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903 Sjukskrivning påverkar arbetsmil-
jön Marie Wedin, Christer Olofsson

reflexion
899 Att vara eller arbeta som läkare 
Jan Östergren

lt debatt
904 Är den kliniska forskningens kris 
ett mätfel? Åke Thörn

905 Apropå! Ledande anestesiolog anklagad för 

forskningsfusk Vi ändrar inte våra proto-
koll – ännu Christer Svensén

aktuellt
906 Ska läkare och patient dela 
journalen?

908 »Tekniska lösningar finns för 
att patienten ska kunna delta«

909 Oanmäld inspektion avslöjade 
överbeläggning

Lars Jerdén: Nya regler omöjliggör 
sjukpension

Ledarskap viktigt för ny MSF-ordfö-
rande

910 Regionala skydds ombud ska stärka 
arbetsmiljön i den privata sektorn

Patientsäkerhet/Ärenden

medicinsk kommentar
912 Svenska palliativregistret har ve-
tenskapliga brister. Men för eget kvali-
tetsarbete lämpar det sig bra Eva Thoren 
Todoulos, Peter Strang

nya rön
914 Kemisk exponering i hemmet kopp-
lad till kronisk sjukdom hos förskole-
barn Gunilla Wieslander

Visst stöd för primärpreventiv effekt 
av statiner vid hjärt–kärlsjukdom 
Karin Sundström

915 FN underskattar koleraepidemin i 
Haiti Anders Hansen

Dödlighet vid diabetes Anders Hansen

Den stora likheten mellan förpackningar innehållande 
kalium- och natriumlösningar är en orsak till misstag 
inom vården.  KLINIK OCH VETENSKAP Sidan 923

Det är ovanligt, men det händer, att näs-
styngflugan av misstag sprutar in sina larver 
i en människas öga i stället för i älgens näs-
borrar. Ett fall från Dalarna och tre från 
Finland redovisas. Sidan 928
Bild: Cephenemyia ulrichii, foto: Hans Ahnlund 

■ innehåll nr 16–17 april 2011 

reflexion

Att vara eller 
arbeta som 
läkare
»Man förväntas och har en moralisk 
skyldighet att ställa upp vid sjuk-
domsfall eller skador i omgivningen 
och är således egentligen aldrig 100 
procent ledig.«

En kollega påpekade för mig under 
en diskussion att yngre läkare på 
frågan om vilket yrke de har sva-

rar att de »arbetar som läkare«. Vi 
äldre har nog på samma fråga alltid 
svarat »jag är läkare«. Kanske kan det 
vara intressant att spekulera över om 
denna skillnad (om det nu är på det 
sättet) har sin grund i en förändring 
av läkarrollen eller om det är ett re-
sultat av en allmän förändring i sam-
hället, där vårt yrke blir mindre vik-
tigt i förhållande till annat som vi är. 

Det var nog länge sedan som läkar-
yrket slutade vara ett kall, men att det 
skett en fortsatt utveckling mot att se 
läkaryrket som ett yrke bland andra 
(på gott och ont) är nog klart. 

I min egenskap av studierektor har 
jag varje termin ett inledande semi-
narium med en grupp läkarstudenter 
på termin 5. Vid terminsstarten i ja-
nuari undrade en student om det 
fanns några nackdelar med att vara 
läkare. Jag är mycket nöjd med mitt 
yrkesval och tycker om mina arbets-
uppgifter, men mitt svar blev ändå att 
jag tycker att en nackdel är att man 
som läkare alltid är läkare. Man för-
väntas och har en moralisk skyldighet 
att ställa upp vid sjukdomsfall eller 
skador i omgivningen och är således 
egentligen aldrig 100 procent ledig. 

På ett sätt är det en förmån att ha 
ett yrke i vilket man kan hjälpa and-
ra, men kanske ligger det något i ut-
trycket »jag arbetar som läkare« – 
underförstått på fritiden är jag inte 
läkare …

Jan Östergren
medicinsk redaktör
jan.ostergren@lakartidningen.se
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Uretrarekonstruktion via vävnadsod-
ling Anders Hansen

916 Allmänläkares infektionsbehand-
ling varierar Ingeborg Björkman, Cecilia 
Stålsby Lundborg

Allt färre storrökare i Kalifornien och 
USA Anders Hansen

917 Samband mellan livsstil och luft-
vägsinfektioner Elinor Fondell

Proceduren, inte akupunktur i sig, lind-
rar strålningsberoende illamående 
Anna Enblom 

klinik och vetenskap
918 Originalstudie Stora luckor i journaler 
vid vård i livets slutskede. Journalupp-
gifter saknas för data inrapporterade 
till Palliativregistret Alex Gholiha, Greger 
Fransson, Carl Johan Fürst, Per-Anders Heed-
man, Staffan Lundström, Bertil Axelsson

923 Originalstudie Misstag med koncen-
trerade kalium- och natriumlösningar 
Analys och lärdomar av anmälda ären-
den AnnSofie Fyhr, Roland Akselsson

928 Fallbeskrivning Larver av nässtyngflu-
ga i ögat – ovanligt men allvarligt pro-
blem. Fall av human oftalmomyiasis 
från Dalarna och sydöstra Finland re-
dovisas Thomas G T Jaenson
 
debatt och brev
931 Bakvänd implementering av »Guld-
gruvan« Bengt Järhult, Linda Morfeldt, 
Saskia Bengtsson, Catarina Canivet, Åke 
Thörn, Susanne Bejerot, Peter Olsson, 
Christer Petersson

932 Biverkan av Sifrol eller inte? 
Johan von Schreeb

933 Försäkringskassans generaldirek-
tör: Sjukskrivning – möjligen en konst-
art men inte ny! Adriana Lender

Replik: Om samarbetet fungerat hade jag 

inte behövt skriva min artikel 
Anders Westerlund

934 Otitstudier visar att svenska re-
kommendationer står sig Malin André, 
Christer Norman, Anita Groth

935 Kurs om säker operation och vård 
bortprioriterad Folke Hammarqvist, 
Jon Ahlberg

Mer debatt på Lakartidningen.se

kultur
936 Recensioner

939 lediga tjänster

941 platsannonser

953 meddelanden

954 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Lakartidningen.se   

NY RÖN Kemisk exponering i hemmet, som 
till exempel PVC-golv, kan ge hälsoproblem 
hos barn. Sidan 914

 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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