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Kirurgen borde ha konverterat laparo-
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04, 1136/05)
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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 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskriptsker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

KULTUR Man delade ut spottflaskor
och febertermometrar. Under-
stödsbyrån för tuberkulösa i Upp-
sala gav den tbc-sjuke eller anhöri-
ge instruktioner om hur smittan
kunde förhindras att sprida sig och
undervisade om sjukdomens natur
och förlopp. Sidan 1229

I beteendevetenskaplig litteratur kan man
läsa om en speciell typ av kroniskt utmatt-
ningssyndrom som främst observerats hos

chefer inom finanssektorn. Symtomen – kon-
centrationssvårigheter, minnesstörningar och
oförmåga att fatta beslut – liknar de man ser
vid utmattningsdepression. Orsakerna ligger
dock på ett annat plan – det rör sig om en kog-
nitiv överbelastning, »information overload«.
Problemen försvinner om den drabbade kon-
centrerar och begränsar sin läsning till struktu-
rerade analyser. Man kan misstänka att även
läkare utgör en riskgrupp för denna speciella
åkomma.

L äkartidningens sätt att försöka lätta på
det ökande medicinska informations-
trycket är att börja samla vårt eget mate-

rial till temanummer – det första kommer re-
dan i vår. Tanken är att ge en helhetsbild av oli-
ka medicinska områden i stället för att mer
fragmentariskt belysa enskilda aspekter .

Vilka teman det blir och när de publiceras
kommer att meddelas i god tid. Som specialin-
tresserad av ett ämnesområde skall du ha något
att se fram emot. Har du redan skrivit något
som anknyter väl får du en möjlighet att vara
med. 

Y tterligare ett sätt att få struktur och sam-
manhang i informationsflödet är att ta
del av andras tankar och erfarenheter .

Vi har redan nu skapat möjligheten att kom-
mentera alla våra artiklar direkt på nätet. För-
utsatt att man följer författaranvisningarna
och håller sig till ämnet kan kommentaren pu-
bliceras redan inom några timmar! Den som
öppnar en artikel från webbplatsen får auto-
matiskt se alla inkomna bidrag. Att detta är in-
tressant läsning som ofta ger nya infallsvinklar
och sammanhang bör man testa själv. 

Gå in på ‹http://www.lakartidningen.se› 

Törstig på kunskap men dränkt i information
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börja samla vårt
eget material till te-
manummer – det
första kommer re-
dan i vår.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se




