
❙ ❙ Som husorgan för läkarkårerna i re-
spektive land utövar de nationella tid-
skrifterna ett stort inflytande på medi-
cinsk praxis, utveckling och sjukvårds-
debatt. I någon mån sitter dessa redaktö-
rer därför på nyckeln till framtiden. Vad
ser de i kristallkulan?

Mycket har hänt sedan Läkartidning-
en lanserades 1904. Kraven på etisk
medvetenhet har blivit större. Ny-
hetsflödet har blivit snabbare och mer
internationellt, tillgången på medicinsk
information har ökat liksom kraven på
evidens. Journalister ingår numera i sta-
ben av skribenter, samtidigt som publi-
kationsmeriter blivit viktigare för en lä-
kares karriär. 

På senare år har nya publikationsfor-
mer etablerats (open access), och en
hårdnande konkurrens på den medicins-
ka nyhetsmarknaden har försvagat de
nordiska läkartidningarnas dominans. 

Läsarna är förmodligen ungefär de-
samma idag som igår. Men de medicins-
ka specialiteterna har blivit fler, många
läkare lider snarare av för mycket än för
lite information, omvärlden ställer andra
krav på läkaren, och allt fler nyheter om
hälsa och medicin kan läsas i allmänna
medier. 

Hur hanterar de nordiska tidnings-
bröderna de förändrade villkoren? Tid-
skrifterna skiljer sig förvisso en del, men
de verkar i en kulturell och sjukvårdspo-
litisk kontext med stora likheter. En jäm-
förelse kan därför vara intressant. 

Charlotte Haug (CH) från Tidsskrif-
tet, Torben Schroeder (TS) från Uge-
skriftet samt Josef Milerad (JM) och
Kristina Räf (KR), båda från Läkartid-
ningen, deltog i samtalet.

Vilka är de viktigaste förändringarna av
den medicinska tidskriften över de se-
naste hundra åren? 
TS: Det är nog informationsteknologin
och Internet, den lätthet med vilken vi
kan utbyta information. Vi kan här och
nu ta reda på vad som skrevs i Lancet i
morse. För 30 år sedan hade det tagit tre

veckor. Den enorma snabbheten är till-
sammans med det som händer på Inter-
net helt centralt.

CH: Intressant är också allt det som
inte har förändrat sig. Den norska tid-
skriften fyller 125 år om två år, och när
jag såg på varför man startade den 1881
visade det sig att syftet var överraskande
likt det som gäller idag. Tidskriften skul-
le vara ett forum för att driva medicinen
framåt, för utbyte av observationer och
för att hålla ihop läkarna för efterutbild-
ning. Det är precis detsamma idag. Men
teknologin för att nå målet har ändrat sig.
Liksom läkarna. De har blivit fler och in-
formationsmängden har ökat. Därmed
har selektionen blivit mycket viktigare.

Men det har också blivit viktigare att
hålla läkarna uppdaterade om vad som
händer i samhället. För 100 år sedan
räckte det att läkarna bestämde vad man
skulle göra, och så ändrades praxis. Idag
behöver vi också övertyga samhället
utanför.

TS: En annan väsentlig sak är sättet
att göra undersökningar på. Förr fann
man en patient, beskrev denna, och så
räckte det. Idag har vi satt upp kriterier
för hur man ska göra studier. 

JM: En förändring jag skulle vilja ta
upp är att den medicinska tidskriften har
delats i två familjer. Den ena grenen, den
traditionella och representerad av t ex

New England Journal of Medicine,
NEJM, fokuserar på hur man behandlar
patienter och grupper av patienter för att
de ska bli så friska som möjligt. I den
andra, representerad av BMJ och inte
minst av de nordiska tidskrifterna, tar
man ett bredare grepp. Här handlar det
inte bara om hur man behandlar patien-
ter utan också om hur man organiserar
sin avdelning, läkare och utvärderar
sjukvårdens organisation på ett evidens-
baserat sätt. 

