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1793–1824 Tema Huvudvärk
1795 Huvudvärk gisslar mänskligheten
Men effektiv behandling finns – om bara
diagnosen är rätt Elisabet Waldenlind

1832 GATE – ett praktiskt verktyg vid
undervisning i evidensbaserad medicin
och granskning av epidemiologisk relevans Anders Larsson

1796 Vanlig eller farlig huvudvärk?
– En klinisk utmaning Ingela Nilsson

1833 Nytt standardverk inom global
hälsopolitik fyller ett akut behov

Remahl, Elisabet Waldenlind, Christina Sjöstrand, Eva Laudon Meyer
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1806 Migränsjukdomens bakgrund och
behandling Carl Dahlöf, Lars Edvinsson
1812 Migrän i ett kvinnligt perspektiv

1842 Citatet Stephan Rössner
1844 Den lyriske läkarens återkomst

1835 Kirurgisk behandling av sömnapnésyndrom har sin plats för vissa patientgrupper Ludger Grote, Mats Holmström
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Replik: Adekvata studier möjliga men
sällsynta Karl Franklin, Susanna Axelsson,

1846 lediga tjänster

Nina Rehnqvist, Måns Rosén

1848 platsannonser

1836 Även läkare gjorde viktiga insatser
i sinnesslövården Fredrik von Feilitzen

1868 meddelanden

1845 Recensioner

Carl Dahlöf, Agneta Ehrenborg

1816 Hortons huvudvärk – klinik,
mekanismer och terapi Eva Laudon Meyer,
Christina Sjöstrand, Ingela Nilsson Remahl,
Elisabet Waldenlind

1820 Kronisk daglig huvudvärk – ett
folkhälsoproblem Mattias Linde, Emma

1838 Ökad andel vaginala hysterektomier med bättre tränade vaginalkirurger
1839 Ny terminologi för allergi är missvisande Berndt Stenberg, Mihaly Matura
1840 Replik: Nya allerginomenklaturen
är ett steg i rätt riktning! S G O Johansson,

1825 läkemedelsfrågan

Carl-Fredrik Wahlgren, Tony Foucard, Peter
Odebäck
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1831 Vårdförbundet vs läkare och undersköterskor Marie Wedin
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Endast på nätet: Slutreplik till Edward
Palmer: Låt rapporten om attityder och
sjukskrivning ingå i kurslitteraturen!
Lennart Hallsten

Artiklar märkta med R-sigillet har genomgått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartidningens stab av 220 fasta och 350 extraordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av manuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

HPV – ett »Högst Politiskt Vaccin«

A

tt erbjuda barn ett vaccinationsskydd
mot cancer och andra potentiellt dödliga
sjukdomar ligger troligen i topp bland
vad samhället är berett att satsa resurser på.
Mot denna bakgrund är det lätt att förstå den
entusiasm som de nya vaccinerna mot humant
papillomvirus (HPV) har väckt bland allmänhet, politiker och hälsoprofessioner.
Att vaccinet är tänkt att skydda kvinnan mot
cancer i livmodern, ett organ som symboliserar
livet, gör inte frågan mindre emotionellt laddad.

I

USA finns starka grupper vars moraliserande inställning till ungdomars sexualliv och
motvilja mot statliga påbud gör det svårt att
bekämpa sexuellt överförda sjukdomar. Ändå
har tjugo delstater infört obligatoriska vaccinationsprogram mot HPV. Fler tycks vara på
väg.
I Europa har flera länder också övervägt att
införliva HPV i de existerande obligatoriska
barnvaccinationsprogrammen. Norska Folke-

1760

helseinstituttet har nyligen rekommenderat
att starta allmän HPV-vaccination av flickor.
Mot denna iver för allmänna vaccinationsprogram står en rad kritiska medicinska ledarartiklar. Norska Tidsskriftets chefredaktör
Charlotte Haug kallar folkhälsoinstitutets förslag för »ett hastverk«. I ett temanummer om
HPV i New England Journal of Medicine (10
maj 2007) finns fyra kritiska kommentarer.

V

isst är vaccinet ofarligt. Det är effektivt
mot HPV-infektion och minskar antalet
potentiellt precancerösa lesioner. Men
räcker detta för att starta obligatoriska massvaccinationer när man vet ganska lite om hur
länge skyddet räcker och om frekvensen av invasiv cervixcancer verkligen kommer att minska på sikt? En kritisk ledare i samma veckas
JAMA har titeln »Public health vs private
wealth«. Om detta dyra vaccin gagnar folkhälsan i samma utsträckning som företagens ekonomi ifrågasätts.

»Det är effektivt
mot HPV-infektion
och minskar antalet
potentiellt precancerösa lesioner.
Men räcker detta för
att starta obligatoriska massvaccinationer när man vet
ganska lite om hur
länge skyddet räcker och om frekvensen av invasiv cervixcancer verkligen
kommer att minska
på sikt?«

Josef Milerad
medicinsk
chefredaktör
josef.milerad@lakartidningen.se

läkartidningen nr 23 2007 volym 104

