
läkartidningen nr 18 2007 volym 1041376

1402 Ätstörningar och ADHD 
kan ha samband
Hetsätning kan lindra ADHD-symtom,
centralstimulantia ger god hjälp 
Gunnel Ersson, Ann Rydberg Klanger, Tuula
Wallsten, Kent W Nilsson, Leif Lindström

1406 De som själva väljer obesitas-
kirurgi är också de mest lämpade 
Ingreppet kräver livslång anpassning,
viktigt utreda att patienten klarar det
Kristina Elfhag, Mikael Wirén

1410 Blir man fet av att dricka alkohol?
Vetenskapen ger inga entydiga svar 
Stephan Rössner

1414 Dyspepsi och reflux 
Systematisk litteraturöversikt från SBU
Christer Staël von Holstein, Anders Norlund

patientsäkerhet
1418 Upptäckte inte testistorsion 
hos ung pojke – två läkare varnas, 
en tredje kritiseras. Vid oklara buk-
smärtor ska pungen palperas

1419 Tidigare fälld ögonläkare frias 
av länsrätten. Inte fel göra samtidigt 
bilateralt refraktivkirurgiskt ingrepp
med CLE

1420 Vetenskapliga rådet delade inte
HSANs bedömning. »Riskerna var inte
för stora för att vara acceptabla«

1422 Förbundsnytt

debatt och brev
1424 Manlig omskärelse inte medi-
cinskt motiverad Dan Holmlund

1426 Socialstyrelsen sviker de mest ut-
satta missbrukarna Kjell Modigh 

1427 Replik: ADHD ingår bland de upp-
räknade tillstånden Ulf Malmström

1428 Slutreplik: Okej då – låt rökarna
hänga kvar Yngve Hofvander

Gapa och säg »a«! Leo Hassler

kultur
1429 Blåssten hos medeltidsman ovan-
ligt arkeologiskt fynd Helene Wilhelmson,
Magnus Grabe

1432 Recensioner

1433 lediga tjänster

1435 platsannonser

1453 meddelanden

innehåll nr 18 maj 2007

N ästa steg efter sekvenseringen av det hu-
mana genomet är att kartlägga arvsmas-
san hos enskilda individer. De tekniska

möjligheterna att göra detta finns numera, och
Biotech-företaget »454 Life Science« har kan-
ske hunnit längst. I juni i år kommer man att
offentliggöra den första totala kartläggningen
av en enskild individs arvsmassa (Science
2007;315:1780).

P rojektet har gått under kodnamnet »pro-
jekt Jim« där »Jim« står för James Wat-
son, som 1962 fick Nobelpriset (tillsam-

mans med Francis Crick och Maurice Wilkins)
för upptäckten av DNA-spiralen. Watson blir
den förste – men inte den ende vars genom
snart blir kartlagt och offentligt tillgängligt.
Harvards etikkomitté har redan godkänt att
enskilda forskare får sekvensera och offentlig-
göra sina egna och utvalda försökspersoners
genom. Craig Venter, chefen för Celera, som

var med och kartlade det humana genomet år
2000, skall också inom kort kartlägga och of-
fentligt lägga ut sitt eget genom.

När tekniken finslipats och priserna sjunker
kan man förvänta sig att även icke-celebriteter
kan få sin arvsmassa sekvenserad och offentligt
publicerad.

S om vanligt i dessa sammanhang tende-
rar tekniska framsteg att plötsligt ställa
oss inför etiska problem som ingen rik-

tigt tänkt på hur man skall tackla. Om man
publicerar en persons genom i sin helhet, hur
skall man göra med de genloci som är associe-
rade med specifika sjukdomar?  Om man som
Watson väljer att inte publicera sitt apo E-gen-
status väcker detta genast misstanken att Wat-
son har en genuppsättning med ökad risk för
Alzheimer. Craig Venter har för avsikt att of-
fentliggöra hela sitt genom – med de integri-
tetsproblem det kan medföra. 

Du och ditt genom
»När tekniken fin-
slipats och priserna
sjunker kan man
förvänta sig att
även icke-celebrite-
ter kan få sin arvs-
massa sekvenserad
och offentligt publi-
cerad.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

Rättelser:
Rubriken till inlägget av Eva Dahl i Läkar-
tidningen 2007;104(16):1252 blev tyvärr
inte rätt. Så här skall rubriken lyda:
»Depo-Meprol – ett alternativ vid behand-
ling av hösnuva«.

Lars Lundgren. Så heter det hovrättsråd
som ska leda regeringens patientsäker-
hetsutredning. I förra veckas nummer
2007;104(17):1306 fick han fel efternamn.
red

KULTUR Höftparti in situ i medeltida grav.
Först då bäckenhalvorna lyftes upp upptäck-
tes en blåssten. Sidan 1429