CH: Det är just därför vi talar om de
nordiska tidskrifternas framtid. Hade det
bara handlat om behandling av individer
hade vi lika gärna kunnat läsa de eng-
elskspråkiga tidskrifterna. Men då mis-
sar vi det bredare nationella perspekti-
vets ekonomiska, politiska och kulturel-
la sammanhang. Så jag är inte rädd för
att de nationella tidskrifterna är hotade,
men det fordras att vi håller oss till det
som är relevant för den medicinska prax-
isen. Som läkare önskar man en identitet
som läkare, och då räcker det inte att läsa

specialtidskrifter. 
TS: En central egenskap hos de
nationella tidskrifterna jämfört
med allmänna medier eller me-
dicinska nyhetstidningar som
Dagens Medicin är just trovär-
digheten. När man kommer
hem efter arbetet och är trött
kan det vara skönt att läsa nå-
got utan att behöva slå på det
kritiska filtret. Den som läser
våra tidskrifter behöver inte
vara kritisk till innehållet annat
än på ett medicinskt plan.
CH: Det är detta som kommer
att vara avgörande för de medi-
cinska tidskrifternas framtid,

att vi behåller kvalitet och trovärdighet.

Hur kan man som läsare vara säker på att
läkemedelsindustrin inte påverkar inne-
hållet i era tidskrifter? Och hur fria är ni
som redaktörer i förhållande till era för-
bund? 
JM: Läkartidningen är ett organ för Sve-
riges läkarförbund, och förbundets
ståndpunkter finns på ledarsidan och på
det avsnitt som heter förbundets blå si-
dor. Detta är ingenting vi sticker under
stol med. När det gäller det medicinska
innehållet är vi med i ICMJE (Interna-
tional Committee of Medical Journal
Editors), som står bakom Vancouver-
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Nordiskt rundabordssamtal om de medicinska tidskrifterna:

Viktigast att behålla
kvalitet och trovärdighet
Med anledning av Läkartidningens 100-årsjubileum bjöd Läkartid-
ningen in de medicinska redaktörerna för danska Ugeskrift for Læger
och norska Tidsskrift for Den norske lægeforening för ett runda-
bordssamtal om de nationella tidskrifterna. 

Som läkare önskar man en identitet som 
läkare, och då räcker det inte att läsa 
specialtidskrifter, menade Charlotte Haug.



reglerna, och följer dess riktlinjer för
publicering av medicinsk vetenskap.
Alla artiklar granskas av en medicinsk
fackredaktion, och det mesta går till ex-
tern referentgranskning. Vi har också
varit bland de första att kräva obligato-
risk redovisning av potentiella intresse-
konflikter. Det är de verktyg vi förfogar
över idag för att garantera ett opartiskt
innehåll.

TS: Ugeskriftet är uppdelat i två de-
lar: Videnskab och Praksis (V&P) och
Lægeforening och Samfund (L&S).
V&P, som jag är redaktör för, är helt
oberoende av Läkarföreningen och in-
dustrin. Vi har peer review av 95 procent
av materialet och kräver deklaration av
intressekonflikter av alla författare till
artiklar i V&P, dvs att vi i likhet med
andra respektabla tidskrifter följer Van-
couverreglerna. I den mån läsarna har
tillit till dessa kan de också ha tillit till
V&P. L&S är inte oberoende i förhål-
lande till Läkarföreningen, men i förhål-
lande till industrin. 

