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ledare
1807 Nya uppdrag för förbundet!
Eva Nilsson Bågenholm

1804 Etiken i rysk medicin Josef Milerad

lt debatt
1809 Skador och patientsäkerhet i vår-
den. Inte acceptabelt att misstag utan
uppsåt kan betecknas som brotts-
balksbrott Henry Johansson

aktuellt
1812 Läkarförbundets fullmäktigemöte
Eva Nilsson Bågenholm omvald.  

1813 Förbundet vill ha utredning om Sa-
lus Ansvar Liv

1814 Förbundets program om närsjuk-
vård ämne för politisk debatt

1815 Oenighet om dygnsvilan

1816 Fullmäktige körde över CS. Anvis-
ningar om utlokalisering  blir fråga för
förbundet

Läkarförbundet ska  verka för patient-
rättighetslagstiftning

1817 Dags att lätta på restriktioner i ut-
bytet mellan läkare och industri

1818 Utbildningsfrågan prioriteras

1820 Läkarna flyr sjukvården i Tyskland

1821 Större medicinsk omsorg kan ge
högklassigt VM

medicinsk kommentar
1822 Psykiatri i samhällets tjänst
Uppenbart missbruk då psykiskt sjuka
brottslingar döms till rättspsykiatrisk
vård Lars Jacobsson

nya rön
1824 Akupressur vid ländryggsbesvär 
värt att pröva även i väst Sara Holmberg

Allt fler barn föds för tidigt även vid låg-
riskgraviditet Karin Pettersson

1825 Svag studie om klorhexidintvätt
för att bli kvitt tarmbakterier Ulrika
Ransjö

April, april … Josef Milerad

Terapeutisk allians viktigaste faktorn 
i psykiatrisk vård Håkan Johansson

1826 Oralsex vanligt bland unga 
– risk för könssjukdom underskattas
Lena Marions

För prevention av sexuellt överförda
sjukdomar krävs kunskap och regelbun-
den provtagning av båda könen
Daniel Novak

1827 Smärtlindring vid CVK hos prema-
tura barn Björn A Larsson

klinik och vetenskap
1829 Effekter av rehabilitering efter
sju år. Utvärdering av två rehabilite-
ringsprogram i Sverige Irene Jensen, Gun-
nar Bergström, Lennart Bodin, Therese Ljung-
quist, Åke Nygren

1840 Färre DT och fler MR vid skall-
undersökning på små barn. Svårt avgöra
om larmrapport påverkat val av metod,
visar studie från Lund Hanna Järnum,
Roger Siemund, Gunnila Holje, Elna-Marie
Larsson
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■ Läkarförbundets fullmäktige 2006 AKTUELLT ■ Vad får chefer säga? DEBATT
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Akupressur vid länd-
ryggsbesvär värt att
pröva även i väst NYA RÖN

Har vi behov av
vetenskapliga
legender?
KULTUR

– Men missbruk
sker än idag

Missbruk av psykiatrin finns det flera histo-
riska exempel på. Idag sker en form av miss-
bruk i Sverige när psykiskt sjuka brottslingar
döms till rättspsykiatrisk vård, menar arti-
kelförfattarna. Sidorna 1822 och 1844
Foto: IBL Bildbyrå. Liten bild (den sydkoreanska forskaren Woo Suk Hwang), foto: IBL Bildbyrå.

AKTUELLT Mötesordförandena vid fullmäkti-
gemötet, Christina Spjut och Olof Rask,
samtalar med Eva Nilsson Bågenholm och
Rolf Kristensson, kansliet. Sidan 1812
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1844 Om bruk och missbruk av
psykiatrin. Historiska exempel av-
skräcker … men nutida fall finns 
i Sverige Jan-Otto Ottosson, Ulf Åsgård

1849 Självmordsförsök eller avsiktlig
självförgiftning. Ordvalet kan göra stor
skillnad Susanne Ringskog Vagnhammar

1853 Sverige kan bidra till säkrare be-
dömning av läkemedel Kjell Strandberg

1856 Sned könsfördelning i hjärt–kärl-
studierna – ett överdrivet problem Hans
Melander, Jane Ahlqvist Rastad

patientsäkerhet
1860 Bedömningen av berusade som ut-
satts för våld mot huvudet kräver stor
noggrannhet. Missade att ung man hade
skallfraktur och epiduralblödning 

