rapportering är inte
detsamma som ett underkännade av
PGH som publicist eller DM som tid-
skrift. Jag vill poängtera detta i förhopp-
ning att det gör PGH mindre benägen att
se all kritik som fientligt krypskytte. 
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Debatt

Slutreplik:

Fem svar på Holmgrens krokiga frågor

Dagens Medicin når endast 47 procent av Sveriges yrkesverksamma
läkare, jämfört med Läkartidningens 67 procent. Det är fakta hämtat
ur samma källa även om Dagens Medicin vill ge intrycket av att vara
den tidning läkarna läser mest. Det skriver Josef Milerad i denna
slutreplik. 
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docent, medicinsk chefredaktör, Läkar-
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Frågorna

De frågor som Per Gunnar Holmgren
ställde i förra veckans LT är:
1. Ge konkreta exempel på sådana

faktafel i DM som kan ha orsakats 
av undermålig faktagranskning.

2. Redovisa exempel på när kommersi-
ella annonser i DM påverkat det re-
daktionella innehållet.

3. Ge exempel på när DM skulle ha an-
vänt felaktiga spridningssiffror.

4. Förklara att LT under ett och samma
år (2002) i sin egen marknadsföring
hävdar att tidningen har 98 procent
av läkarna som läsare. Några måna-
der senare sjönk antalet läsare i de
egna annonserna plötsligt till 68,3
procent.

5. Avge en utförlig jävsdeklaration, för
redaktionen och dig själv.

Tidigare inlägg

Tidigare inlägg har varit införda i 50/2002
(Josef Milerad 5062-3, Olof Nyrén 5110-
2); 51–52/2002 (Per Gunnar Holmgren,
Josef Milerad 5221-2, Marianne Kron-
berg 5154); 4/2003 (Josef Milerad 249-50,
Bo Zackrisson 252, Josef Milerad 253,
Gunnar Olin 254, Josef Milerad 255);
5/2003 (Per Gunnar Holmgren 346, Hans
Olov Adami 349, Bo  Walhjalt 349-50,
Olof Nyrén 350). ➨