Läkartidningen har en relativt stor ny-
hetssektion jämfört med Ugeskriftet, som
mer betonar originalforskningsartiklar.
Norska Tidsskriftet är i gengäld tjockare
än de övriga. Hur ser ni på dessa skillna-
der och vad är förklaringen?
KR: Ser man historiskt på Läkartidning-
en så har det skett en utveckling av pre-
sentationsteknik och annonser. När Lä-
kartidningen började var den en grå och
oansenlig tidning som gick ner i läkar-
rocken. Det blev ett väldigt liv när for-
matet ändrades. Och sedan har vi omsla-
get. Först fanns där en annons, sedan de-
lar av innehållet och delar av innehålls-
förteckningen. Runt 1975 kom vi med
bild – jag tror att vi var först i världen
med det. Förr hade vi inga bilder inne i
tidningen, utan bara text rakt upp och
ner. Idag måste vi presentera materialet
på ett helt annat sätt för att få det läst, ef-
tersom det finns så mycket konkurrens

på läkartid från andra medier. 
TS: Det är jag inte riktigt sä-

ker på. Man ska inte nödvän-
digtvis presentera materialet på
samma sätt som i andra tidning-
ar. Det är mitt intryck att det
inte är så mycket originalforsk-
ning i Läkartidningen som i de
danska och norska tidskrifter-
na. Det har kanske med tradi-
tioner att göra och hur man upp-
fattar sin nationella tidskrift?
Även när vi frågar folk som är
vana att skriva i stora tidskrifter
så är de flesta mycket positiva
till att publicera sig i Ugeskrif-
tet. De får inget för det men ser
det som en ära. 

CH: Vilken typ av forskning det gäl-
ler spelar också in. En del ska publiceras
internationellt, medan annat har ett mer
nationellt intresse. 

TS: Ugeskriftet betraktas som en
plats där man får sina första arbeten pub-

licerade, en plats för vetenskaplig flyg-
övning. Det betyder inte att vi accepterar
dåliga arbeten, men det är en viktig roll
för Ugeskriftet.

JM: Vi har på något sätt försummat
originalartiklarna under många
år. Tyvärr, för det är många av
dessa som har relevans för det
svenska sjukvårdssystemet och
det vi kallar patientnära klinisk
forskning. Alternativet, åt-
minstone för allmänläkarna, är
att publicera i små tidskrifter
som kommer ut några gånger
om året. 

Har det som skett i LT varit ett
medvetet val?
TS: Genom att ta bort original-
forskningen erbjuder man en
mer genomtuggad medicinsk
vetenskap än man annars hade
gjort. Presenterar man original-
forskning får läsaren själv ta

ställning. Jag har uppfattat att Läkartid-
ningen av något skäl har önskat servera
mer digererad läkarkunskap.

JM: Så har jag nog också uppfattat
det, även om det motiverats med att lä-
sarna bara vill ha den breda bilden, inte
den smala. 

CH: Om allt ska vara journalistiskt,
varför ska man då vara läkare för att läsa
tidningen? Därför är vi också med och
publicerar basal medicin för att utmana
läsarna. Originalartiklarna berättar för
läsarna att de är vetenskapsfolk, inte
vanliga arbetare. Men det är också vik-
tigt att ha med översiktsartiklar och sta-
tusartiklar och kliniskt praktiskt stoff. 

Läsarnas situation ser annorlunda ut idag
– att då få kort och genomtuggad nyhets-
information och vetenskap kan väl vara
ett sätt att nå ut?
JM: Ja, men det finns en aspekt till på
modernisering som jag tror är viktig. Vi
har ju en naturvetenskaplig skolning i
botten, men i yrket ingår också en hu-
manistisk sida som bygger på eftertanke
och djupare förståelse för människans
bevekelsegrunder. Den är viktig och
kom in tidigt i Läkartidningen som en
del av moderniseringen. Tyvärr innebar
det att man försummade viktiga delar av
sådan sjukvårdsforskning som man inte
kan få någon annanstans än i en nationell
tidskrift. Medicinen är ju kulturellt präg-
lad. I vårt land diagnostiseras som sjuk-
dom sådant som inte skulle betraktas
som sjukdom i andra länder. 

CH: Det tror jag är helt avgörande.
Därför har vi också olika tidskrifter i
våra länder. Och hälsoväsenden som är
lite olika. 

