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Läkartidningen Förlag AB ger 
denna vecka ut en ny tidning 
»Hälsa & Vetenskap«, som 
vänder sig till en intresserad 
allmänhet. Tidningen ska ge 
lättillgänglig och saklig in-
formation om hälsa och 
medicin.

Tanken är att popularisera 
delar av det omfattande ve-
tenskapliga medicinska ma-
terial som publiceras i Lä-
kartidningen. Men Hälsa & 
Vetenskap ska också ta upp 
egna ämnen.

Med en upplaga om 35 000 
exemplar distribueras tid-
ningen initialt gratis via 
vårdcentraler, sjukhus och 
träningsanläggningar. Den 
kommer också att kunna 
kunna köpas i välsorterade 
tidningsbutiker samt via pre-
numerationer.

Den nya tidningen ges ut av 
Läkartidningen Förlag AB, 
som i sin tur ägs av Sveriges 
läkarförbund.

Vad kommer att skilja 
Hälsa & Vetenskap från 
andra tidningar på området?

– Vi tror att människor se-
riöst intresserar sig för sin 
hälsa och därför vill ha en 
mer saklig och utförlig infor-
mation, vilket vi ska ge möj-
lighet till, säger Läkartid-
ningens chefredaktör Jonas 
Hultkvist,  som nu realiserar 
planer som funnits under en 
längre tid.

Chefredaktör för Hälsa & 
Vetenskap är Karin Berg-
qvist, som också är redak-
tionschef på Läkartidningen, 
medan Jonas Hultkvist är 
ansvarig utgivare.

Den ekonomiska grundva-
len för projektet är en för-

ändrad annonsmarknad. Lä-
kemedelsindustrin satsar i 
dag i större utsträckning på 
annonsering av receptfria 
produkter direkt gentemot 
patienterna.

Marie Närlid

En deklaration om klimat och 
hälsa antogs av World 
Medical Association vid 
organisationens generalför-
samling i New Delhi i Indien 
lördagen den 17 oktober.

Delhi-deklarationen blir 
namnet på det dokument i 
klimatfrågan som Världs-
läkarorganisationen WMA 
antog i lördags och som Sve-
riges läkarförbund medver-
kat till att formulera, se LT 
nr 39/2009, sidorna 2430-4. 

Syftet är att sätta hälsan på 
klimatdebattens agenda och 
minska de allvarliga hälso-
risker som världen står inför 
genom att kräva och föreslå 
en rad åtgärder.

– Jag tycker att det är jätte-
bra att vi har ett dokument, 
och det vi läkare kan bidra 
med är att beskriva hur män-
niskors hälsa påverkas av kli-
matförändringen, säger Eva 

Nilsson Bågenholm, Läkar-
förbundets ordförande och 
delegat vid mötet.

– WMA är övertygat om att 
läkarnas medverkan är nöd-
vändig om vi ska minska de 
hälsorisker som väntar oss 
alla. Men om regeringar fort-
sätter att betrakta hälsa som 
en sekundär fråga när kli-
matförändringar diskuteras 
så kommer det att bli kata-
strof för oss alla, säger dr Ed-
ward Hill, ordförande för 

WMA:s råd, i ett pressmed-
delande den 17 oktober.

Deklarationen väntas finnas 
tillgänglig på WMA:s webb-
plats, www.wma.net, inom 
någon vecka. Det handlar, 
enligt Eva Nilsson Bågen-
holm, endast om smärre jus-
teringar i förhållande till det 
utkast som diskuterades i 
Köpenhamn den 1 septem-
ber. 

Elisabet Ohlin

■ aktuellt

WMA antog klimat-
deklaration i New Delhi

Åklagare utreder 
missad tbc-anmälan
I två veckor låg en tbc-sjuk man 
i delad vårdsal på Karo linska 
universitetssjukhuset i Hud-
dinge. Tre medpatienter och tre 
anställda smittades.

Händelsen, som inträffade 
kring nyåret 2008, lex Maria-
anmäldes så småningom, och 
Socialstyrelsen konstaterade 
flera brister i verksamhetens 
rutiner.

Arbetsmiljöverket, AV, fick 
dock inte veta något förrän i 
mars i år. Därmed bröt sjukhu-
set mot arbetsmiljölagens be-
stämmelse att allvarliga ar-
betsskador ska anmälas omgå-
ende, anser AV, som lämnat 
över en anmälan mot sjukhuset 
till åklagare. ■

»Gravida bör skyddas 
med omplacering«
Gravida med arbetsuppgifter 
som innebär ökad risk för att 
exponeras för svininfluensa 
bör omplaceras. Det framhåller 
huvudskyddsombudet vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala, 
som begär att Arbetsmiljöver-
ket går in med föreläggande.

Gravida löper större risk att 
insjukna i influensa och där-
med att drabbas av lungkom-
plikationer som kan äventyra 
fosters hälsa.

– Riskbedömningarna borde 
ha varit gjorda för länge sedan, 
och det brister i arbetsgivarens 
rutiner, påtalar huvudskydds-
ombudet i en skrivelse till Ar-
betsmiljöinspektionen. ■

Transplantationer 
centraliseras
Levertransplantationer som 
utförs som rikssjukvård ska 
hädanefter centraliseras till 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg och Karo-
linska universitetssjukhuset. 

Lungtransplantationer kon-
centreras till Sahlgrenska och 
Universitetssjukhuset i Lund.

Beslut om centralisering fat-
tas av Socialstyrelsen och syf-
tar till att stärka patient-
säkerheten och höja effektivi-
teten. ■

Förbundet ser över 
sjukvårdspolitiken
De senaste årens många refor-
mer inom hälso- och sjukvår-
den gör att förbundets sjuk-
vårdspolitiska program från 
2004 behöver uppdateras. Lä-
karförbundets centralstyrelse 
har därför beslutat att tillsätta 
en arbetsgrupp som ska förbe-
reda ett nytt program, tänkt att 
spikas av fullmäktige 2010. ■

Den nya tidningen är tänkt att 
initialt komma ut med fyra num-
mer per år.

• biståndsfonder för att stärka 
utvecklingsländers hälso- och 
sjukvårdssystem
• hållbar utveckling och gröna 
anpassningsåtgärder
• att rätten till rent vatten och 
avlopp för alla utvecklas och 
att privatiseringen av vatten 
stoppas
• att fler läkare involveras i 
folkhälsa och krisberedskap
• forskning om hur sjukdoms-

bördan förändras av den glo-
bala uppvärmningen
• att läkare agerar och upp-
muntras att agera i sitt arbete 
på olika vis
• att regeringar planerar för 
miljöflyktingar inom och mel-
lan länder 
• att FN:s klimatkonferens i 
Köpenhamn i december leder 
till specifika mål för minskade 
utsläpp av växthusgaser.

WMA kräver bland annat:

Ny tidning om hälsa och vetenskap


