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En artikel om sambandet
mellan patogener och sjukdo-
mar vann kategorin »yngre
skribenter« i år. Artikelförfat-
taren Mensur Dzabic läser till
läkare samtidigt som han
doktorerar.

–Det är enöversiktartikel om
ett spännandeoch aktuellt
ämneoch jaghoppas att den är
intressant skriven, sägerhan
omsin artikel »AktivHCMV-
infektionbakomakut inflam-
matorisk tarmsjukdom«.
Artikeln är den nästmest

lästa på Läkartidningens
webbplats under 2008.Men-
surDzabic har en idé omvar-
för.
– Eftersom enmajoritet av

befolkningen bär på cytome-
galovirus tror jag attmånga är
intresserade av denmöjliga
kopplingenmellanCMVoch
vanliga sjukdomar.
MensurDzabic går termin

11 på läkarutbildningenmed
forskningsinriktning i
Stockholm och doktorerar på
centrum förmolekylärmedi-
cin vidKarolinska institutet. I
framtiden tänker han sig
eventuellt bli specialist inom
patologi.

Studierna som ligger till
grund för artikeln har han
gjort i projekt under som-
rarna och parallelltmed stu-
dierna tillsammansmed
handledarenAfsar Rahbar,

somockså ärmedförfattare
till artikeln.
–Det finns enhel del studi-

er i ämnet publicerade i inter-
nationella tidskriftermen vi
ville på bästa sätt nå ut till
svenska läkare och forskare
och belysa detta i en översikts-
artikel, sägerMensurDzabic.

Han berättar att de har fått
en hel delmejl efter att arti-
keln publicerades.
–Många intresserade läkare

harhört av sig ochberättat vad
de självahar för erfarenheter
kringCMVoch inflammato-
riska tarmsjukdomar.

Sara Holfve

Mensur Dzabic vann
med artikel om CMV
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Årets vinnande artiklar i Läkartidningen

Patientsäkerhetsarbete inom
förlossningsvården är ett
ämne som intresserar många,
enligt Sophie Berglund, som
tillsammans med tre medför-
fattare vann i kategorin »stu-
die/fallbeskrivning«.

Grattis, hur känns det?
–Det är jätteroligt och

smickrandemen litemärkligt
eftersom jag fick beskedet just
när jag satt på en skrivkurs om
hurman ska skriva enbra arti-
kel.Det är kul attmångahar
laddat ner artikeln frånnätet

också, säger
SophieBerg-
lund, obstetri-
ker ochöverlä-
kare vid Sö-
dersjukhuset i
Stockholm,
som för
tillfället går
på forskar-
utbildning.

Studien kom till på initiativ
från Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF, som
betalar ut ekonomisk ersätt-

ning till den som skadats vid
felbehandlingar inomvården.
Sophie Berglund blev tillfrå-
gad eftersomhon har intres-
serat sig för patientsäkerhets-
frågor tidigare – hon är bland
annat en av instruktörerna
vid Södersjukhusets teamträ-
ning i simulator (se LTnr
30/2003). Hon säger att 25
procent av hela budgeten, gäl-
lande personskador efter fel-
behandling inom sjukvården,
utgörs av undvikbara förloss-
ningsskador.
SophieBerglundberättar att

honblivit ombeddatt föreläsa
ompatientsäkerhet på ett tio-
tal sjukhus runt om iSverige.
–Det förefaller somom

man i Sverige har gjort ett av-
stamp för att öka patientsä-
kerheten inom förlossnings-
vården som följd av vår arti-
kel. Den har lett till enmassa
positiva saker. Nu hoppas jag
på ännumer patientsäker-
hetsarbete i Sverige.

Sara Holfve
Medförfattare till den vinnande artikeln:
Charlotta Grunewald, Hans Pettersson
och Sven Cnattingius.

Hoppas på ännu mer patientsäkerhetsarbete

Möt tre av vinnarna i tävlingen »Årets bästa artiklar i Läkartidningen«:

Sophie
Berglund

Mensur Dzabic skrev artikeln som hittills i år är den näst mest lästa
på Läkartidningens webbplats: »Aktiv HCMV-infektion bakom akut
inflammatorisk tarmsjukdom«. I bakgrunden syns Afsar Rahbar.

årets bästa artiklar
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Höga poäng från juryn fick ar-
tikeln »Kultursjukdomarna –
den subjektiva ohälsans olika
ansikten«. Ämnet är kontro-
versiellt och Anders Lundin
har fått mycket uppmärksam-
het för sin artikel, som han är
ensam författare till.

– Såmycket respons som jag
har fått har jag inte varit i när-
heten av tidigare, säger An-
ders Lundin, som är överlä-
kare på psykiatri nordöst,
Danderyds sjukhus i Stock-
holm.

Responsen kommer från både
kolleger och från patienter.
Några patienter har kommit
med negativ kritik.
– Begreppet kultursjukdo-

marmissförstås av en del. De
känner sig kränkta eftersom
de tycker att begreppet inne-
bär ett förminskande och ett
mystifierande av deras li-
dande. Själv tycker jag att jag
har förklarat begreppet på ett
bra sätt, säger Anders Lundin.
Responsen har dock överlag

varit positiv,menAnders
Lundin talar ogärna om sig
själv i berömmande ordalag
utan refererar till mejl han
fått från kollegor: »impone-
rande jobb, nyanserat och av
stort allmänt intresse«, »su-
veränt skriven«.Men han har
ändå en uppfattning omvar-

för hans artikel har tagits så
väl emot bland läkare.
–Det är ett erkänt svårt och

vildvuxet område och flera
har kommenterat att jag har
en stringens i argumentatio-
nen. Jag har försökt att ha ett
distanserat perspektiv och

beskriva posi-
tionerna och
aktörerna i
den veten-
skapliga kon-
trovers som
finns kring
subjektiv
ohälsa.Min
artikel är inte
avsedd att

vara en partsinlaga. Detta har
flera lyft fram somen kvalitet
i artikeln.

Artikeln har sin utgångspunkt
i ett symposiumpå temat kul-
tursjukdomar under förra
årets riksstämma, där delta-
garna i efterhand blev ombed-
da av Läkartidningens redak-
tion att skriva ner sina före-
drag.
Hur känns det att vinna en

sådan här tävling?
–Det känns glädjande. Blir

prisutdelningen som en
Oscarsgala därman får hålla
tal och gråta en skvätt? frågar
han skämtsamt.

Sara Holfve
sara.holfve@lakartidningen.se

Anders Lundin

Medicinens ABC
Hyllienmark L, Zachau A. ABC
om Diagnostisk lumbalpunk-
tion. LT 2008;105:2844-9.
(Årets ABC-artikel har utsetts av
Läkartidningens medicinska re-
daktion.)
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Årets debattjury: Vanna Beck-
man, Niklas Ekerstad, Jan Hall-
din.

Prisutdelning sker på riksstäm-
man den 27 november kl
14.00–15.00 på scenen i B-hal-
len.

»Begreppet
kultursjukdomar
missförstås av en del«


