
En misstanke om att många
medicine studerande mådde
dåligt ledde till ett examens-
arbete och sedan en artikel i
Läkartidningen. Artikeln »Lä-
karstudenter upplever mer
stress än andra studenter«
blev det vinnande bidraget i
kategorin Unga skribenter.

– Det är mycket roligt och
oväntat. Jag har hört talas om
tävlingen men inte reflekterat
över att jag deltog, säger AT-
läkaren Mikael Jönsson, som
skrivit artikeln tillsammans
med Agneta Öjehagen..  

Det hela började med en
kartläggning över hur läkar-
studenterna i Lund mådde.
Mikael Jönsson var aktiv i
Medicine studerandes för-
bund, MSF, i Lund där han
läste. MSF hade fått intrycket
att många mådde dåligt och
var stressade.

– Vi var några studenter
som med stöd av Agneta Öje-
hagen började kartlägga situa-
tionen. Det blev dock svårt att
hinna med under studietiden,
och många droppade av. 

Men Mikael Jönsson blev
»fast« och tog uppgiften som

sitt examensarbete. Resulta-
ten visar bland annat att lä-
karstudenter upplever mer
stress än studenter vid andra
utbildningar och att kvinnliga
läkarstudenter upplever mer
stress än manliga.

– Vi hade lite på känn att
det var så, men det är ändå
överraskande att det skiljde så

pass mycket som det gjorde,
säger han.

Examensarbetet skrevs om
och kortades för att bli en ar-
tikel till Läkartidningen. Det-
ta på handledaren och med-
författaren Agneta Öjehagens
förslag.

– Jag hade nog nämnt det

någon gång, att det skulle vara
kul att skicka in resultaten.
Det kändes viktigt att sprida
dem till andra berörda.

Examensarbetet och arti-
keln har väckt en del intresse,
berättar Mikael Jönsson. 

– Utbildningsansvariga i
Lund har visat intresse för
och tagit till sig resultaten,
men jag har inte haft möjlig-
het att följa upp vad de har
gjort.

Varför tror du att din artikel
har vunnit?

– Jag vet inte. Kanske för att
det är en välgjord undersök-
ning. Men det var inget jag
räknat med – jag är glad över
att den blev publicerad!

Vad tycker du om en sådan
här tävling?

– Jag tror att den kan sprida
stimulans så att fler vågar
skriva. Det inte är omöjligt att
få en artikel publicerad – man
behöver inte vara van skri-
bent eller professor för det,
säger Mikael Jönsson, som
idag gör sin AT på psykiat-
riska kliniken vid Östersunds
sjukhus och sitter i styrelsen
för Sveriges yngre läkares för-
ening i Jämtland.•
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årets bästa artikel. Mindre stress hos läkarstudenter och
mer kunskap om restless legs. Det kan bli följden av arbetet
som ligger bakom två av de vinnande artiklarna i Läkartid-
ningens tävling »Årets bästa artikel«.

TEXTER: SARA HOLFVE

■ De vinnande bidragen

Mikael Jönssons artikel om stress hos läkarstudenter har väckt upp-
märksamhet bland annat hos utbildningsansvariga. »Det kändes vik-
tigt att sprida dem till andra berörda, säger han om sina resultat.
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Den mest lästa artikeln på
Läkartidningens webbplats
under året är artikeln om rest-
less legs. Och nu har den ut-
setts till bästa artikel i kate-
gorin klinisk översikt. 

– Jag är glad och stolt å mina
och mina medförfattares väg-
nar, säger docent Karl Ekbom,
huvudförfattare till artikeln
»Restless legs – vanligt sjuk-
domstillstånd som ofta mis-
sas«. 

Artikeln är den mest lästa
på Läkartidningens webb-
plats under året, men det kän-
de inte Karl Ekbom till.

– Det var trevligt. När man
skriver vetenskapligt vet man
inte hur det tas emot, så det är
glädjande att få en reaktion av
det slaget. Många har upp-

märksam-
mat vår ar-
tikel, både i
form av
kommenta-
rer i positiv
mening
men också
av kolleger
som har pa-
tienter med
problem.

Restless legs är en förhål-
landevis vanlig sjukdom och
kännetecknas av krypningar i
benen som kommer när be-
nen är i vila. Cirka 10–15 pro-
cent av befolkningen lider av
restless legs, och knappt 3
procent har svårare besvär
som behöver behandlas. Trots
att sjukdomen är så pass van-
lig och att behandling finns

att få är den okänd hos många
och ofta underbehandlad.
Karl Ekbom är därför glad
över uppmärksamheten som
artikeln fått. 

