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Viktiga namn saknas i Läkarförbundets 100-årsbilaga 
❙ ❙ I den trevligt upplagda och innehålls-
rika annonsbilagan »Läkarförbundet –
100 år/Ett sekel av utveckling«, som
medföljde Läkartidningen 47/2003, har
tyvärr smugit sig in några felaktigheter
som Läkarförbundet och Läkartidning-
en säkerligen inte önskar skall stå för all
framtid.

Händelsernas sekel
Den som ställt samman tablån »Händel-
sernas sekel – från röntgen till impotens«
verkar inte ha följt upp och kontrollerat
sina uppgifter som önskvärt vore. Vid
genomgång hittas flera felaktigheter.
Under årtiondet 1980 saknar man ome-
delbart ett stort namn – Sune Bergström,
Bengt Samuelssons företrädare som rek-
tor för Karolinska institutet. 

Bergström påbörjade redan på 1950–
1960-talen sina grundläggande arbeten
över prostaglandinernas bildning och
kemiska struktur, lokalisation och fysio-
logiska/patofysiologiska betydelse, som
1982 ledde fram till delat Nobelpris med
Bengt Samuelsson och engelsmannen
John Vane. Detta följdes sedan upp med
arbeten inom olika kliniska områden och
har lett fram till viktiga behandlings-
principer och läkemedel. Bengt Samu-
elssons viktiga arbeten torde främst lig-
ga inom leukotrienernas struktur och be-
tydelse.

Biomedicinsk dokumentation
Till detta kan läggas Sune Bergströms
stora intresse och bestående insatser för
biomedicinsk dokumentation vid KI och
för svensk/nordisk forskning över huvud
taget. Undertecknad, som genom kon-
takt med honom fick tillfälle att vistas
vid National Institutes of Health/US Na-
tional Library of Medicine (NIH/NLM)
omkring 1970 och studera och följa des-
sa frågors utveckling, kan omvittna vil-
ket stort och betydelsefullt namn han var
vid NIH. Redan då nämndes han där
bland de tio »hetaste« Nobelpriskandi-
daterna för de närmaste åren. 

MEDLARS och Medline
Genom hans kontakter fick Karolinska
institutet och Sverige som första land i
Europa, tillsammans med Storbritanni-
en, tillgång till MEDLARS–Medline-
systemen, vilket blev början till ett skan-
dinaviskt nätverk. Vid KIs dokumenta-
tionscentral såg Sune Bergström också
till att man fick tillgång till andra
dokumentationsdatabaser, från Chemi-
cal Abstracts Service (CAS), Biological
Abstracts (BA), inom psykologi etc. 

Utan tvivel utgjorde detta början till
den enastående utveckling som vi sedan

sett vid KIB och andra svenska medi-
cinska bibliotek till fromma för grund-
forskning, klinik och undervisning. Ing-
en »kandidat« lär idag undgå att kon-

fronteras med sökning och arbete via ter-
minal under sin utbildning. 

Såvitt jag kan erinra mig erhöll Her-
bert Olivecrona (felstavat i tablån) aldrig
något Nobelpris. 

Vissa namn får man inte gå förbi
Många flera namn med bestående vikti-
ga insatser skulle kunna ingå. Jag vill en-
dast som exempel nämna Erik Jorpes
(heparinets struktur), Arvid Wretlind
(intravenösa fettemulsioner) och Nanna
Svartz (sulfasalazin/ coliter). Vad dessa
namn betytt för miljoner patienter värl-
den över är ovärderligt.

Naturligtvis har man rätt att vara sub-
jektiv vid upprättande av en sådan lista/
tablå, men vissa namn kan man och får
man inte gå förbi!

Carl-Eric Elwin

med dr, överläkare, Täby

Replik:

Bilagan en populärversion till allmänheten om
läkarnas bidrag i den medicinska utvecklingen
❙ ❙ Tack för Ditt inlägg! Det har varit
många glädjande kontakter med allmän-
heten efter vår jubileumsbilaga. Men Du
pekar på några mindre uppgifter som vi
inte lyckades till fullo med.

Bergström och Olivecrona
Vad gäller namnen Sune Bergström och
Herbert Olivecrona är det några medi-
cinhistoriskt kunniga läkare som har
uppmärksammat och kommenterat dem.
Vi är ledsna att det smög in sig ett fel i
markeringen över Nobelpristagare ge-
nom att en sådan markör kom att hamna
även framför Herbert Olivecronas namn
när slutredigeringen gjordes. Tyvärr
kunde vi inte stoppa tryckpressarna när
detta upptäcktes.

Biokemist, inte läkare
Visst är det så att Sune Bergström också
var nobelpristagare. Men han är bioke-
mist. I detta sammanhang, när vi enbart
tar upp läkarkårens insatser i den medi-
cinska forskningen till allmänheten, har
vi medvetet valt att inte ta med andra
professioner än läkare. 

Vi vill på inget sätt förringa vare sig
Sune Bergströms eller någon annans in-
sats. Läkarförbundet delar helt uppfatt-
ningen att han och många ytterligare
personer gjort bestående insatser som
väl hade kunnat bli omnämnda – men ut-
rymmet var begränsat. För att kunna ge-

nomföra utgivningen var vi tvungna att
välja samma metod som flertalet tid-
ningar, dvs annonsfinansiering.

Svåravvägd avgränsning
I en tablå av detta slag är det en svår ba-
lansgång att göra en avgränsning som
uppfattas som välavvägd av flertalet lä-
sare. Läkarförbundet har gjort denna bi-
laga för att belysa några av läkarkårens
insatser under de gångna 100 åren. Bila-
gan har distribuerats till allmänheten via
Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vi
har alltså inte haft läkarkåren som pri-
mär målgrupp. Läkarkåren fick denna
temabilaga med Läkartidningen för att
redan i förväg vara bekant med inne-
hållet. 

Populärversion
Naturligtvis har vi haft en förhoppning
om att läkarna ska kunna känna sig stol-
ta över vad man har bidragit med i den
medicinska utvecklingen till patienter-
nas fromma. Vi som har arbetat med bi-
lagan är helt på det klara med att det vore
en förmäten tanke att komma med en så-
dan populärversion kring medicinska
kunskaper till Läkartidningens läsare!

Elisabeth Frostell

informationschef, 
Sveriges läkarförbund

elisabeth.frostell@slf.se


