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2743 Reflektion i grupp kring existenti-
ella frågor främjar egenmakt och psy-
kisk hälsa Pia Åsbring, Madeleine Jeanneau

2749 Läkarstudenter tar gärna läkar-
assistentjobb på universitetssjukhus
Oklara anställningsvillkor inget hinder
Susanna M Wallerstedt, Sven Wallerstedt

2752 En blodtransfusion i Sverige 
– så mycket kostar den samhället
Anna H Glenngård, Ulf Persson

patientsäkerhet
2757 Måste ta nödvändiga prov
innan en behandling påbörjas
»Varje läkare har ett eget ansvar 
även om rutiner saknas«            

Rutinerna skärptes efter förväxling
av vaccinationssprutor för småbarn        

2758 Ortoped följde inte rekommen-
dationerna och gav inte antibiotika
Kvinna fick smärtsamt neurom och
infektion efter amputation av finger      

debatt och brev
2759 Svag studie om primärvårds-
preferenser Staffan Gyllerup

2760 Replik: Gyllerup faller på eget grepp
Anders Anell, Jonas Hjelmgren

Slutreplik: Resultatet går tyvärr inte 
att applicera Staffan Gyllerup

2761 Ensidig fokusering på avhållsam-
het gör att fler kvinnor kommer att dö
av aids Lena Ekroth, Anders Molin

2762 Rena kvinnor i sjal ger oss hopp …
Catarina Canivet

Replik: Kvinnor uppmuntras till ökad
kontroll över sin sexualitet
Roland Eksmyr

Slutreplik: Sex mer brännande än tobak
Catarina Canivet 

2763 När skall navelbråck remitteras 
till specialist? Erik Svartholm

Replik: Asymtomatiska behöver inte 
opereras Martin Almqvist, Agneta Mont-
gomery

Ska vi ladda dosetten med anticirros-
piller? Peter Benno

2764 »Värmeslag« kan vara mito-
kondriesjukdom Antal Németh

Landsomfattande analys av rekryte-
ringsläget för alla specialiteter behövs
Lars Hetta

Abortextremist i läkarförpackning!
Martin Sandelin

kultur
2765 Läkaren en återkommande gestalt
i Ibsens dramer Carl Lindgren

2768 lediga tjänster

2770 plats- och eftertextannonser

2816 meddelanden
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Artiklar märkta 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-
nuskript sker enligt internationella rekommendatio-
ner (www.icmje.org).

KULTUR Henrik Ibsen. Läkaren som person
och yrkesutövare är en ofta återkommande
figur i Ibsens dramer. Sidan 2765

V ilka som blir årets Nobelpristagare i me-
dicin meddelas den 2 oktober. Bland de
många som varje år försöker förutsäga

rätt pristagare finns företaget Thomson Scien-
tific. Några av de kandidater Thomson gissat på
har faktiskt visat sig vara rätt, exempelvis  me-
dicinpristagarna Eric Kandel och Harold Var-
mus. Företaget har ett kommersiellt intresse av
att tippa rätt pristagare, man säljer bibliomet-
riska databaser över citeringsfrekvenser, »cite-
ringsindex« för tidskrifter, vetenskapliga insti-
tutioner samt enskilda forskare. Hur ofta en
tidskrift eller en forskare citeras av andra är ett
ofta använt, om än kontroversiellt, kvalitets-
mått. Att med hjälp av bibliometriska instru-
ment förutspå Nobelvinnare ökar givetvis pro-
dukternas värde som kvalitetsindikatorer.

Så vem får priset i år? På företagets
webbplats http://scientific.thomson.com/no-
bel presenteras toppkandidaterna inom varje
ämnesområde. Dessa kan besökarna sedan rös-
ta på.

I medicin har Pierre Chambon tillsammans

med sina kolleger Ronald M Evans och Elwood
V Jensen fått flest röster. Trion vann 2004 Las-
kerpriset, vilket ökar chanserna. Flera av dessa
pristagare har sedermera fått Nobelpriset.

L askerpriset fick man för sina upptäckter
av kärnreceptorer, det protein i cellkär-
nan som reagerar på signalmolekyler som

skickas ut av andra celler. Kärnreceptorer gör
det möjligt för celler att kommunicera med
varandra, och denna kommunikation startar
redan vid konceptionen. Kärnreceptorerna för
östrogen och testosteron styr stora delar av
embryogenesen och fosterutvecklingen, det är
så könshormonerna påverkar enskilda cellers
utveckling och differentiering. 

Även glukokortikoidernas och tyreoideahor-
monets effekter medieras via kärnreceptorer,
och en av Chambons stora upptäckter var kärn-
receptorn för vitamin A – det klargjorde reti-
noiders centrala roll i embryonalutvecklingen.
Om dessa fundamentala upptäckter räcker för
ett Nobelpris återstår att se.

Rösta om årets Nobelpristagare
»Hur ofta en tid-
skrift eller en fors-
kare citeras av and-
ra är ett ofta använt,
om än kontroversi-
ellt, kvalitetsmått.
Att med hjälp av
bibliometriska in-
strument förutspå
Nobelvinnare ökar
givetvis produkter-
nas värde som kvali-
tetsindikatorer.«
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