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Hans Huldt har under ett långt yrkesliv som intensiv-
vårdsläkare förevigat känslor, stämningar och situationer i 
mötet mellan patient och läkare i sjukvården. kultur Sidan 776

reflexion

Uppskattad 
artikelserie 
till ända
»Vi tror att ’Verktyg för 
klinisk forskning’ kommer 
prägla Läkartidningen 
framöver, inte minst genom 
att fler fina forskningspro-
jekt kommer att publiceras 
via oss.«

I och med det här numret sätter vi 
punkt för artikelserien »Verktyg för 
klinisk forskning«. Det har varit en 

av de största satsningarna i Läkartid-
ningens historia. Vår förhoppning är 
att den tjänat som fortbildning och 
gett dig som läsare verktyg att själv 
gripa dig an bra forskning.

Läkartidningen är en nod för läkare 
såväl inom som utanför forskningen. 
Här varvas nya rön från internatio-
nella tidskrifter med originalstudier 
från vårdens vardag. Tidningen är på 
så vis ett självklart forum för en serie 
om den kliniska forskningens ABC. 

Men, med det sagt slutar självklarhe-
terna. För utan alla – många – skri-
benters flit och referenters skarpa 
ögon, otaliga timmar och ett oräkne-
ligt antal mejl hade det inte blivit nå-
gon artikelserie. Inte heller hade det 
gått utan de ovärderliga gästredaktö-
rerna Karin Ekström Smedby och 
Ylva Trolle Lagerros. Ett varmt tack 
till er alla! Från oss på Läkartidning-
en och från de många läsare som hört 
av sig för att ytterligare bidra eller 
bara uttrycka uppskattning.

Vi tror att »Verktyg för klinisk forsk-
ning« kommer att prägla Läkartid-
ningen framöver, inte minst genom 
att fler fina forskningsprojekt kom-
mer att publiceras via oss. Senare i år 
blir det antagligen både en bok och ut-
bildningsdagar baserade på artikelse-
rien. Håll utkik!

Anne Brynolf
medicinsk redaktör
anne.brynolf@lakartidningen.se

Stefan Johansson
medicinsk redaktör
stefan.johansson@lakartidningen.se
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nya rön Kongenital binjurebarkshyper- 
plasi ingår bland de sjukdomar man scree-
nar nyfödda för i PKU-provet. Sidan 736

webbfrågan:
Har du låtit bli att rapportera 
en avvikelse?
Se Nyheter nr 13–14, sidan 670.

 

396 hade svarat den 8 april kl 11.00.
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Har aldrig haft något 
att rapportera

Nej, aldrig

Ja, ibland

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

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

Organ för Sveriges läkarförbund
Box 5603, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Östermalmsgatan 40
Telefon: 08-790 33 00
Fax: 08-20 76 19 (centralredaktion)
Webb: Läkartidningen.se
E-post: redaktionen@lakartidningen.se
annonser@lakartidningen.se
fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Chefredaktör och ansvarig utgivare: 
Jonas Hultkvist 08-790 34 61

Medicinsk huvudredaktör
Jan Östergren (internmedicin) 08-790 34 31

Redaktionschef och stf ansvarig utgivare
Karin Bergqvist 08-790 34 91

Tf medicinsk redaktionschef
Michael Wilczek 08-790 34 87

Webbchef
Elisabet Ohlin 08-790 34 97

Marknads- och annonsdirektör
Ulf Jansson 08-790 35 47

Medicinska redaktörer
Jon Ahlberg, docent (kirurgi, patientsäkerhet)
Anne Brynolf, med stud
Margaretha Bågedahl-Strindlund, docent 
(psykiatri)
Ylva Böttiger, docent (klinisk farmakologi)
Mikael Hasselgren, med dr (allmänmedicin)
Stefan Johansson, med dr (pediatrik)
Lena Marions, docent (obstetrik/gynekologi)
Carl Johan Sundberg, professor (fysiologi)

Sekretariat
Inga-Maj Lagerholm 08-790 34 11
Britt-Marie Ström 08-790 34 79

Administration/ekonomi
Yvonne Bäärnhielm 08-790 34 74

Produktion
Marita Arvidsson (grafiker)
Mats Kardell (IT) 08-790 33 38 
Bo Svensson (IT) 08-790 33 19
Grafik: Typoform (där inget annat anges)

Redaktion
Miki Agerberg (reporter, vik) 08-790 34 62
Björn Enström (webbredaktör) 08-790 34 81
Doris Francki (medicinsk redigering) 
08-790 34 67
Sara Gunnarsdotter (reporter) 08-790 34 10
Sara Holfve (AD) 08-790 34 63
Gabor Hont (kultur) 08-790 34 80
Carin Jacobsson (meddelanden) 08-790 34 78
Ewa Knutsson (debatt, medicinsk redigering) 
08-790 34 83
Jan Lind (debatt) 08-790 34 84
Michael Lövtrup (reporter) 08-790 35 26
Madeleine Ramberg Sundström (redigering) 
08-790 34 82
Birgit Wilhelmson (medicinsk redigering) 
08-790 34 94 

Marknads- och annonsavdelning
Britt-Marie Aronsson (annonskoordinator) 
08-790 34 95
Irene Balsam (annonsservice) 08-790 34 90
Håkan Holmén (säljare) 08-790 35 28 
Eva Larsson (säljare) 08-790 35 06
Göran Sterner (säljare) 08-790 35 03

Prenumerationsavdelningen
Hélène Engström 08-790 33 41
pren@lakartidningen.se

Läkartidningen Förlag AB
Håkan Wittgren (vd)

TS-kontrollerad upplaga: 42 400 ex
ISSN: 0023-7205 (pappersutgåva)
1652-7518 (webbupplaga)

Tryckeri Sörmlands Grafiska AB

organ för 
sveriges läkarförbund 
grundad 1904


