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reflexion

Läkartidningen 
modell 2011
»Läkartidningen är och ska fortsatt 
vara den naturliga samlingsplatsen 
för alla läkare …«

Välkomna till den nya Läkartid-
ningen av 2011 års modell. Vi 
har skruvat lite på formatet, fi-

lat på omslaget och gett tidningen del-
vis nya färger, och den har fått en ny 
rygg. Den gamla limbindningen är 
bytt mot en klamrad variant som ska-
par större flexibilitet och bättre eko-
nomi, vi känns nu modernare och mer 
med i tiden. 

Men det betyder inte att vår kärna 
har förändrats. Läkartidningen är 
och ska fortsatt vara den naturliga 
samlingsplatsen för alla läkare, som 
vår framtidsgrupp har uttryckt sa-
ken, och den ska fortsatt vara kompe-
tenshöjande för kåren, enligt våra 
ägardirektiv.

Gruppen, som bestod av yngre dokto-
rer och som lade fram sitt förslag i 
höstas, menar att Läkartidningen i 
framtiden bör fortsätta stå på samma 
vetenskapliga grund som i dag – men 
att vi måste arbeta över ett större fält 
och i flera kanaler.

Till vissa delar sammanfaller deras 
förslag med de vägar som vi redan sla-
git in på; vi har runt den vetenskapli-
ga kärnan skapat flera produkter som 
på olika sätt tillfredsställer olika in-
tressen. Hälsa & Vetenskap, det popu-
lärvetenskapliga magasinet för den 
hälsointresserade allmänheten, våra 
symposier som tar avstamp i tidning-
ens olika teman för fortbildning av 
läkare och som också kan presenteras 
i bokform, vår sajt Lakartidningen.se 
som uppdateras dagligen och som vi 
under 2011 ytterligare ska förbättra.

Vi jobbar således på med vårt förlag 
och vår tidning, som för 100 år sedan, 
i nr 1 år 1911, hade artiklarna Om be-
handling af syfilis med »Hata« och Ny 
metod för bestämning af den fria salt-
syran i magsaft. Kanske inte helt 
gångbara nu, men ambitionerna är 
desamma.

Jonas Hultkvist
chefredaktör och 
ansvarig utgivare
jonas.hultkvist@lakartidningen.se
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handling vid ischemisk stroke sprids 
över landet. Men regionala variationer 
är ännu stora, visar Riks-Stroke-analys 
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Erik Ingelsson
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Björn Wrangsjö
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nya rön Nyttan av fysisk aktivitet för barn 
och ungdomar med medfödd aortastenos 
tycks uppväga risken för död. Sidan 18

klinik och vetenskap 
Var patienten avli-
den eller inte? Fall-
beskrivning om svå-
righeter kring 
organdonation och 
total hjärninfarkt.  
Sidan 31

kultur Han var läkaren som skrev opera-
verk på löpande band under Hamburgope-
rans första tid. Förutom några egenhändigt 
nedtecknade noter har dock samtliga av 
Johann Philipp Förtschs verk gått förlora-
de. Sidan 38

Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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Hindrar god konsultationskonst? 
Socialstyrelsens kunskapsstyrning »ris-
kerar att hindra god konsultations- 
konst, dämpa arbetsglädjen, bromsa 
kreativiteten och hämma utvecklingen«, 
skriver Jonas Sjögreen (se LT nr 51 sidan 
3298). Håller du med? 
Ja 67 %
Nej 18 %
Vet ej 15 %
221 hade svarat den 10 januari kl 11 .00.
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