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Att döva smärta vid tennisarmbåge med lokal kortisonin-
jektion har gynnsam effekt inom några veckor – på längre 
sikt har behandlingen skadlig inverkan.   kommentar  Sidan 2203

reflexion

Inte bara 
varför – utan 
också varthän
»Sätter vi upp rätt mål? 
Trots tydliga behandlings-
mål … finns det uppföljnings-
studier som visar att få 
patienter når målen.«

Det är riktigt mörkt nu när väck-
arklockan ringer, kallt och rug-
gigt därute. Några tuffa veckor 

att ta sig igenom fram till jul. I dag 
börjar Medicinska riksstämman. Den 
brukar, utöver vetenskap och profes-
sionell samverkan, vara förknippad 
med den första vinterhalkan i Stock-
holmstrafiken. Hoppas allt ska gå bra 
de här tre intensiva dagarna. Att det 
fortfarande finns utrymme i läkarens 
vardag att träffas några timmar för 
utbyte av kunskaper och erfarenheter 
även mellan olika specialiteter och 
över professionsgränserna. Att våra 
arbetsgivare tycker det är värt en 
slant och ser det som en fördel att vår 
fortbildning inte längre är beroende 
av läkemedelsindustrins vidlyftiga 
montrar och generösa utdelning av 
pennor och karameller. 

Jag ska leda ett symposium om be-
handlingsmål, om vikten av att alla 
som förskriver läkemedel diskuterar 
och dokumenterar vad behandlingen 
ska syfta till. Inte bara varför, utan 
också varthän. »Kvalitet är den pro-
cess som leder till att man uppnår ett 
på förhand uppsatt mål.« Sätter vi upp 
rätt mål? Trots tydliga behandlings-
mål för blodtryck och blodfetter inom 
kardiovaskulär prevention finns det 
uppföljningsstudier som visar att få 
patienter når målen. Detta har jag re-
flekterat kring tidigare i denna spalt 
och lär nog komma tillbaka till igen. 

Det står i Socialstyrelsens nya före-
skrifter att en läkemedelsberättelse 
ska innehålla uppgift om behand-
lingsmål och när och av vem som be-
handlingen ska följas upp. Det är ett 
steg framåt. 

För övrigt önskar jag alla Läkartid-
ningens läsare ett riktigt gott slut på 
månaden november. ■

Ylva Böttiger
medicinsk redaktör
ylva.bottiger@ki.se
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kultur Musikälskande EU-medborgare 
förtjänar kvalitetssäkrade operascener i 
Europa. Sidan 2234

webbfrågan:
Tror du att en hund kan göra 
nytta i vården?
Se Aktuellt nr 47, sidan 2138.

 
344 hade svarat den 26 november kl 11.00.

30 % 62 %

8 %
Nej

Ja, men inte 
på min 
arbetsplats 

Ja, även på min 
arbetsplats 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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