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Cirkulerande tumörceller i blodbanan 

AT-spåret leder inte framåt, skriver läkarutbildnings-
utredaren Stefan Lindgren på debattsidorna.  
DEBATT Sidan 2105

Fettlever – metabol leversjukdom till följd 
av övervikt – är en allt vanligare orsak till 
förhöjda levervärden. Andra orsaker är alfa-
1-antitrypsinbrist och hemokromatos samt 
läkemedelsbiverkan. Läs mer i temanumret. 
Bilden visar en frisk lever. Foto: Zephyr/Science Photo Library
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reflexion

Riksstämman 
behövs som 
mötesplats
»Givetvis finns en styrka i att nischa 
sig men det finns också en svaghet i 
att inte kunna samlas.«

A tt  »den medicinska vetenska-
pens uppdelning i ett stort antal 
discipliner väsentligen … främ-

jat forskning och läkarskicklighet, 
men att den samtidigt lett till en isole-
ring av de enskilda disciplineras utö-
vare«,  konstaterade tre Lundaprofes-
sorer för 70 år sedan. Året efter slog 
Riksstämman upp dörrarna för första 
gången. Det blev en enorm framgångs-
saga men nu tycks glansdagarna vara 
över; deltagandet minskar, närvaron i 
Göteborg har lagts ner och för årets 
stämma, som går av stapeln om två 
veckor, tar man för första gången ut en 
avgift för sällskapets medlemmar. 

Hur kommer det sig? Lundaprofesso-
rernas betraktelse är ju minst lika ak-
tuell i dag. Specialiseringen har ökat 
och organisatoriska murar byggs mel-
lan våra olika verksamheter. Det rör 
inte bara de kliniska verksamheterna. 
Även inom Läkarförbundet finns tyd-
liga avstånd mellan de olika delfören-
ingarna. Många evenemang hålls bara 
i Stockholm, vilket gör att övriga 
medlemmar i kåren ibland känner sig 
förbisedda.

Givetvis finns en styrka i att nischa 
sig men det finns också en svaghet i att 
inte kunna samlas. Vi möter i stor ut-
sträckning samma utmaningar; vård-
platsbrist, administration, journal-
hantering med flera. Vi träffar ofta på 
varandras patienter och det är inte 
alltid självklart vilket problem som är 
det primära och var patienten vårdas 
bäst. Riksstämmans utveckling är be-
klaglig, för nog behövs en mötesplats 
där vi får lära av varandra och disku-
tera utmaningarna som väntar runt 
hörnet oavsett om du är junior eller 
senior, skåning eller norrlänning, övre 
GI-kirurg eller elektrofysiolog? ■

Michael Wilczek
tf medicinsk redaktionschef
michael.wilczek@lakartidningen.se
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har prognostiskt värde Anders Hansen

2085 Långtidsuppföljning av gastrisk 
bypass Anders Hansen

Sällan ärftlighet bakom intellektuella 
funktionshinder
Anders Hansen

klinik och vetenskap
Tema: Förhöjda levervärden 2087–2104

2087 Metabol leversjukdom är ofta or-
saken

2088 Övervikt och läkemedelsbiverkan
vanligast vid förhöjda levervärden 
Rolf Hultcrantz, Lars Agréus

2090 Ovanliga metabola sjukdomar 
kan visa sig som leversjukdom 
Hanne Prytz, Stefan Lindgren

2093 Ikterus och kolestas 
Ingalill Friis-Liby, Sven Wallerstedt, 
Hanns-Ulrich Marschall

2097 Hereditär hemokromatos – en 
vanlig genetisk sjukdom 
Per Stål, Rolf Hultcrantz

2100 Icke-alkoholorsakad fettlever-
sjukdom kan ge permanent leverskada 
Stergios Kechagias, Mattias Ekstedt
 
debatt och brev
2105 Läkarutbildningsutredaren 
Stefan Lindgren: Flera skäl till att AT 
ska upphöra Stefan Lindgren

2106 Läkemedelsverket: Serotonin-
hypotesen är en av flera förklarings-

modeller för depression och ångest 
Bengt Andrée

2107 Replik: Slapp hantering av läke-
medelsindustrin skadar Läkemedels-
verkets trovärdighet Shai Mulinari

kultur
2108 Fallet Kurt Haijby – politisk 
psykiatri i folkhemmet Lars Sjöstrand

2111 lediga tjänster

2113 platsannonser

2125 meddelanden

2126 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Läkartidningen.se 

DEBATT Serotoninhypotesen – en av flera 
förklaringsmodeller för depression och 
ångest. Sidan 2106

 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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webbfrågan:

Efter apoteksreformen, 
klagar dina patienter på 
apotekens tillhandahål-
lande av läkemedel? 

Apropå artikeln »Apoteken måste förbättra 
tillhandahållandet av läkemedel« i LT nr 
45/2012, sidan 2008

175 hade svarat den 12 november kl 11.00.

17 %

73 %

3 % 7 %

Lite oftare 
än tidigare

Mycket 
oftare än 
tidigare

Ingen 
skillnad

Mindre än 
tidigare

 ■ TIPSA LÄKARTIDNINGEN
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med 
redaktionen! Mejla till: 
tipsa@lakartidningen.se
Tala om ifall du vill vara anonym!
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