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Ungefär en procent av alla besök till distriktsläkare rör 
axelsmärta, vilket gör det till den tredje vanligaste mus-
kuloskeletala besöksorsaken.  abc om axelsmärta Sidan 286

Hawkins–Kennedys testreflexion

Rapport från 
dödens stad
»Sjukhuset de fanns i i okto-
ber är bombat, de jobbar 
vidare i små bås i en annars 
öde galleria där de kunnat 
sätta upp primitiva kliniker.«

Det är ont om läkare i Syrien. Det 
kunde Hussam Shihadeh berät-
ta om nyligen i ett upprop till lä-

karkåren (LT nr 51/52 2012). En del är 
skjutna. Andra sprängda i bitar av 
Bashar al-Assads soldater. Somliga 
har flytt.

»Att skjuta en läkare ger mer effekt 
än att skjuta tusen soldater«, som 
doktor Osman al-Hajd säger, en av 
dem som Staffan Heimerson och Nic-
las Hammarström berättar om i detta 
nummer av Läkartidningen. Våra ut-
sända var där, stundom i livsfara, un-
der några dygn, duckande över gator-
na för att undvika krypskyttar. Dok-
torerna de träffade har varit i livsfara 
i ett par år. De jobbar på. Plockar bort 
splitter, syr igen skottsår, gräver i 
sprängda magar. Sjukhuset de fanns i 
i oktober är bombat, de jobbar vidare i 
små bås i en annars öde galleria där de 
kunnat sätta upp primitiva kliniker. 
Ibland spelar de lite badminton eller 
vad det nu är, barn och fruar finns i 
närheten, när de korta stunder kopp-
lar av.

Staffan och Niclas kom hem, men 
de var ytterst nära att sprängas i bitar 
i en granatexplosion 50 meter från 
dem. De stannade och köpte Cola, det 
räddade dem. Issa al-Meziad och Os-
man al-Hajd jobbar kvar.

Hussam Shihadeh efterlyste en 
svensk organisation som kan samord-
na en medicinsk/humanitär hjälp till 
Syrien. Vårt reportage understryker 
rimligheten i detta. Nyligen förklara-
de FN:s sändebud i Syrien, Lakhdar 
Brahimi, att inbördeskriget i Syrien 
nu nått »tidigare oöverträffade nivåer 
av gräslighet«. Samtidigt berättade 
nyheterna om 70 mördade unga poj-
kar funna i floden som flyter genom 
Aleppo.

Issa och Osman jobbar på. De skö-
ter sitt, 120 patienter om dagen. De 
behöver stöd.

Jonas Hultkvist
chefredaktör
jonas.hultkvist@lakartidningen.se
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Inbördeskriget i Syrien är hatiskt och blodigt. 
Värst är det i landets största stad Aleppo, en 
plats med alltför många offer och alltför få 
doktorer. Läkartidningens utsända berättar 
om deras arbete, 15 timmar om dygnet alla 
dagar i veckan. Sidan 258  Foto: Niclas Hammarström
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webbfrågan:
Skriver du ut fysisk aktivitet 
på recept?

 
229 hade svarat den 4 februari kl 11.00.

58 %
18 %

14 %

10 %

Nej, aldrig
Ja, ibland

Ja, någon  
enstaka gång

Ja, ofta

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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om brister i maktutöv-
ning«, skriver Herman 

Holm i ett debattinlägg. 
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