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signerat
1603 Vårdgarantin behöver utvecklas 
Marie Wedin

reflexion
1599 Tack för kreativa år i »Röda huset« 
Stefan Johansson

lt debatt
1604 Så blir KOL-vården bättre! Kjell 
Larsson, Claes-Göran Löfdahl, Anders Lindén, 
Thomas Sandström, Gunnar S Johansson

aktuellt
1606 Okontrollerad industri öppnar för 
resistenta infektioner

1608 Svensk läkare föreslår betyg på 
sjukhus

1609 Läkemedelsstrategin klar: För-
skrivning av generika i sikte

1610 Socialstyrelsen utesluter inte att 
läkemedelsansvar regleras

Fuskanklagad professor begärs avske-
dad

1611 Barnläkare efterlyser forskning 
om hormonstörande ämnen

Patientsäkerhet/Ärenden

medicinsk kommentar
1612 En »misslyckad« bäckenreservoar 
behöver inte exstirperas. Den kan i 
stället göras om till Kocks blåsa – ett 
bra behandlingsalternativ Leif Hultén, 
Helge E Myrvold

nya rön
1614 Färre psykiatriska vårdplatser, 
fler tvångsinläggningar Karin Sundström

Nya modeller för att beräkna kardio-
vaskulär risk vid diabetes Björn Zethelius, 
Jan Cederholm

1615 ASA plus protonpumpshämmare 
tycks öka kardiovaskulära risken Karin 
Sundström

Risk för benartärsjukdom kvarstår 
efter rökstopp Karin Sundström

1616 Rökning ökar dödligheten i 

Allt fler reser för att få vård utomlands, men riskerar att få 
med sig resistenta bakterier hem. Inom den växande sjuk-
vårdsindustrin finns många olösta frågor. AKTUELLT Sidan 1606

Den svenska barnhälsovården beskrivs ofta 
som generell och likartad. Men det stämmer 
inte. Ett nationellt program saknas, och det 
finns stora skillnader vad gäller utbud, me-
toder och uppföljning. Sidan 1618
Foto: Jeppe Gustafsson/Scanpix. Liten bild (barnläkare Olle Söder), foto: Helena Areström
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reflexion

Tack för 
kreativa år 
i »Röda huset«
»Till alla hundratals kollegor som på 
olika sätt bidragit genom att ringa 
eller skriva till mig under veckans alla 
dagar vill jag säga: varmt tack för ert 
stora engagemang!«

Det har blivit dags för mig att av-
runda mitt uppdrag som medi-
cinsk redaktionschef på Läkar-

tidningen. Om tre veckor återgår jag 
till kliniskt arbete och forskning i 
neonatologins fascinerande värld. 

Det har varit spännande och kreati-
va år här i det röda tidningshuset på 
Östermalm i Stockholm. Med en ring-
ande telefon och en e-postlåda i stadig 
tillväxt kan jag intyga att detta är ett 
händelsernas centrum för den medi-
cinska vetenskapen i Sverige. En gam-
mal diagnos, en ny behandling, revi-
derade riktlinjer eller ett nytt rön, allt 
ska få plats! Som ni vet, som kun-
skapsförmedlare kollegor emellan är 
Läkartidningen svårslagen. Och det 
vi måhända förlorar i snabbhet vinner 
vi i tyngd. Den publikation som åtnju-
ter högst trovärdighet bland svenska 
läkare är nämligen Läkartidningen 
(Läkartidningen 2011;108:1482). 

Vetenskaplig publicering står på tre 
ben: läsare, skribenter och referenter. 
Till alla hundratals kollegor som på 
olika sätt bidragit genom att ringa el-
ler skriva till mig under veckans alla 
dagar vill jag säga: varmt tack för ert 
stora engagemang! Utan er skulle det 
inte bli någon Läkartidningen. Och 
inte några symposier eller böcker hel-
ler.

