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Efter en mycket kort vinter i södra Finland och
en tidig men långsam vår kommer vårt första nummer för 2014 nu ut. Förra numret om
geriatrik har fått mycket god respons, och det
är glädjande att artiklarna utnyttjats för undervisning i både Finland och Sverige. Ett stort
tack till skribenterna och redaktionen samt
till styrelsen som gett oss fria händer. Vi sökte
om Medline ranking och fick synnerligen god
kritik, men det stupade på att vi inte har några
originalarbeten eftersom vi satsat på högklassiga temanummer. Man kan kanske ifrågasätta
beslutet i viss mån eftersom en del journaler
med reviewartiklar faktiskt är rankade, och det
är svårare att få forskare att publicera originalarbeten på andra språk än engelska. Därför blir
utgångsläget svårare för icke-engelskspråkiga
journaler. Många journaler som även publicerar originalarbeten satsar dessutom på review
artiklar eftersom de citeras mera och höjer
impaktfaktorn. Redaktionen ska kontakta
Medline på nytt. Huvudsaken för redaktionen är god kvalitet och det tycker jag vi har
uppnått, och en god review är vetenskapligt
värdefullare än ett mediokert originalarbete.
Men vi tar gärna emot originalarbeten så jag
vill uppmuntra alla yngre och äldre forskare
att skicka in sina alster. De går igenom vår
interna reviewprocess och som sagt ansöker vi
om Medline på nytt. Jag vill även tacka Patrik
Schroeder som har jobbat med översättningarna, Mardy Lindquist för fina intervjuer och
Margareta Gustafsson för språkgranskningen.
Dagens nummer om katastrofmedicin skiljer
sig från tidigare nummer på många sätt. Det
behandlar eländet i världen och hur de medicinska skadorna bäst tacklas och sköts. Vi bad
professor emeritus Sten Lennquist om en översikt och den vi fått är heltäckande och mycket
tänkvärd. Därför är numret större än tidigare
och mycket informativt. Kalle Löövi beskriver
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Röda Korsets storartade arbete och vi får ta
del av nordiska och lokala samarbetsmodeller.
Våra kirurger presenterar skadorna och deras
klassificering i ljuset av några exempel, och
det psykiska stödet till anhöriga och samhället
beskrivs. Speciellt intressant är beskrivningen
av hur terrorangreppet i Norge den 22 juni
2011 sköttes. För att markera vår nordiska
profil publiceras artikeln på norska och vi har
bifogat en ordlista närmast med tanke på våra
finskspråkiga läsare. Innehållet till numret har
planerats av Oliver Michelsson, Jarkko Pajarinen, Eero Hirvensalo och Ari Leppäniemi. Ett
stort tack till dem.
Vår jord är full av naturkatastrofer som vi
inte kan påverka, bara försöka minimera skadorna. Men det finns mycket man kan göra. En
del av katastroferna, som svält, strålskador och
krig, är förorsakade av oss själva. Makthunger
och ekonomisk vinningslystnad har alltid funnits och helt utan krig blir säkert aldrig vår
värld. Vi ser just nu på nära håll hur stormakternas intressen eggar radikala lokala grupper
till inre strider påhejade av pressen med feta
rubriker. Eftersom kriget är vårt största gissel
har vi bett några personer som på nära håll
varit i kontakt med det och dess följder om
en kommentar. Elisabeth Rehns inlägg visar
med all tänkbar tydlighet vidden av utövade
grymheter och Nina Nordbergs att det finns
många som osjälviskt arbetar för att lindra nöd
och skapa fred. Synd att vår fredsmäklare var
så upptagen med resor att vi inte fick en kort
kommentar av honom. Var och en kan dra
sitt strå till stacken genom att i sin närmaste
omgivning arbeta för förståelse och respekt för
andra kulturer, raser och religioner. Och vi har
råd att pruta på vårt överflöd till förmån för
dem som lider eller ingenting har.
Christer Holmberg

Finska Läkaresällskapets Handlingar
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