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 kUltUR Artister tävlar om jobb i sjukvården. 
Här är det gruppen Good Old Country Band 
som hoppas kvala in i landstingets katalog 
»Kultur i vården«.

Kris för svensk medicinsk forskning?

Det har talats och skrivits mycket om den 
minskande styrkan i svensk medicinsk 
forskning. Helt klart är att den i hård in

ternationell konkurrens är mindre framträ
dande nu än tidigare. 

Karolinska institutet är det ledande medi
cinska universitetet i Sverige och erhåller 45 
procent av Vetenskapsrådets anslag inom 
medicin. 

Det finns olika sätt att mäta vetenskaplig 
framgång bibliometriskt. Räknat i antal 
publikationer som indexerats i PubMed eller 
Web of Science under 2000–2007 ligger KI 
högt och faktiskt något före Oxford och Stan
ford, men långt efter Harvard, som ligger 
långt före alla andra. 

När man tittar på genomsnittlig citerings
grad är resultatet dock inte lika smickrande. 
Medan KI har ett index på 1,4 ligger Harvard 
och Stanford båda över 2, och de allra flesta 

konkurrenter som KI vill mäta sig med ligger 
över 1,4. Detta inkluderar nordiska kollegor 
som Köpenhamn och Helsingfors, som ligger 
något högre än KI.

A tt det går att producera god forskning i 
Sverige är dock klart, på KI såväl som på 
andra håll. Glädjande exempel på fram

trädande svenska publikationer finns i New 
England Journal of Medicine från 7:e maj 
(volym 360, nr 19). 

Uppsalakardiologen Stefan James och med
arbetare i SCAARregistret redogör där för 
långtidsresultat av olika typer av kranskärls
stentar, och Sven Enerbäck från Sahlgrenska 
ger en översikt över ursprunget till brun fett
väv. 

Det är viktigt att publicera sig, men det är 
minst lika viktigt att det som publiceras är av 
god kvalitet. n

»Att det går att 
producera god 
forskning i Sverige 
är dock klart, på KI 
såväl som på andra 
håll.«

  Jan Östergren 
medicinsk 
 huvudredaktör

 jan.ostergren@lakartidningen.se

 Rättelse
I artikeln »Skålhett te ökar cancerrisken« 
i Läkartidningen 2009;106(21):1463 an-
gavs att drycken mate är alkoholhaltig. 
Så är inte fallet. Mate innehåller inte 
alko hol.

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).
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enDast pÅ WeBBen
• Hyrläkarsystemet orsak till biverk-
ningsrelaterad demens

FÖRhanDspUBliceRat
• Darwins principer styr utvecklingen av 
A/H1N1
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