
Nytt fra nett   NYHETER
     

Aktualitet, overblikk og fordypning 
på Tidsskriftets nettsider
Internett gir aktualitet og mulighet til raske overblikk, men også til for-
dypning. Disse prinsippene ligger i bunnen for årets tilvekster til Tids-
skriftes nettsider www.tidsskriftet.no

Nå suppleres www.tidsskriftet.no med dag-
lig nyhetsdekning og fyldigere versjoner av 
de medisinsk-vitenskapelige artiklene.

Tidligere har de daglige Internett-nyhetene 
fra Tidsskriftet kun ligget på Legeforenin-
gens nettsider www.legeforeningen.no, men 
nå finnes de også på Tidsskriftets nettsider 
www.tidsskriftet.no. Dermed er det mulig 
både å søke i Internett-nyhetene og alt det 
andre stoffet som publiseres i nettversjonen 
av Tidsskriftet.

Internett-nyhetene dekker blant annet hen-
delser i helseforetakene, allmennmedisin, 
helseforvaltningen og Legeforeningen. 
Mange nyheter baserer seg også på forsk-
ning publisert i internasjonale tidsskrifter 
eller på det som skjer på forskningsfronten 
her hjemme. Fra nr. 1/2003 gjengis utdrag av 
de fleste nyhetssakene fra Internett på disse 
sidene i papirutgaven. Internett-adressen til 
saken oppgis slik at man om ønskelig kan 
lese den i fulltekst. Internett-nyhetene har en 
kort form, men har lenker til kilder som gir 
utdypende informasjon om sakene som brin-
ges opp.

Prinsippet om mulighet for videre fordyp-
ning vil til en viss grad også være å finne i 
Internett-versjonene av de medisinsk-viten-
skapelige artiklene fra nr. 1/2003.

For nettet gir rom for fordypning gjennom 
plass til lengre versjoner av artiklene enn 
papirformatet. En mild variant av ELPS-
prinsippet (Electronic long – paper short) 
benyttes nå av Tidsskriftet. I nettversjonen 
de medisinsk-vitenskapelige artiklene fin-
nes ofte lengre referanselister enn i papirver-
sjonen og i enkelte tilfeller også annen utdy-
pende informasjon til artiklene. Engelske 
sammendrag vil fra nr. 1/2003 kun være å 
finne i nettversjonen av artiklene. Som tidli-
gere vil en artikkelversjon som er identisk 
med den trykte versjonen, også kunne lastes 
ned fra Tidsskriftets nettsider.

Hele papirversjonen av Tidsskriftet er åpent 
tilgjengelig i søkbar versjon på Internett fra 
og med nr. 1/2000. Sammendrag av medi-
sinsk-vitenskapelig stoff har vært på Inter-
nett fra 1996. Gjennom årets tilvekster til 
Tidsskriftets nettsider aktualiseres og kom-
pletteres sidene. (SBN). 
www.legeforeningen.no/
index.db2?id=13968

Lederkandidatene til WHO 
er klare

Mye taler for at Gro Harlem Brundtlands et-
terfølger som generaldirektør i Verdens hel-
seorganisasjon (WHO), vil komme fra Afri-
ka. Pascoal Mocumbi, tidligere helseminis-
ter og nåværende statsminister i Mosambik, 
er ifølge Associated Press favoritt. Et av 
hans største fortrinn er at han kommer fra 
Afrika, kontinentet med noen av verdens 
største helseutfordringer. Det har heller aldri 
tidligere vært en WHO-sjef fra Afrika. Av-
gjørelsen om hvem Brundtlands etterfølger 
blir, tas i slutten av januar 2003. Hun fratrer 
i juli 2003. (SBN). www.legeforeningen.no/
index.db2?id=13698

Færre aborter - flere skjer 
medikamentelt
Medikamentelt indusert abort er blitt en van-
lig metode for svangerskapsavbrudd i første 
trimester. Det viser ferske tall fra Statistisk 
sentralbyrå (SSB). I 2001 ble det utført 13 
867 svangerskapsavbrudd. Dette er 788 fær-
re enn året før. Antall aborter har ikke vært 
så lavt siden på midten av 1990-tallet, opp-
lyser SSB. I 2001 ble hele 40 % av abortene 
i første trimester gjennomført medikamen-
telt. Året før var denne prosentandelen på 
29. Totalt sett skjedde 4 618 svangerskaps-
avbrudd medikamentelt i 2001. I 2000 ble 3 
341 aborter utført på denne måten. (SBN). 
www.legeforeningen.no/in-
dex.db2?id=13671

Ny IT-utfordrer i helsemarkedet
Med løsninger for elektroniske pasientjournaler 
og kontrakt for utviklingen av en nasjonal enhet 
for fritt sykehusvalg, ser det internasjonale sel-
skapet Computer Sciences Corporation (CSC) 
ut til å bli en viktig aktør på det norske helsemar-
kedet. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13675

Mer til fremragende forskning
Norges forskningsråd øker bevilgningene til 
sentrene for fremragende forskning fra 140 til 
155 millioner kroner per år. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13963

Insulin beskytter 
hjertet bedre enn glukose
Insulin kan beskytte hjertet når blodtilførselen 
er redusert ved hjerteoperasjoner og hjertein-
farkt. Det viser en ny doktoravhandling av Anne 
Kristine Jonassen, stipendiat i Nasjonalforenin-
gen for folkehelsen. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13710

Individuelle planer 
for rusmisbrukere
Rusmiddelmisbrukere får lovfestet rett til indi-
viduell plan, og ansvaret for å yte sosiale tje-
nester til rusmiddelmisbrukere overføres til 
kommunene. Det er hovedpunktene i regjerin-
gens høringsnotat Rusreform II. www.legefo-

reningen.no/index.db2?id=13746

Krig mot Irak – 
hva vil skje med helse og miljø?
Hvis atomvåpen skulle bli brukt i en eventuell 
krig mot Irak, kan fire millioner mennesker 
miste livet. Disse dystre utsiktene kommer 
frem i en medisinsk rapport som nylig er utgitt 
av Medact i Storbritannia i samarbeid med Inter-
national Physicians for the Prevention of Nuc-
lear War. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13820

Ikke økt tak for egenandeler
Regjeringens forslag om å øke taket for frikort 
til 1 850 kroner er forkastet i budsjettforliket 
mellom regjeringen og Fremskrittspartiet. 
Taket blir dermed på 1 350 kroner, slik det er i 
dag. www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13656

Kikhosteepidemien fortsetter
Før 1997 ble det bare meldt om 100 tilfeller av 
kikhoste i året. I 2000 var det 3 445 tilfeller og 
tallet har holdt seg høyt siden. For å minske 
smittepresset i befolkningen anbefaler nå 
Nasjonalt folkehelseinstitutt at det innføres en 
fjerde dose kikhostevaksine ved 6-7 års alder. 
www.legeforeningen.no/

index.db2?id=13900