– Det känns viktigt efter-
som kunskapen om denna
sjukdom inte är så stor. Jag är
tacksam för intresset och att
få sprida det här budskapet. 

Samarbetet med medförfat-
tarna har varit nödvändigt
och fungerat bra.

– Ämnet spänner över så
många områden så vi har alla
bidragit med olika expertkun-
skap.

Karl Ekboms intresse för
restless legs har varit långva-
rigt. Den första artikel som
han skrev var för Läkartid-
ningen och handlade om rest-
less legs hos gravida kvinnor.

Karl Ekboms far skrev 1945
sin avhandling om restless
legs, och det var där han fick
sitt intresse för sjukdomen. 

Idén med tävlingen »Årets
bästa artikel« anser han vara
ett »utmärkt initiativ« som
ligger i linje med tidningens
roll som fortbildare. 

– Om man ska
skriva en stor
översikt är Läk-
artidningen ett
naturligt val. •

Medförfattare till
artikeln är Lena
Leissner, Jan-Edvin
Olsson och Håkan
Widner.

aktuellt

Stor uppmärksamhet
för vanlig men okänd sjukdom

Förra året vann hennes artikel
»Kontaktspårning ett år till-
baka lönar sig« i kategorin
Unga skribenter. I år satt AT-
läkaren Helena Carré i juryn. 

– Det var hög klass på artiklar-
na, och jag hade gärna sett att
alla kom på första plats. Jag
tycker att alla som var nomi-
nerade kan känna sig stolta
över att ha presterat så bra,
säger Helena Carré.

Hon nämner speciellt den
till tävlingen nominerade ar-
tikeln »Om bruk och miss-

bruk av psykiatrin« av Jan-
Otto Ottosson, och Ragnar
Levis artikel om forsknings-
fusk som två artiklar hon fast-
nade lite extra för.

– Ottossons artikel om psy-

kiatri var väldigt intressant
även om jag inte höll med om
allt som stod i artikeln, och
forskningsfusk är ju ett rele-
vant ämne.

Helena Carré tycker dock
att det var svårt att bedöma
andras artiklar och är glad
över att det fanns kriterier att
utgå ifrån vid bedömningen.

– Jag har mycket mindre er-
farenhet av att skriva artiklar
än många av dem som var no-
minerade i år och jag känner
mig glad över att ha fått förtro-
endet att få vara med i juryn. 

Hon menar att det finns en
fara i att fastna för de ämnen
man själv är intresserad av.

– Men det var kul, det blev
en bra anledning att sätta sig
ner och läsa bra artiklar. An-
nars är det svårt att ta sig tid
att läsa artiklar utanför sitt
forskningsområde. Men det
hade varit roligare att bara få
läsa och få slippa betygsätta
artiklarna.

Helena Carré gör nu sin all-
mäntjänstgöring på medi-
cinkliniken vid Norrlands
universitetssjukhus i Umeå. •

ningens medicinska redaktion
väljer ut 18 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen. Alla publi-
cerade artiklar deltar alltså auto-
matiskt i tävlingen. Juryn tar
fram sina favoriter bland de 18
nominerade artiklarna. 

Medicinens ABC
Jemtrén A, Frykman V. ABC om
synkope. Läkartidningen

2006;103:2871-5.

Årets ABC-artikel har utsetts av
Läkartidningens medicinska re-
daktion.

Debattartikel
Olegård R. HDs dom i Kalmarfal-
let kan få stora konsekvenser för
säkerhetsarbetet. Läkartidning-
en 2006;103:1001.

Pehrson P. Efter Toronto: Dags

ifrågasätta mål och metoder för
»aidsindustrin«? Läkartidningen
2006;103:2529-30. 

Bertholds E. Vinstdriven vård lö-
ser inte sjukvårdens problem.
Läkartidningen 2006;103:2712-3.

Årets debattjury: Lars Erik
Adolfsson, Staffan Mjönes och
Jan Halldin.

Läkartidningens redaktion valde

i år ut 11 debattartiklar bland
dem som publicerats under året,
och juryn röstade fram tre vinna-
re.

Prisutdelningen sker på riks-
stämman torsdagen den 30 no-
vember kl 11.00 på Stora sce-
nen. De flesta av pristagarna
kommer att finnas på plats.

»Svårt att bedöma andras artiklar«

LT nr 48/2005.

Karl Ekbom

Artikeln om restless legs
blev också omslag. 


