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Högfettdieter är inte harmlösa – de  ger höga blodfett-
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sikt ökar aterosklerosrisken.  KLINIK OCH VETENSKAP Sidan 2713

Den 21 oktober friades narkosläkaren från 
åtalet där åklagaren hävdat att hon hade 
dräpt en förtidigt född flicka genom en över-
dos av tiopental. Nu berättar hon sin egen 
historia för Läkartidningen. Sidorna 2694–2703
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reflexion

Omslagen 
mäter tiden
»Det är ni doktorer ute på kliniken 
som ska ha nytta av det vi publicerar 
i tidningen och på nätet«.

A tt vända på klacken, blicka bak-
åt och svepa över Läkartidning-
ens alla omslag under året som 

gått är en lite omskakande illustra-
tion över tidens snabba gång. Var det 
verkligen nio månader sedan vi skrev 
om den hotfulla nässtyngsflugan som 
gärna sprutar in sina ägg i ögonen på 
älgar, men som även kan göra det på 
intet ont anande skogsvandrare?

Nyheten gav eko i många av landets 
tidningar, nyligen känns det som, 
men det var i april.

Nyheten om att snus inte är risk-
fritt för gravida  blev också uppmärk-
sammad av tv och andra media. Inte i 
går, som det verkar, utan mitt i hög-
sommaren.

Flera andra av våra medicinskt ve-
tenskapliga artiklar har citerats, Läkar-
tidningen är en god leverantör av nyhe-
ter till den övriga mediavärlden.  Det är 
bra. Läkartidningen ska märkas.

Men det viktigaste är ändå att vi 
märks och uppskattas av våra läsare, 
det är ni doktorer ute på kliniken som 
ska ha nytta av det vi publicerar i tid-
ningen och på nätet. Men inte bara 
där – våra symposier är Läkartid-
ningen live, publika föreställningar 
av teman som under året lockat fler 
än 800 besökare. De har handlat om 
ångestsjukdomar, om perkutana 
hjärtinterventioner, om överviktsbe-
handling, för att bara nämna några. I 
år testade vi med framgång även att 
en andra gång arrangera ett par av 
dem i Malmö. Under nästa år fortsät-
ter vi på den vägen.

Nyttiga är också våra karriärkväl-
lar. Det är ett samarbete med Läkar-
förbundet där främst yngre läkare 
orienteras om framtida karriärmöj-
ligheter av intressanta föreläsare.

Ett år går lite för fort för att man ska 
hinna allt det man föresätter sig. Men 
ett nytt väntar runt hörnet och då ska 
vi fortsätta märkas och vara nyttiga. 
Till dess – god jul och ett gott nytt år.

Jonas Hultkvist
chefredaktör, ansvarig utgivare
jonas.hultkvist@lakartidningen.se
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KULTUR Den svenske marinläkaren Anders 
Prag var under åren 1905–06 ute på sitt 
livs resa i Orienten. Med sig hem fick han 
en 3 000 år gammal mumie som för några 
år sedan hittades på en vind i Falun. 
Sidan 2732

 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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Är din närmaste chef läkare?
Se Klinik och vetenskap nr 50, sidan 2652.

249 hade svarat den 19 december kl 11.00.

49 %
16 %

6 %

29 %

Ja, läkare
Nej, annan 
yrkestillhörighet

Nej, sjuk-
sköterska

Vet ej/Har ej 
någon chef

Nästa nummer 
utkommer den 
11 januari.
God Jul !
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KLINIK OCH VETENSKAP Disseminerad nokar-
dios med dödlig utgång. Fallbeskrivning på 
sidan 2722
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