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Artiklar utmärkta med r-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-

ningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie ve-
tenskapliga experter. Granskningen av manuskripts-
ker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

N är receptfri försäljning av »dagen efter-
pillret« levonorgestrel introducerades i
Kanada var tanken att ge fler kvinnor

möjlighet att slippa oönskade graviditeter och
minska antalet aborter. De goda intentionerna
har också utlöst en politisk konflikt kring vad
medicinska tidskrifter får publicera. 

För att få köpa levonorgestrel krävs att kvin-
nan har ett samtal med farmaceuten efter att
skriftligt ha besvarat ett antal detaljerade frå-
gor om sitt sexualliv. Förfarandet har kritise-
rats av kvinnoläkare och kvinnogrupper som
både medicinskt omotiverat och integritets-
kränkande. Det avskräcker just de kvinnor som
har störst behov av medicinen, och konfiden-
tialiteten för de lämnade uppgifterna brister.

K anadensiska läkarförbundets tidning,
Canadian Medical Association Journal,
CMAJ, har ganska klart tagit ställning

genom en rad kritiska artiklar där man även
antytt att ekonomiska incitament styr syste-
met. Utfrågningen klassas som preventivme-

delsrådgivning och kan debiteras kunden med
en kostnad som är högre än för själva medici-
nen.

Kanadas farmaceutförbund har anklagat
CMAJ för att driva en vinklad hetskampanj
mot landets apotekare och pressat Läkarför-
bundet att ta upp frågan med CMAJs chefre-
daktör John Hoey. När denne blev anmodad att
modifiera en kritisk artikel valde han i stället
att publicera arbetet och en ledare där ägarna
kritiserades för inblandning i tidningens re-
daktionella frihet. Hoey blev avskedad. Får
man försvara den medicinska pressfriheten
och utsatta patienters autonomi genom att of-
fentligt hänga ut sina ägare?

H oey, som fram till nu ansetts som en
framgångsrik redaktör har fått stöd från
flera kanadensiska universitet och de

stora USA-tidskrifterna JAMA och NEJM. Far-
maceuterna i provinsen Ontario har slutat stäl-
la personliga frågor och debitera för rådgiv-
ning. Fortsättning följer.

Politik kan gå före medicinsk pressfrihet
»Kanadensiska lä-
karförbundets tid-
ning, Canadian Me-
dical Association
Journal, CMAJ, har
ganska klart tagit
ställning genom en
rad kritiska artiklar
där man även antytt
att ekonomiska inci-
tament styr syste-
met.«
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