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delsförväxlingar. Sidan 3294

Ett förlag på väg

Å
r 2010 var året då Läkartidningen Förlag 
AB började göra skäl för hela namnet. 
Det var då som vi på allvar gav oss in på 

ett fält utanför den ordinarie tidningens. En 
sammanfattning av förlaget i siffror ger följan-
de:

Vi har producerat fler än 3 200 sidor text i 
Läkartidningen, fördelade på 42 utgåvor. Vår 
sajt Lakartidningen.se har stadigt ökat i at-
traktionskraft och lockar nu ca 40 000 unika 
besökare i veckan.

Utöver det har vi arrangerat fem symposier 
med sammanlagt ett drygt tusental besökare. 
Symposierna tar alltid sin utgångspunkt i ett 
aktuellt tema i Läkartidningen och handlade i 
år om diabetes typ 2, onkologiska läkemedel, 
STI samt livsstil och hälsa. Det sistnämnda  
symposiet lockade fler än 300 åhörare i Stock-
holm och repriserades i Göteborg i samband 
med medicinska riksstämman.

Två böcker i serien Medicinsk kunskap från 
Läkartidningen har kommit av trycket: »KOL« 
och »Inflammatorisk tarmsjukdom«.

Vi har publicerat fyra utgåvor av det popu-

lärvetenskapliga magasinet Hälsa & Veten-
skap, som har vunnit allt fler läsare. 

Varför gör vi allt detta? Läkartidningen var 
länge den huvudsakliga, för att inte säga enda, 
uppgiften för förlaget och en stabil intäktsgi-
vare till förbundet. Men tiderna har föränd-
rats, och för att följa med i utvecklingen har vi 
slagit in på linjen att förmedla och distribuera 
det som är kärnan i verksamheten, tidningens 
innehåll, på flera sätt. 

Den viktigaste målgruppen är läkare och 
läkarstudenter, och vår primära uppgift 
är att fortsätta att vara en »kunskapskälla 

och bidra till kompetensutveckling för läkarkå-
ren«, som det står i tidningens ägarpolicy.

Till den målgruppen har förlaget nu också 
lagt den hälsointresserade allmänheten med 
Hälsa & Vetenskap.

Läkartidningen är kärnan i verksamheten, 
som vi även fortsatt prioriterar främst, men vi 
fortsätter att utveckla förlaget i stort nästa år. 
Till dess vill önska våra läsare en god jul och 
ett gott nytt år. ■

»Läkartidningen 
är kärnan i verksam-
heten som vi även 
fortsatt prioriterar 
främst men vi 
fortsätter att 
utveckla förlaget 
i stort nästa år.«

Jan Östergren 
medicinsk 
 huvudredaktör

 jan.ostergren@lakartidningen.se

Jonas Hultkvist 
chefredaktör 
och ansvarig 
utgivare

 jonas.hultkvist@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 vetenskapliga experter. 
Granskningen av manuskript sker enligt internatio-
nella rekommendationer (www.icmje.org).

■ innehåll nr 51–52 december 2010 

reflexion

Förra veckans webbfråga 
LEDER VÅRDGARANTIN FEL? Anser du att 
vårdgarantin leder till att svårt sjuka, 
äldre och kroniskt sjuka får stå tillbaka 
för yngre, välutbildade och friskare? (se 
notis nr 50 sidan 3195)
Ja  83 % 
Nej  7 %
Vet ej  10 %
203 hade svarat den 17 december kl 
11.00. 0
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Nästa nummer utkommer 
den 12 januari 2011. 
God jul och 
gott nytt år!
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