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industriens forhold til tidsskriftene ligger 
i at den tradisjonelle kommersialiseringen 
blir så viktig at den går gradvis over i viten-
skapen.

– Kontakten mellom industri og lege må 
baseres på vitenskapelige og etiske kriterier. 
Det blir mer og mer viktig når det kommer-
sielle trykket er så sterkt som det er i dag, 
sa Lund.

Håper på en ny æra
I salen satt blant andre Grethe Aasved og 
Sverre Mæhlum, henholdsvis direktør for 
samfunnskontakt og medisinsk direktør 
i Pfizer. De mener begge det er viktig 
å sette søkelyset på dilemmaene rundt inn-
tekter og resultater, og håper man snart går 
inn i en ny æra, med ryddigere samhandling 
og ny åpenhet.

– Det er synd at man i noen tilfeller blir 
beskyldt for å ha en skjult agenda, uansett 
hva man sier, sa Mæhlum til Tidsskriftet.

Avhengig av hverandre
Det var naturlig nok de medisinske tidsskrif-
tene som var hovedtema under jubileums-

feiringen. Assisterende direktør i Helsetil-
synet Geir Sverre Braut, administrerende 
direktør Bente Mikkelsen i Helse Øst og 
journalist i Aftenposten Anne Hafstad, holdt 
hver sine innlegg om fagmyndighetenes, 
helsetjenestens og massemedienes forhold 
til fagtidsskriftene. De kom alle med klare 
utfordringer og oppfordringer til Tidsskrif-
tet, men var enige om at alle partene er gjen-
sidig avhengig av hverandre.

En ungdom
Tidsskriftets 125 år til tross, redaktør 
Charlotte Haug ønsker ikke å se på bladet 
som en gammel mann, men tvert imot som 
en ungdom – helt i startfasen av livet. Hvor-
vidt nasjonale ikke-engelskspråklige tids-
skrifter har en fremtid, kan du lese mer om 
i saken Lenge leve nasjonale tidsskrifter 
på side 290.
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Atferdsforstyrrelser og psykiske 
symptomer ved demens var tema 
for den beste oversiktsartikkelen 
i Tidsskriftet i 2005.

Prisen for beste oversiktsartikkel i Tids-
skriftet 2005 ble delt ut under Tidsskrif-
tets 125-årsjubileum, og gikk til Geir 
Selbæk for artikkelen Atferdsforstyr-
relser og psykiske symptomer ved 
demens. Den stod på trykk i Tidsskriftet 
nr. 11/2005.

Juryen, som bestod av medisinsk 
redaktør Petter Gjersvik, professor 
Karen Helene Ørstavik og turnuslege 
Ragnhild Øydna Støen, mener artik-
kelen omhandler et viktig og lite omtalt 
tema.

– Fremstillingen er didaktisk og god, 
den innledende kasuistiske vignetten 
fungerer godt og gir leseren lyst til 
å lese videre. Fremstilling er ryddig og 
oversiktlig og viser tydelig forfatterens 
kompetanse på feltet, både klinisk og 
forskningsmessig. Artikkelen avsluttes 
med klare anbefalinger med hensyn til 
utredning og behandling, heter det 
i begrunnelsen.

Artikkelen inngikk i en temaserie om 
sykehjemsmedisin i Tidsskriftet i fjor. 
Prisen er på 20 000 kroner. 

Det ble også utdelt en annenpris og 
en tredjepris, hver på 5 000 kroner. 
Annenprisen gikk til Solveig Sandven 
Kjesbu, Kristin Moksnes, Pål Klepstad, 
Heidi Knobel, Stein Kaasa og Ola Dale 
for artikkelen Bruk av pupillometri 
og pupillreaksjonar i medisinsk forsk-
ning, som stod på trykk i Tidsskriftet 
nr. 1/2005.

– Temaet kan sies å ha begrenset rele-
vans for daglig klinisk arbeid, men 
temavalget er såpass originalt og artik-
kelen så god at den fortjener en pris, 
mener juryen.

Wolfgang Lilleby, Jon Sudbø og 
Sophie D. Fosså fikk tredjeprisen for 
artikkelen Biologi og behandlingsmulig-
heter ved utvikling av prostatakreft 
i Tidsskriftet nr. 5/2005. Ifølge juryen 
er artikkelen klinisk relevant, oversiktlig 
og balansert i sine konklusjoner.
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Redaktørene i Vancouver-gruppen avholdt møte i Oslo i forbindelse med markeringen av 125-års-
jubileet. Harold Sox i Annals of Internal Medicine (f.v.), Catherine DeAngelis i JAMA og Jeffrey 
Drazen i New England Journal of Medicine. Foto Lise B. Johannessen

Det var over 300 publikummere til stede under jubileet, som ble arrangert på SAS-hotellet i Oslo. 
Foto Hans Petter Fosseng
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