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klinik och vetenskap
3412 Originalstudie Elastografi – nytt 
hjälpmedel för diagnostik av kronisk 
leversjukdom. Kan ersätta leverbiopsi, 
men inte alltid Per Stål, Erik von Seth, 
Annika Bergquist, Antal Nemeth, Ola Weiland

3420 Originalstudie Mätning av leverelas-
ticitet kan differentiera hög- och låg-
gradig fibros. Ny metod kan minska be-
hovet av leverbiopsi vid kronisk hepatit 
C Ann Wejdmark, Ola Weiland

3424 Klinisk översikt Resistens mot tyrosin-
kinashämmare vid behandling av GIST. 
Nya behandlingsmöjligheter skymtar 
Håkan Ahlman, Ola Nilsson, Bengt Nilsson
 
3430 Fallbeskrivning Bröstsmärta hos 
kvinnor med låg risk för kranskärls-
sjukdom. Tänk på kranskärlsdissektion 
Helena Rohman, Pia Lundman, Nondita Sar-
kar, Håkan Wallén

patientsäkerhet
3436 Narkosläkaren kritisk mot 
förhörsledarnas brist på kunskap

Advokaten begär total genomlysning av 
Rättsmedicinalverkets hantering

debatt och brev
3437 Måste vägen till legitimation gå 
via AT? Kristian Axelsson, David Svaninger

3438 Projektledningsgruppen för nationella rikt-

linjer för hjärtsjukvård: Ingen evi-
dens för nyttan av ny policy 
vid asymtomatisk prexcitation  
Lars Grip, Kristina Eklund, Lena 
Weilandt, Lars-Åke Levin, Bertil Lindahl 

3439 Replik: Frågan om handläggning 
undviks Jonas Schwieler, Nikola Drca, 
Hamid Bastani, Frieder Braunschweig, 
Per Insulander, Mats Jensen-Urstad, Göran 
Kennebäck, Ole Kongstad, Bita Sadigh, Jari 
Tapanainen, Lennart Bergfeldt

3440 Slutreplik om kokleaimplantat: Alla ele-
ver har inte samma behov av stöd
Bengt Danielsson, Ola Hendar

3441 Replik om korttidsintervention för riskabla 

alkoholvanor: Screena och ge individuellt
stöd – och glöm inte kvinnorna och 
sjuksköterskorna! Sven Andréasson, 
Anders Romelsjö

Replik: Screening kan stjälpa mer än 
den hjälper Charlotte Hedberg, Ingemar 
Engström, Renée Vickhoff, Niels Lynöe

3442Prednisolon påverkar Waran-
medicinering Bo Holmström, Hans Johns-
son, Viveka Frykman

kultur
3443 Darwins dolda känsla för arternas 
emotioner Gösta Alfvén

3447 lediga tjänster

3450 platsannonser

3464 meddelanden

3466 information från
läkarförbundet

kultuR Förvåning? Äckel? Kanske var 
Darwin djurens känsloliv på spåren … 
Sidan 3443

Elektronisk läkarhandbok för hela Skandinavien? 

Behovet av bra IT-stöd i läkararbetet har 
ökat parallellt med den ökade kunskaps-
massa vi har att hantera. För en allmän-

läkare är det en svår – för att inte säga omöjlig 
– uppgift att hålla sig uppdaterad inom alla fält 
i medicinen. Information om framsteg inom 
diagnostik och behandling bör nå praktiseran-
de läkare så snabbt som möjligt till patienter-
nas fromma och på ett lättillgängligt sätt.

För två veckor sedan beskrev Terje Johan-
nessen här i Läkartidningen (LT nr 48/2009) 
NEL (Norsk elektronisk legehåndbok), som 
finns tillgänglig via ‹http://lakarhandboken.
se›. Läsarna rekommenderas varmt att besöka 
webbplatsen, som är kommersiellt obunden. 
Det är en mycket bra informationskälla om 
man önskar uppdatera sig på ett område eller 
söker en specifik kunskap. 

Handboken innehåller även patientinfor-
mation för de flesta åkommor. Här är natur-
ligtvis det norska språket ett visst hinder för 
praktisk användning i Sverige. 

Danmark samarbetar redan med NEL 
med en egen redaktion. Det vore natur-
ligt om även Sverige skulle ta del i detta 

samarbete, vilket vi inbjudits till. Översätt-
ning av materialet till svenska och anpassning 
till eventuella lokala riktlinjer är rimligen en 
mycket god investering för effektivare och 
bättre patientvård som SKL med flera intres-
senter borde engagera sig i. 

Kanske har vi snart en skandinavisk elek-
tronisk läkarhandbok. n

»Det vore naturligt 
om även Sverige 
skulle ta del i detta 
samarbete, vilket vi 
inbjudits till.«

  Jan Östergren 
medicinsk 
 huvudredaktör

 jan.ostergren@lakartidningen.se

 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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