Fram till nyår är vår redaktörs-
rookie Anne Brynol              f vikarierande 
medicinsk redaktionschef. Tillsam-
mans med Jan Östergren kommer 
hon att leda medicinska redaktionens 
arbete att ytterligare utveckla vår av-
delning »Klinik och vetenskap«. I min 
kristallkula ser jag både förfining och 
helt nya grepp!

Stefan Johansson
medicinsk redaktionschef
stefan.johansson@lakartidningen.se
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prostatacancer Anders Hansen

Stamceller i hjärtat skapar kardiomyo-
cyter Anders Hansen

klinik och vetenskap
1618 Originalstudie Stora skillnader i 
svensk barnhälsovård. Barnhälso-
vårdsenheter avgör själva – oroande 
att nationellt program saknas 
Margaretha Magnusson, AnnCharlotte 
Lindfors, Johanna Tell

1622 Klinisk översikt Spontan intrakraniell 
hypotension sannolikt underdiagnosti-
serat. Nytillkommen ortostatisk hu-
vudvärk varnar om tillståndet Olafur 
Sveinsson, Anne Zachau, Jonas Tunelli, Lars 
Herrman

1627 Klinisk översikt Psykosociala insatser 
vid schizofreni eller schizofreniliknan-
de tillstånd. Ett så normalt liv som möj-
ligt – målet i nya nationella riktlinjer 
Lena Flyckt, Lotta Persson, Pia Rydell, Lars 
Hansson, Carina Gustafsson, Lena Weilandt
 
debatt och brev
1632 Bedömning av narkotikas farlig-
het kräver bättre sakkunnigförsörjning 
Jonas Hartelius, Kai Knudsen

1633 Kommentar till Åke Andrén-Sandberg:  »Om 
detta bör vi också tala, med så många 
röster som möjligt« Anders Mansten

1634 Replik från Jessica Nihlén Fahlquist och 

Sabine Roeser: Viktigt diskutera amning 
Jessica Nihlén Fahlquist, Sabine Roeser

1635 Vilka 7 läkare packar Läkartid-
ningen i väskan? Mia Fahlén 

Redaktionen svarar Michael Lövtrup, 
Karin Bergqvist

Mer debatt på Lakartidningen.se

kultur
1636 Sjukdom och bot på Karl XII:s tid 
Lars Holm

1638 lediga tjänster

1640 platsannonser

1653 meddelanden

1654 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Lakartidningen.se

KULTUR Spontan intrakraniell hypotension 
bör misstänkas hos patienter med nytill-
kommen daglig huvudvärk, särskilt om den 
förvärras i stående. Sidan 1622

 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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 Rättelse
I artikeln »ASA plus protonpumpshäm-
mare tycks öka kardiovaskulära risken« 
på sidan 1615 i detta nummer har det bli-
vit fel i en formulering om PPI och pH. 
Den rätta formuleringen ska vara »Efter-
som PPI modifierar pH i magsäcken … 
samt »Detta modifierade pH …«.
Hela Läkartidningen trycks inte på samma dag, 
därav denna rättelse.
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webbfrågan:

Behandla streptokock-
orsakad faryngotonsillit? 
Patienter med streptokockorsakad faryn-
gotonsillit med måttliga symtom bör be-
handlas med penicillin, enligt debattörer. 
Håller du med? Se Debatt och brev nr 34, 
sidan 1572. 
Ja 75 %
Nej 20 %
Vet ej 5 %
373 hade svarat den 29 augusti kl 11.00.
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mest läst på lakartidningen.se 
Mest lästa artiklarna på Lakartidningen.se 
under 2011:
1. Dags för eldupphör i fettkriget (nr 9, 

sidan 482)
2. Sjukhusläkarnas ordförande varslad 

om avskedande (nr 16, sidan 970)
3. Larver av nässtyngfluga i ögat – ovan-

ligt men allvarligt problem (nr 16, si-
dan 928)
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