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signerat
1591 Professionell utveckling – en 
hörnsten i Läkarförbundet 
Marie Wedin, Heidi Stensmyren

reflexion
1587 Vägar till fortbildning 
Jan Östergren

lt debatt
1592 Vart bär det hän med vår sjukvård? 
David Edmar

aktuellt
1594 Bemanningsföretag i vården 
Så ska beroendet minska

Landstingspolitiker förhoppningsfulla 
– men skeptiska

1596 Besparingarna i vården fick läkare 
att säga upp sig – och bli hyrläkare

1598 Nya läkemedelsförpackningar ska 
prövas i pilotupphandling

Läkarförening kritisk mot Gävleborgs 
alkoholtest

1600 Nurse practitioners – hot 
eller möjlighet för läkarna?

1601 Debatt om vinstdriven vård:
»Kvalitet är en bra affär«

Alla hus i Duved behålls

medicinsk kommentar
1602 Bra återhämtning efter katastrofer 
kräver ökad professionalitet 
Nu behöver vi veta mer om hur åter-
hämtningen kan främjas Lars Wahlström

nya rön
1604 Stärkelselösning gav ökad 
mortalitet i randomiserad prövning 
Christer Svensén

Behandling av kronisk yrsel genom 
egen träning Karin Sundström

1605 Positiva försök med C-peptid vid 
typ 1-diabetes Åsa Kallas, John Wahren

Ytterligare stöd för att migrän utan 
aura har en ärftlig komponent 
Anders Hansen

Ett ryggmuskelstärkande träningsprogram 
för kvinnor med osteoporos och kotfraktur visar 
lovande resultat. KLINIK OCH VETENSKAP Sidan 1616

Efter katastrofer bör samhället av humanitä-
ra och ekonomiska skäl satsa på snabb prak-
tisk hjälp och återuppbyggnad, men också på 
psykologiskt stöd – och där bör kompetensen 
höjas när det gäller behandling. Sidan 1602 och 1607.
Foto: Rungroj Yongrit/EPA/Scanpix. Bilden från en högtid i Thailand 26 december 2009 till minne av 
offren i tsunamin 2004.
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reflexion

Vägar till 
fortbildning
»Läkartidningen har sedan mer än 3 
år ordnat symposier i anslutning till 
temanummer och tar nu ytterligare 
ett steg genom att i samarbete med 
BMJ erbjuda vidareutbildning i form 
av en ’General update’.«

S trukturen för grundutbildning, 
AT och ST är klar med tydliga 
mål. Men hur upprätthåller och 

vidareutvecklar vi vår kompetens 
som färdiga specialister? Det ser sä-
kert väldigt olika ut beroende på 
bland annat arbetsgivaren och indivi-
den. Jag känner mig inte övertygad 
om att det alltid fungerar optimalt.

Är nedläggningen av IPULS ett teck-
en i tiden? ST-kursansvaret tas nu 
helt över av Socialstyrelsen och övri-
ga uppgifter är inte tillräckliga för att 
IPULS ska bära sig. IPULS har setts 
som en garant för att vidareutbild-
ning som arrangerats av eller med 
stöd av till exempel läkemedelsindu-
strin har haft en god kvalitet. Indu-
strins engagemang i läkares vidareut-
bildning minskar dock och andra 
kursgivare måste tillkomma. 

Läkartidningen har sedan mer än 3 
år ordnat symposier i anslutning till 
temanummer och tar nu ytterligare 
ett steg genom att i samarbete med 
BMJ erbjuda vidareutbildning i form 
av en »General update« den 9 novem-
ber i Stockholm. Mötet ordnas enligt 
det koncept som tidigare använts med 
framgång framför allt i Storbritan-
nien och är i första hand inriktat på 
att ge allmänläkare en uppdatering 
inom vanliga kliniska områden. Den-
na gång står neurologi, kardiologi, 
reumatologi, lungmedicin, dermato-
logi och diabetes på programmet. 

Vi hoppas att utbildningen, som inne-
håller föreläsningar av både brittiska 
och svenska föreläsare, ska bli en 
framgång. I så fall lär en fortsättning 
följa. ■

Jan Östergren
medicinsk huvudredaktör
jan.ostergren@lakartidningen.se
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Stamceller skördade efter döden
Anders Hansen
1606 Nedkylning skyddade för tidigt 
födda Anders Hansen

Olika neurobiologiska orsaker bakom 
impulsivitet Anders Hansen

klinik och vetenskap
1607 Originalstudie Svenskarna som 
överlevde tsunamin mår relativt bra 
Uppföljning sex år efter katastrofen 
2004 Kerstin Bergh Johannesson, Filip K 
Arnberg, Per-Olof Michel

1610 Originalstudie Systematisk PSA-
screening  har prövats i  Region Skåne 
Balanserad information ger chans till 
jämlik vård, visar pilotprojekt
Ola Bratt, Rolf Lundgren, Göran Ahlgren

1613 Fallbeskrivning Mb Osler: ökad risk 
för infektioner och livshotande kompli-
kationer. Fyra fall av invasiv infek-
tionssjukdom under samma tidsperiod 
beskrivs Sara Cajander, Henrik Eliasson

1616 Rapport  Kvinnor stärkta av träning 
Erfarenheter av ett ryggmuskelträ-
ningsprogram vid kotfraktur
Ingrid Bergström, Anna Dahlgren, Ann-Char-
lotte Grahn Kronhed, Anette Forss, Susanne 
Karlsson, Ninni Qvist

1619 Rapport Forskar utbildningen 
i allmänmedicin har blivit bättre
Nationella forskarskolan kan ge skjuts 
åt allmänmedicinsk forskning
Margareta I Hellgren, Malin Sjöström, Jenny 
Eckner, Kristian Gjessing, Pär Jennersjö 

debatt och brev
1621 Parlamentarisk kommitté bör 
analysera ojämlikheter i hälsa och vård
Jan Halldin

1622 De nordiska länderna sticker ut i 
jämförelse mellan sjukvårdssystem
Sven-Eric Bergman

KULTUR Morgondagens laboratorium 
– redan i går. Sidan 1624

 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).

■ innehåll nr 37 september 2012  

Rätt stavat
Asklepiosstaven, symbol 
för läkaryrket, skulle ha 
illust rerat artikeln på kul-
tursidan i förra numret av 
Läkartidningen (2012-
36;1561). Så blev tyvärr 
inte fallet. Rätt stav avbil-
das här intill.
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webbfrågan:

Bör läkarutbildningen 
kortas till fem år?
Apropå Ardavan Khoshnoods debattartikel 
»Läkarutbildningen kan kortas«

316 hade svarat den 10 september kl 11.00.
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1623 Kollegial samverkan och god 
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allmänmedicin Christer Olofsson, Anders 
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