1861 Fraktur kunde inte uteslutas efter
cykelolycka – kvinnan borde röntgats 

»Oftast finns anledning att vara frikostig
med röntgen vid trauma mot en förla-
mad kroppsdel« 

debatt och brev
1862 Samspel bot mot hierarkisk sjuk-
hussjuka? Bengt Hjalmarson

1863 Förbundet måste tala klarspråk
om yttrandefriheten! Jan Halldin 

1864 Replik: Problemet är chefernas an-

svar kontra befogenheter Thomas Flodin,
Eva Nilsson Bågenholm

Dannert hänvisar till tidigare svar Red

1865 Svar till Stig Bengmark: Utopiska
framtidsvisioner hotar länssjukvården
Ulf Lindsjö, Folke Nilsson, Lars Thorén

1866 Replik: Läkarkåren måste göra upp
med osthyvelsprincipen Stig Bengmark 

1867 Slutreplik: Satsning på hälsovård får
inte ske på bekostnad av sjukvårdens re-
surser Ulf Lindsjö, Folke Nilsson, Lars Thorén

Liberalt stöd för husläkarna självklart –
men ensamt Birgitta Rydberg 

Samband mellan ADHD och sömnstör-
ningar? Sixten Albertus

1868 Lösningen på primärvårdens pro-
blem finns sedan länge Bror Gårdelöf

Homocystein är dött – leve homocyste-
in! Johan Lökk 

kultur
1869 Legender större än sanningen
Niels Lynöe

1872 recensioner

1874 meddelanden

1876 lediga tjänster

1878 Plats- och eftertextannonser
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Artiklar utmärkta med r-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript

granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens
stab av 220 fasta och 350 extraordinarie vetenskapli-
ga experter. Granskningen av manuskriptsker enligt
internationella rekommendationer (www.icmje.org).

KULTUR Stamcellsforskaren Woo Suk Hwang
hade hunnit bli en levande legend i sitt
hemland innan han avslöjades med forsk-
ningsfusk. Sidan 1869

V åra forskningsetiska regler om hur forsk-
ning, där försökspersoner ingår, skall be-
drivas uppstod i efterspelet till Nürn-

bergrättegångarna.
Nazisternas experiment på människor blev

det rättsliga incitamentet till Helsingforsdekla-
rationen och de regler som bl a världsläkarför-
bundet WMA står bakom.

Denna kunskap, som läkare i öppna rättssta-
ter tar för given, finns inte tillgänglig för läkare
i andra samhällssystem – vilket troligen påver-
kar deras tänkesätt och attityder.

Vasilij Vlassovs ledarkommentar om rysk
medicin i European Journal of Public Health
(2006;16:229) är en viktig påminnelse om det-
ta. Den intellektuella sibiriska permafrost som
länge satte sin prägel på rysk medicin har inte
helt släppt greppet.

Vlassov är chef för den nystartade ryska gre-
nen av det nordiska Cochranecentret. Hans
uppgift är att föra ut kritiskt och evidensbaserat
tänkande till sina kolleger. Det är troligen ingen
enkel uppgift i ljuset av det politiska arvet.

Ryska läkare har aldrig riktigt informerats
om Nürnberg eller WMA. Medvetenheten om
forskningsetik och dess roll i läkarutbildningen
är ännu i sin linda. 

Att det politiska etablissemanget valt att hål-
la etiken åtskild från medicinen tror inte Vlas-
sov är en slump. Det var viktigt att hålla läkar-
kåren okunnig och omedveten om yrkets och
forskningens etiska dimensioner. Annars skul-
le man få problem att få läkare att medverka i
diskutabla behandlingar, i experiment och i
mörkläggningen av allvarliga problem som
drabbat olika befolkningsgrupper. Utsläpp av
joniserande strålning är ett välkänt exempel.

S ådana mörkläggningsbehov finns även
idag. Bagatelliseringen av aids och vilse-
ledande information kring fågelinfluen-

san nämner Vlassov som aktuella exempel.
Trots den pessimistiska tonen är Vlassov i
grunden optimist – unga ryska läkare som be-
härskar engelska kan inte avskärmas från in-
formation.

Etiken i rysk medicin
»Det var viktigt att
hålla läkarkåren
okunnig och omed-
veten om yrkets och
forskningens etiska
dimensioner.  An-
nars skulle man få
problem att få läka-
re att medverka i
diskutabla behand-
lingar, i experiment
och i mörkläggning-
en av allvarliga pro-
blem som drabbat
olika befolknings-
grupper.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se
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