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Over 300 leger, redaktører og andre fagfolk var samlet i Oslo 
da Tidsskriftet feiret sitt 125-årsjubileum. Mange hadde kommet 
langveisfra for å delta, og flere store navn stod på talerlisten.

Blant dem var sjefredaktørene i tre av de 
fem største generelle medisinske tidsskrif-
tene: Harold Sox fra Annals of Internal 
Medicine, Jeffrey Drazen fra New England 
Journal of Medicine og Catherine DeAnge-
lis fra JAMA. De tre var, i likhet med åtte 
andre redaktører, i Norge i forbindelse med 
et møte i den internasjonale komiteen for 
redaktører av medisinske tidsskrifter – den 
såkalte Vancouver-gruppen. I tillegg til 
Tidsskriftets redaktør Charlotte Haug består 
gruppen av sjefredaktørene i 11 andre inter-
nasjonale og nasjonale medisinske tids-
skrifter. De fleste redaktørene forlenget 
oppholdet i to dager for å bli med på feirin-
gen av det norske legetidsskriftet.

Høytidelig feiring
125-årsjubileet ble feiret mandag 9. januar 
på Radisson SAS Scandinavia Hotel i Oslo. 
Det var lagt opp til et variert program, med 
innlegg, debatter, prisutdelinger og kunst-
neriske innslag, etterfulgt av en mer høy-
tidelig mottakelse.

Føler seg lurt av industrien
Jeffrey Drazen og Cathy DeAngelis deltok 
i en debatt om medisinske tidsskrifter og 
legemiddelindustrien. Begge gav sterkt 
uttrykk for at de følte seg lurt av legemid-
delindustrien. De siktet da særlig til COX-
2-sakene, hvor det har vist seg at medika-
mentene Vioxx og Celebra verken er så 
effektive eller ufarlige som man først kunne 

få inntrykk av. Pfizers CLASS-studie ble 
publisert i JAMA i 2000 og Mercks 
VIGOR-studie ble publisert i New England 
Journal of Medicine samme år. Begge stu-
diene viste seg å være manipulert på ulike 
måter. Både Drazen og DeAngelis uttrykte 
bekymring over at legemiddelfirmaene de 
siste årene har begynt å designe studier for 
å få resultatene de ønsker og dermed tjene 
mer penger.

– Det siste tiåret har legemiddelindu-
strien gått fra å være forskningsorientert til 
å bli markedsorientert, sa DeAngelis. Som 
eksempel på hvor langt det er kommet, for-
talte hun at det nå er 90 000 legemiddelkon-
sulenter i USA, det vil si omtrent én selger 
per sjuende lege. Hun beskrev forholdet 
mellom industrien og tidsskriftene som et 
ekteskap som ikke alltid føles så bra, men 
som ikke kan brytes. Hun understreket like-
vel at legemiddelindustrien gjør en svært 
viktig jobb, og at de fleste tross alt har gode 
og ærlige hensikter.

Enig i kritikken
Henrik Lund, visepresident i AstraZeneca, 
erkjente at tilliten til legemiddelindustrien 
dessverre har sunket de siste årene. Han sa 
seg også enig i at det per i dag er for mange 
legemiddelkonsulenter.

– Dette er noe alle i bransjen er enige om, 
men ingen tør likevel kutte blant sine egne, 
sier Lund.

Han mener utfordringen når det gjelder 

Vancouver-gruppen 
møttes i Oslo288

Den internasjonale komiteen for 
redaktører av generelle medi-
sinske tidsskrifter, International 
Committee of Medical Journal 
Editors (ICMJE), også kjent som 
Vancouver-gruppen, møttes i Oslo 
i forbindelse med Tidsskriftets 
125-årsjubileum.

Redaktører fra Norge, Australia, Canada, 
Storbritannia, USA, Nederland, Kroatia 
og Danmark deltok på møtet. Flere av 
redaktørene var også til stede under selve 
jubileumsfeiringen, både som innledere 
og deltakere.

Komiteen ble stiftet i 1978. En gruppe 
redaktører møttes til et uformelt møte 
i Vancouver i Canada, derav navnet «The 
Vancouver Group». Ole K. Harlem, tidli-
gere redaktør av Tidsskriftet, var en av 
pådriverne bak etableringen. Dagens 
redaktør Charlotte Haug er nå medlem 
av komiteen.

Bakgrunnen for initiativet var å etab-
lere et forum som skulle utforme ret-
ningslinjer for manuskripter levert til 
de ulike tidsskriftene. Vancouver-grup-
pen er i dag blant annet opptatt av etiske 
problemstillinger knyttet opp mot publi-
sering av artikler. I tillegg til Tidsskrift 
for Den norske lægeforening består 
gruppen av Annals of Internal Medicine, 
British Medical Journal, Canadian 
Medical Association Journal, Croatian 
Medical Journal, Journal of the Ameri-
can Medical Association, Nederlands 
Tijdschrift voor Geneeskunde, New 
England Journal of Medicine, New Zea-
land Medical Journal, The Lancet, The 
Medical Journal of Australia, Ugeskrift 
for Læger og National Library of Medi-
cine i USA.

ICMJEs Internett-sider: 
www.icmje.org
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