Hur ser ni på tillgängligheten till era tid-
skrifter på nätet? För att söka material
som är äldre än en vecka i Läkartidnin-
gens elektroniska arkiv måste man 
t ex vara abonnent. I de danska och nors-
ka läkartidningarna är allt material fritt
på nätet. 
JM: Någon måste betala för produktio-
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En central egenskap hos de nationella tidskrifter-
na jämfört med allmänna medier eller medicinska
nyhetstidningar som Dagens Medicin är just
trovärdigheten, sade Torben Schroeder.

Runt 1975 kom vi med bild på omslaget.
Jag tror vi var först i världen med det,
erinrade sig Kristina Räf.

Josef Milerad menade att medicinen är kulturellt
präglad. I vårt land diagnostiseras som sjukdom
sådant som inte skulle betraktas som sjukdom i
andra länder. 



nen av en tidskrift. Danska och norska
läkartidningarna och engelska BMJ har
en kollektivprenumeration för läkarför-
bundens medlemmar. Därmed får de en
bred bas av prenumeranter som betalar
för att andra kan få fri tillgänglighet via
Internet.

CH: Det är inte orsaken för vår del.
Det är ett politiskt beslut. Vi ser det som
en större ekonomisk vinst genom att vi
får större publicitet med fri tillgång. 

TS: Vi har haft en tid då tidskrifterna
bidragit till läkarföreningarnas ekono-
miska drift. Nu befinner vi oss i en situa-
tion där tidskrifterna ger underskott, mer
eller mindre, som läkarföreningarna
måste täcka. Därför kan man så klart i
Danmark fundera på om man skall beta-
la separat för en prenumeration. Men det
önskar jag inte för då skulle det gå utför.
Vi är så beroende av att alla kan få tag på
oss. Vi ska fortsatt vara kända och vara
den ledande medicinska tidskriften. 

JM: Min personliga åsikt är att det
sätt som ni gör det på är det rätta, fram-
för allt för en nationell tidskrift. Om vi
vill påverka sjukvårdssystemet så att
det i görligaste mån bygger på veten-
skaplig utvärdering och god praxis
måste vi se till att alla har fri tillgång till
sådan information. Problemet är dock
att det kräver en stabil ekonomi, och det
kan man bara få med en kollektiv pre-
numeration. Om man vill ta sitt ansvar
som läkare för medicinens utveckling
måste man också ta sitt ansvar för me-
dicinska tidskrifter.

KR: Vi har ett vilande beslut om att ta
betalt enbart för nättidningen. Hur det
blir med det vet vi inte, eftersom vi inte
vet om det blir en medlemstidning eller
inte. Det finns en farhåga att ökad läs-
ning på nätet kan påverka papperstid-
ningen, så länge den är prenumererad. 

JM: Ett skäl till att vi har hållit fast vid
prenumerationen är att man därmed di-
rekt kan se om läsarna är mindre nöjda,
för då minskar prenumerationerna. 

KR: Nu har vi sett att prenumera-
tionssiffrorna har dalat under de senaste
åren, och det är ju ett allvarligt tecken på
att vi måste göra någonting. 

CH: Det finns många andra sätt att
värdera tidskriften på än antalet prenu-
meranter. En viktig indikator är t ex hur
många som skriver och vilka som är vil-
liga att skriva. 

Hur tänker ni förändra era tidskrifter 
framöver?
TS: Vi förändrar tidningen varje år och
viktar nyheter mer och mer – vi vet att
det intresserar läsarna. Vi har t ex börjat
med läkarskrivna referat av nyheter från
de stora internationella tidskrifterna. Det
ger läsarna en känsla av att de nästan har
läst den riktiga artikeln. Dessutom har vi

planer på att hämta nyheter från europe-
iska länder. Det är något de nordiska tid-
skrifterna gemensamt vill bygga på för
att anpassa och stärka vår position som
förmedlare av nya, viktiga, medicinska
studier. 

CH: Den biten har också en annan
aspekt – att vara en motvikt till den ame-
rikanska och engelskspråkiga dominan-
sen, inte minst kulturellt. Det händer
mycket intressant också inom andra
språkgrupper som vi missar.  

