
Tidsskr Nor Lægeforen nr. 22, 2007; 127

Tidsskrift for 
Den norske lægeforening

Legenes hus
Akersgata 2
Postboks 1152 Sentrum
0107 Oslo

Redaktør
Charlotte Haug 

Medisinske redaktører
Jens Bjørheim
Michael Bretthauer
Odd Terje Brustugun
Jan C. Frich
Petter Jensen Gjersvik
Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Erlend Hem
Geir Jacobsen
Kjetil Søreide
Preben Aavitsland

Redaksjonskomité
Steinar Solberg (leder)
Per Brodal
Lill-Tove Rasmussen Busund
Ola Dale
Guri Rørtveit
Baard-Christian Schem
Terje Vigen
Marte Walstad

Faste medarbeidere
Anne Forus
Anne Langdalen
Kari Skinningsrud
Olav Spigset
Kari Tveito
Marit Tveito
Leiv Otto Watne
Ragnhild Ørstavik 

Sentralbord 23 10 90 00
Redaksjon 23 10 90 50
Telefaks 23 10 90 40
www.tidsskriftet.no
E-post:
tidsskriftet@legeforeningen.no
nettredaksjonen@legeforeningen.no
annonser@legeforeningen.no

Redaksjonssjef
Anne Ringnes

Produksjonssjef
Berit Seljebotn

Manuskriptredaktører
Åslaug Flo
Marit Fjellhaug Nylund
Raida Ødegaard

Bilderedaktør 
Anne Gitte Hertzberg

Redaksjonssekretærer
Jorunn B. Kvarme
Gunn Marit Seberg
Liv Thier

Nettredaksjonen
Nettredaktør Stine Bjerkestrand
Ine E. Furulund
Gro Rabben
Oda Riska
Stein Runar Østigaard

Prosjektutvikler 
Frauke Becher

Markedssjef
Maud P. Kaino
Telefon 23 10 90 95

Markedssekretær
Anne-Britt Dahl

Ytterligere informasjon bakerst i bladet

Friske småbarn som studerer livet i van-
net en høstdag, er et hyggelig bilde på 
barn slik vi ønsker dem: aktive, sosiale 
og utforskende. I disse dager får vi bare 
håpe det ikke er en drikkevannskilde de 
nærmer seg!

Barn har et godt liv i barnehager, men 
det å være tett på mange andre barn gjør 
dem mer utsatt for infeksjoner, på godt 
og vondt. Å bli smittet av vannkopper 
i barnealder er gunstig. Jo eldre ved 
smittetidspunktet, jo sykere – dette vet 
alle foreldre som er blitt smittet av sine 
barn. Men noen ulemper med barn 
i barnehager og infeksjoner finnes, og 
det belyses i dette nummeret av Tids-
skriftet (1, 2). Infeksjoner hos barn fører 
til både fornuftig og uhensiktsmessig 
bruk av antibiotika. Det legges ressurser 
i å endre holdninger til bruk av antibio-
tika ut fra kunnskapen om at økt bruk 
fører til økt resistens mot disse legemid-
lene. Lykkes vi i dette arbeidet? Hvor 
oppmerksomme er folk flest på uheldige 
samfunnsmessige konsekvenser av anti-
biotikabruk? Gir vi medisinstudentene 
god nok kunnskap å videreformidle? 
Etterlever vi våre forsetter?

Nordlie & Andersen (2) viser en ned-
gang i antibiotikabruk hos barnehagebarn 
i Oslo. Det er bra. Men den viser også at 
kunnskap ikke nødvendigvis følger tiltak, 
i dette tilfellet informasjonsbrosjyrer. Er 
mediene bedre enn det medisinske sam-
funnet til å gi befolkningen kunnskap om 
medisinske temaer? Sannsynligvis ja. Når 
fastlegene frem til foreldre med informa-
sjon? Forhåpentligvis ja. La oss finne ut 
mer om hva som fungerer og hva som 
ikke fungerer i kommunikasjon med 
befolkningen på et område som i aller 
høyeste grad vil få konsekvenser for våre 
barn. Og barnebarn.

Nina Langeland
nina.langeland@helse-bergen.no
Haukeland Universitetssjukehus
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Forum for publiseringsetikk fyller ti år2909
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Committee on Publication Ethics (COPE) er et forum for redaktører av medisinsk-

vitenskapelige tidsskrifter. I disse dager er det ti år siden det ble etablert. Tankegangen 

var at det var viktig for redaktører å kunne samles og drøfte hvordan man skulle 

håndtere mulige brudd på forsknings- og publiseringsetikk, f.eks. mistanke om fabrik-

kering av data, plagiat og brudd på forfatterskapsreglene. Hvis det er mistanke om 

slike forhold, settes redaktører ofte under et betydelig press for ikke å gå videre med 

sakene. Da er det viktig å ha et felles forum som har som formål å beskytte integriteten 

til den felles medisinske kunnskapsbasen. Tidsskriftet har vært medlem av forumet 

fra starten av.


