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signerat
1797 The Swedish Doctor 
Mikael Hasselgren

reflexion
1803 Otrygg sjukförsäkring skapar oro
Ove Andersson

lt debatt
1804 Efterlyses: Professionalism och 
evidens. Bristfällig styrning försämrar 
vårdkvaliteten Ylva Vladic Stjernholm 

1805 Apropå tillsynen över sjukvården! 

Blir det bättre med en ny myndighet? 
Sven Ternov

aktuellt
1806 Nobelpriset: Cellers utveckling 
kan backas

1808 Nya Karolinskas verksamhet 
börjar ta form

Färre jobb försvinner på Karolinska

1810 Landstinget i Uppsala backar om 
osignerade journalanteckningar

Facken fick ersättning för bristande 
samverkan

Majoritet av verksamhetschefer:  
Patientgrupper trängs undan med  
dagens vårvalssystem

1811 Be om ursäkt – del av läkar
utbildningen

1812  Stressrelaterade besvär hos var 
femte kvinnlig läkare

Nej till frivillig generisk förskrivning

medicinsk kommentar
1814 2012 års Nobelpris i fysiologi eller 
medicin. Nobelpris för livet tur och retur 
Jonas Frisén

1815 Nedärvd kärlskörhet ger stor risk 
för komplikationer vid kirurgi
Centraliserad specialkompetens bör 
stötta den decentraliserade akutvården
Martin Björck, Anders Wanhainen

nya rön
1817 Möjligt att skräddarsy bröst

Det kan vara svårt att ge en rak och enkel ursäkt om man 
gjort fel. Fredrik BerntsonSemb, läkarprogrammet i 
Umeå, tränar med hjälp av rollspel. aktuellt Sidan 1811

Medfödd kärlskörhet innebär en stor risk 
för komplikationer vid kirurgi. Hela kärl
trädet kan drabbas då kärlskörheten är  
generell. Vid neurofibromatos kan tillstån
det bli livshotande. Sidorna 1815 samt 1821

Foto: Martin Sundström. Lilla bilden: Ylva Vladic-Stjernholm, foto: Allan Larsson
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reflexion

The Swedish 
Doctor
»En nationell standard för professio-
nell utveckling behövs för att kunna 
handskas med nya förslag på en 
förändrad läkarutbildning …«

Hur ska dagens studenter utveck
las till morgondagens läkare? 
Frågan rör framför allt vilka 

medicinska kunskaper, förmågor och 
förhållningssätt som är gemensamma 
för alla läkare och som ska läras ut 
under grundutbildningen. I dag har 
termen professionell utveckling bör
jat få acceptans som begrepp för kun
skapsområdet. Det är ett paraplybe
grepp för de kurser och teman som 
oftast ligger som en strimma genom 
hela utbildningen, till exempel etik, 
genus, kroppsundersökning, ledar
skapsutbildning, medicinsk juridik, 
propedeutik, samtalskonst, tidig yr
keskontakt och vetenskapligt förhåll
ningssätt med mera. Att använda ter
men professionell utveckling under
lättas ytterligare av att det nu finns en 
svensk lärobok i ämnet.

I Storbritannien har man sedan 
länge tagit ett helhetsgrepp på områ
det och formulerat »Tomorrow’s Doc
tors«. I Skottland har fem universitet 
tagit det ett steg till och arbetar med 
gemensamma mål för professionell 
utveckling under parollen »The Scot
tish Doctor«. Frågan är om de svenska 
medicinska utbildningsorterna inte 
bara ska lyssna till Högskoleverkets 
krav utan också gemensamt formule
ra vad som behövs för att bli »en 
svensk läkare«. Att lärosätena har 
både problembaserade och ämnesba
serade pedagogiska metoder kan uti
från de skotska erfarenheterna bara 
stärka förutsättningarna att utveckla 
och studera hur en student bäst når 
målen. En nationell standard för pro
fessionell utveckling behövs för att 
kunna handskas med nya förslag på 
en förändrad läkarutbildning, förbe
reda studenter på förutsättningar för 
AT:s vara eller inte vara och den upp
datering av målbeskrivningarna för 
ST som är på gång. n

Mikael Hasselgren
medicinsk redaktör
mikael.hasselgren@lakartidningen.se
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cancerbehandling Sara Alkner

Alzheimerskyddande gen upptäckt
Anders Hansen

1818 Omedveten aktivering av placebo
svar vid smärta Karin Jensen, Martin Ingvar

SBU efterfrågar »care managers«  
i vården av deprimerade Anders Hansen

1819 Högt konserverade skyddande 
epitoper på influensa Bvirus  
Karin Sundström

Gabapentin prövat mot kronisk hosta
Anders Hansen

Neuron i frontalloben gör så att vi lär 
oss av andras misstag Anders Hansen

klinik och vetenskap
1821 Fallbeskrivning Kärlkomplikationer 
vid neuro fibromatos är livshotande
Sköra kärlväggar försvårar kirurgisk 
intervention – risk för iatrogena skador
Anneli Linné, Maria Vinell, Lena Blomgren

1824 Originalstudie Dagkirurgin i Sverige 
sker strukturerat och med enhetliga ru
tiner. Enkätstudie om verksamhetens 
praxis Metha Brattwall, Margareta Warrén 
Stomberg, Jan G Jakobsson

1829 Medicinens ABC ABC om kronisk 
hjärtsvikt, del 2: behandling J Gustav 
Smith, Björn Kornhall, Björn Ekmehag
 
debatt och brev
1836 Är en äldre läkare äldre eller yngre 
än en gammal läkare? Ingvar Gustafson

1837 Israeliska läkare måste sluta med
verka i tortyr Gunnar Olofsson

1838 Läkekonst eller medicinsk ingen
jörsverksamhet? Om professionalism 
inom läkaryrket Anders Jeppsson

kultur
1840 Recensioner

1842 lediga tjänster

1844 platsannonser

1861 meddelanden

1862 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Läkartidningen.se 

kultur Läs som läkemedel som förändrat 
världen bland veckans recensioner.  
Sidan 1840

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).
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Rättelse
I artikeln »Antikroppspreparat bromsar 
malignt melanom«, som publicerades i 
Läkartidningen 2012;109(38):1666 blev 
det fel. Antikropp/antikroppspreparat ska 
genomgående vara »små molekyler«. n
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Kan du tänka dig att donera 
dina organ och vävnader 
efter din död?
Apropå Tema: Transplantationer
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