
❙ ❙ När Läkarförbundet bildades 1903
var de viktigaste målen att värna den na-
turvetenskapligt grundade medicinens
plats i den svenska hälso- och sjukvår-
den, utveckla en gemensam yrkesetik,
upprätta goda anställnings- och lönevill-
kor, ge god medlemsservice och främja
kollegialt utbyte, främst kunskapsutby-
te. Även att påverka de professionella
villkoren liksom sjukvårdens utveck-

ling, och kunna göra det med en samlad
röst, var viktigt för kåren. Förbundets
ambitioner är i princip desamma hundra
år senare.

Den 1904 startade Allmänna Sven-
ska Läkartidningen, som sedan 1911
haft Läkarförbundet som enda ägare, har
nu i ett sekel varit ett starkt, uthålligt och
livskraftigt medel för dessa mål och am-
bitioner. Tidningen har kommit att bli en
viktig del av Läkarförbundets profil och
styrka, som den medicinska professio-
nens organisation.

Återblickarna i detta jubileumsnummer
visar hur Läkartidningen har varit en
mycket aktiv mötesplats för ett stort an-
tal författare och andra bidragsgivare
inom professionen, som därigenom kun-
nigt och engagerat delat med sig till en
intresserad kår av medicinsk kunskap
och fortbildning. Tidningen har också
varit en viktig plats för professionens ar-
bete, att utifrån kritiskt tänkande, stän-
digt utveckla och förbättra vårdens kva-
litet, säkerhet och patientomhänderta-
gande. Det gäller även kraven på för-
bättrade professionella och fackliga vill-
kor liksom den yrkesetiska utveckling-
en. 

I denna utveckling kan inte nog bety-
delsen av den fria debatten i tidningen
framhållas, såväl som Läkartidningens
roll som förmedlare av medlemmarnas
och förbundets syn. Nuvarande och tidi-
gare medarbetare är värda stor respekt
och uppskattning för ett utmärkt och ge-
diget arbete.

Vad är då Läkarförbundets framtida öns-

kemål och förhoppningar för Läkartid-
ningen?

Fullmäktige har, liksom för övrig för-
bundsverksamhet, fastställt mål för tid-
ningen. Den skall vara den medicinska
professionens tidning, opinionsbildare,
kunskapskälla för kåren, förmedlare av
nyheter och information till medlem-
marna, mötesplats för facklig och
sjukvårdspolitisk debatt och kårens röst
i frågor som rör läkarrollen. Arbetet
skall, som nu, självklart ske med full re-
spekt för och genom en professionellt
journalistiskt ledd tidning.

Framtiden kommer att ställa stora krav på
en stark opinionsbildning för kårens frå-
gor, särskilt vår syn på yrkesvillkoren
såväl som hälso- och sjukvårdens ut-
veckling och innehåll. Utan att förta den
för utvecklingen så viktiga öppna debat-
ten i Läkartidningen måste läkarkårens
samlade syn i tidningens opinionsbild-
ning bli tydligare. Även kraven på Lä-
kartidningen som medlemstidning kom-
mer att öka med större krav på med-
lemsservice och information.

Viktiga kunskapsområden, som tidning-
en kommer att behöva spegla i ökad ut-
sträckning, utöver den medicinska kun-
skapskärnan, kommer att vara yrkeseti-
ken, ledarskapet i vården, läkekonsten
och patientmötet. 

Läkartidningen skall fortsatt vara,
även det kommande seklet, kårens och
medlemmarnas självklara språkrör och
mötesplats. Som ett led i jubileumsfiran-
det och för att nästan hela kåren skall få
ta del av det personligen skickas detta ju-
bileumsnummer till samtliga medlem-
mar bosatta i landet och alla medicinstu-
denter. Vi vill ge alla en möjlighet att
med sitt eget exemplar engageras och re-
flektera över Läkartidningens viktiga ar-
bete för medicinen, professionen och pa-
tienterna.

Läkarförbundet framför sina varmas-
te gratulationer till jubilaren och alla
som under hundra år bidragit till att ska-
pa något så kvalificerat och framgångs-
rikt som Läkartidningen. Samtidigt
lyckönskas tidningen inför nästa sekels
viktiga uppgifter för medlemmarna och
läkarkåren. 
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❙ ❙ Varsågoda! Här kommer vårt stora ju-
bileumsnummer, som inleder firandet av
Läkartidningen 100 år. 

Redaktionen har kraftsamlat och
både gjort en djupdykning i tidningens
historia från starten och granskat hur tid-
ningen speglat utvecklingen inom medi-
cinsk och läkarfacklig verksamhet. 

Om man jämför Läkartidningen av
idag med den som erbjöds prenumeran-

terna vid början av 1900-talet slås man
kanske först av skillnaderna i format och
presentation. Idag har vi också betydligt
större krav på tidningen när det gäller så-
väl vetenskaplighet och koncentration i
framställningen som bevakningen av rå-
dande arbetsvillkor för professionen. 

Mycket är sig dock förbluffande likt, och
mycket kunde ha skrivits idag. Som t ex:

»En viktig uppgift för Svenska läkar-
tidningen måste vara att föra opposition
... den får aldrig slappna; den måste all-
tid vara beredd, stridslysten och slagfär-
dig« (Gustaf Myhrman, på 1940-talet).

Men tiderna förändras. Entrén av elektro-
niska medier har gjort att all världens in-
formation nu ligger blott några dator-
klick bort. Olyckskorpar har kraxat om
papperstidningarnas död. Ändå är det få
tidskrifter som har dukat under. Varför? 

En förklaring till Läkartidningens
fortfarande mycket starka ställning, onda
konjunkturer till trots, är vår roll som kri-
tisk granskare av källorna. I det överflöd
av mer eller mindre vederhäftigt medie-
brus som omger läkarkåren vill vi vara
det filter som gör att våra läsare kan lita
på att det som står hos oss har genomgått
kvalificerad vetenskaplig granskning.

Vi fortsätter på den inslagna vägen, men
förnyar och förbättrar efter hand, och
välkomnar synpunkter och förslag från
läsekretsen. 

Hur vi lyckas med detta får utgåvan
vid 200-årsjubileet utvisa. 

Vi som lever då får se.
kristina.raf@lakartidningen.se
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