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Abonnement på
terapianbefalinger 
fra Statens legemiddelverk
I 2000 opprettet daværende Statens legemid-
delkontroll en ny publikasjonsserie som om-
fatter norske legemiddelstandarder, terapi-
anbefalinger og andre fagpublikasjoner fra
etaten. Totalt ble det utgitt ni terapianbefa-
linger i 2000 (tab 1). Terapianbefalingene
ble tidligere utgitt som supplement til tids-
skriftet Nytt om legemidler. Både supple-
mentene og publikasjonene ble sendt ut til
alle leger. I løpet av 2000 fulgte det med
abonnementsskjema ved tre publikasjoner.
Hensikten med dette var å oppdatere adres-
seregistrene og sikre at de som tegnet abon-
nement, fortsatt vil få tilsendt publikasjone-
ne gratis. Derfor oppfordres alle som måtte
ønske dette til å fylle ut og sende inn et slikt
skjema. Alternativt kan man tegne abonne-
ment direkte ved å henvende seg til Felles-
ekspedisjonen for medisinsk informasjon,
ved Rita Eklund, Postboks 6 Leirdal, 1008
Oslo, 22 30 50 06 (telefon), 22 30 50 66
(faks). I løpet av første kvartal 2001 vil
abonnementsordningen tre i kraft slik at bare
abonnenter mottar terapianbefalingene.

Fra 1. januar 2001 er etaten endret, og har
skiftet navn til Statens legemiddelverk. Det-
te får ingen konsekvenser med hensyn til ut-
givelsen av publikasjonsserien utover de
endringene som navneskiftet innebærer. 

Oslo William Bredal

De skapte legemangelen
Jeg har nylig lest Torstein Bertelsens bok De
skapte legemangelen (1) og føler trang til å
nevne denne her i Tidsskriftet.

Vi som studerte medisin i utlandet de
første tiårene etter krigen, ble for det meste
meget godt behandlet både i utlandet og da
vi kom hjem til Norge. Men mange av oss
husker nok også hvordan vi følte at deler av
det medisinske miljøet i Norge motarbeidet
oss.

Bertelsen har nedlagt et betydelig og
grundig arbeid for å få belyst og dokumen-
tert disse problemene, samt vanskelighetene
pådriverne for å danne medisinske fakulteter
i Bergen og i Tromsø møtte, på en helt tro-
verdig og uinnpakket måte i denne meget
velskrevne boken.

Jeg sender disse linjene til Tidsskriftet for
å minne leserne om boken, for å takke Ber-
telsen for arbeidet og for at han har offent-
liggjort det i bokform slik at alle som vil, kan
få lese om en del av det som foregikk i norsk
medisinsk miljø i 1950–60-årene. Boken
anbefales på det varmeste!

Dilling/Rygge Torbjørn Ekroll
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Tabell 1 Terapianbefalinger utgitt i 2000 og 2001 (frem til mars)

Anbefaling Referanse

Behandling mot lakselus i oppdrettsanlegg SLK-publikasjon 2000: 02
Gestagener som tillegg til østrogenbehandling

i klimakteriet SLK-publikasjon 2000: 03
Antitrombotisk og fibrinolytisk behandling i kardiologi SLK-publikasjon 2000: 04
Behandling av hjertesvikt og asymptomatisk venstre

ventrikkeldysfunksjon SLK-publikasjon 2000: 05
Behandling av hyperlipidemi SLK-publikasjon 2000: 06
Bruk av antibakterielle midler til hund og katt SLK-publikasjon 2000: 07
Behandling av søvnvansker SLK-publikasjon 2000: 08
Behandling av multippel sklerose SLK-publikasjon 2000: 09
Behandling av vulvovaginitt SLK-publikasjon 2000: 10
Palliativ behandling på sykehus og i hjemmet Statens legemiddelverk,

publikasjon 2001: 02
Behandling av type 2-diabetes Statens legemiddelverk,

publikasjon 2001: 03