TS: Så tror jag också att vi rör oss dit-
hän att papperstidskrifterna blir kortare.
Jag föreställer mig att det blir som i
BMJ, där den kompletta versionen finns
på nätet, och lite kortare texter i pap-
perstidskriften. Det har vi övervägt att
göra, men vår nätversion måste först bli
bättre.

CH: Det finns för- och nackdelar med
det. Det blir också väldigt krävande re-
digering att ha två versioner. Och vilken
ska vara arkivversion? Vi publicerar ju
Tidsskriftet inte som en tidning utan som
ett fortlöpande bibliotek som ska vara
beständigt. Då måste vi vara väldigt säk-
ra på vilken som är referensversionen,
pappersutgåvan eller den på nätet. 

TS: Om tio år kan det hända att vi har
små skärmar där vi kan läsa tidskriften,
och då spekulerar vi inte över om det är
en skärm eller på papper.

KR: Det konstiga är att tekniken ändå
går så pass långsamt fram. Det här med
skärmar som man skulle kunna ha med
sig i badkaret, det talade man om för 15
år sedan.

CH: Samtidigt, vad är det som kostar
då man producerar en tidskrift? Många
föreställer sig att allt skulle bli mycket
billigare med rätt teknik. Men selektion,
kvalitetssäkring osv är ju detsamma och
svarar för runt 50–60 procent av kostna-
derna. Det finns i varje fall två sätt att
söka information på; det ena är att blädd-
ra igenom något man inte vet innehållet
i. –vad finns det i den här utgåvan? – och
därigenom bli överraskad.

Det andra är att söka något speciellt,
och då söker man på nätet. De här saker-
na är olika, men det är bra att båda finns.
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Läkartidningen

Historia: Första numret utkom i december 1903,
och tidningen blev förbundsorgan 1914. Den

fick nuvarande
format och ut-
formning (journa-
listskrivna delar
och referent-
granskade medi-
cinska artiklar)
1965.
Upplaga: En pre-
numererad uppla-
ga på 26 600 år
2003.
Utgivning: 46
nummer per år.

Innehåll: Tidningen består av en förbundsdel
(ledare), en allmän del (journalistskrivna nyhe-
ter och reportage) samt en medicinsk del med
huvudsakligen referentbedömda arbeten. Den
medicinska delen utgör ca 60 procent av tid-
ningens omfång. År 2003 publicerades 671 ar-
beten av 1 103 författare. Debatt, bokrecensio-
ner och artiklar av humanistisk karaktär finns
också med.

Tidsskrift for Den norske lægeforening

Historia: Utkom första gången 1881.
Upplaga: 22 250.
Skickas till alla
medlemmar av
Legeforeningen,
inkl studenterna.
Utgivning: Ut-
kommer varannan
torsdag – 24 num-
mer per år.
Innehåll: Hälften är
referentgranskade
artiklar – original-
artiklar och över-
siktsartiklar. Cirka
30 procent är kom-
mentarer, krönikor, debatt- och ledarartiklar
som skrivs av läkare och kvalitetsvärderas av
medicinska redaktörer. Tio procent är medi-
cinska/ andra nyheter, skrivna av läkare eller
av nätredaktionen, och ca 10 procent är infor-
mation från Den norske lægeforening.

Ugeskrift for Læger

Historia: Det första numret utkom 1839. 
Upplaga: 22 754. Ugeskriftet skickas till alla
medlemmar i Lægeforeningen.

Utgivning: Utkom
51 gånger om året
2003. År 2004 räk-
nar man med att
ge ut 44 nummer.
Innehåll: Uge-
skriftet består av
en vetenskaplig
del (strax över
500 artiklar om
året) och en poli-
tisk del (med jour-
nalistiska artiklar,
nytt från Læge-
foreningen, bok-

recensioner osv). Därutöver en debattsektion.

Björn Ramel

leg läkare och frilansjournalist

Foto: Hans Pettersson


