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Medicinsk kommentar

❙ ❙ I detta nummer av Läkartidningen inleds den nya serien
»Medicinens ABC«. Serien har en fast vinjett, och tanken är
att den ska vara ett återkommande inslag – om än inte i varje
nummer. Författare är kolleger under specialistutbildning
inom alla specialiteter som tillsammans med en äldre kollega
med handledarfunktion skriver en översikt som berör ett van-
ligt kliniskt problem. Det kan röra sig om diagnostik, hand-
läggning av sjukdomstillstånd eller praktiska procedurer.
Några av de första exemplen är anläggning av pleuradrän, fer-
tilitetsutredning, konfusion hos patienter på vårdavdelning
samt tyreotoxikos. 

Verktygslåda för gott författarskap
Genom läsarundersökningar vet vi att det framför allt bland
yngre läkare finns ett stort intresse och behov av översikter
över vanliga kliniska frågeställningar med ett praktiskt hand-
läggningsperspektiv, utan att sedvanliga vetenskapliga krav
för den skull släpps. Vi hoppas därför att med serien kunna
tillmötesgå främst den yngre läsekretsens behov av fortbild-
ning, men vi tror att också mer erfarna kolleger kan ha glädje
av sådan klinisk uppdatering.

Läkartidningen har ett undervisningsuppdrag, och genom
»Medicinens ABC« vill vi fylla en uppgift som skrivarskola.
Den unga skribenten tränas i att presentera ett medicinskt pro-
blem och redovisa hur han/hon på ett evidensbaserat sätt gri-
pit sig an och besvarat frågan. Genom att redovisa de sökvä-
gar och databaser som använts och fokusera på systematiska
översikter får författaren en verktygslåda för ett fortsatt gott
medicinskt författarskap. Flera specialistföreningar avser att
acceptera en publicerad ABC-artikel som den obligatoriska
egna vetenskapliga rapport som ingår i specialistexamen.

Lockar fler skribenter
Genom »Medicinens ABC« vill vi också locka fler skribenter
ut på banan. Vår primära målsättning är att stimulera och upp-
muntra ST-läkare och handledare att ta sig an den utmaning
det innebär att skriva egna artiklar. Därför bjuder vi in dig som
är ST-läkare eller handledare att komma med förslag till äm-
nen för just din artikel! Vanliga kliniska problem som man
möter under åren som AT- och ST-läkare bör stå i fokus. Här
några exempel på ämnen som vi gärna vill få belysta:

– Handläggning av akut yrsel
– Handläggning av nydebuterat förmaksflimmer
– Handläggning av urinvägsinfektion i öppenvård
– Handläggning av akut huvudvärk
– Handläggning av fotledstrauma

– Diagnostik av djup ventrombos och lungemboli
– Diagnostik av akut buk hos barn
– Diagnostik av demens
– Diagnostik av nerv- och senskador i handen
– Arteriell blodgas: metoder och tolkning
– Benmärgsbiopsi: indikationer och genomförande
– Lumbalpunktion: indikationer, genomförande, tolkning
– Utredning och behandling av uterusmyom
– Hyposensibilisering hos barn.

Kontakta Läkartidningens redaktion innan du börjar skriva så
att ämnet inte redan är upptaget och att artikelns inriktning
blir rätt från början. Speciella författaranvisningar för serien
finns på vår webbplats ‹www.lakartidningen.se›. 

Stort meritvärde
Meritvärdet för ST-läkaren är uppenbart, i all synnerhet inom
de specialiteter där artikeln accepteras som del i specialist-
examen. Det finns ett stort meritvärde även för handledaren
som på detta sätt dokumenterar sitt handledarskap och kan
foga publicering i »Medicinens ABC« till sin meritportfölj
under pedagogiska erfarenheter. I handledaruppdraget ingår
även den tredje uppgiften, dvs att kommunicera kunskap och
forskningsresultat till världen utanför den medicinska sfären.
Eftersom Läkartidningen är den svenska medicinska facktid-
skrift som når flest inom vården, beslutsfattare, medier och
även många patienter är genomslagskraften stor!

Det är med stor förväntan vi startar denna serie, som med
er hjälp kan bli hur lång som helst! 

Läs, skriv och njut! •

Se även artikeln på sidan 2016 i detta nummer.

Barbro Fridén (barbro.friden@lakartidningen.se)

Medicinens ABC är ett nytt inslag i Läkar-
tidningen. Här belyses vanliga kliniska problem
utifrån ett praktiskt handläggningsperspektiv. Först
ut i detta nummer är en artikel om pleuradrän.
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