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Tee L. Guidotti er en aktiv pensjonist og engasjert allviter som har 
skrevet om folkehelse og bærekraftig utvikling. Han gir en utførlig 
gjennomgang av forhold rundt miljø, helse, klima, katastrofehånd-
tering, forurensning, miljøgifters effekter på helse, økosystemer og 
helse, energipolitikk, kultur og menneskerettigheter, sosialpolitikk 
og en diskusjon om hvordan vi kan profesjonalisere bærekraftig 
utvikling.

Noen innvendinger har jeg. Kapitlet om klimaendringer er for 
dårlig vitenskapelig underbygd, og kapitlet om forurensning og 
miljøgifter er absolutt ikke oppdatert. Det blir overfladisk og til dels 
politisk synsing. Forfatterens betraktninger om malaria og miljø-
gifter er imidlertid relevante og oppdaterte. Tematikken leder etter 
hvert til det nye «One health»-konseptet. Denne strategien er behø-
rig beskrevet og er grunnlag for flere nye helseprogrammer globalt. 
Videre er en diskusjon om profesjonalisering av bærekraftbegrepet 
interessant, men har det praktisk relevans? Slik det nå beskrives, 
blir det en teoretisk øvelse uten nytte i folkehelsearbeidet. 

Når det gjelder sitering og referanser har forfatteren valgt den 
enkle løsningen. Det er en liste over artikler og nettsteder for hvert 
kapittel. Han holder seg mye til egne skrifter, og referansene er ikke 
alltid oppdaterte. Det hadde vært lurt å gjøre et skikkelig nettsøk 
etter ny kunnskap.

Guidotti har et svært ambisiøst siktemål, og undertegnede er 
imponert over hans detaljkunnskaper. Faren ved å ville favne alt 
er at man går seg bort i for mange fagfelt. Forfatteren mister her til 
tider oversikten, noe som gjør den overordnede tenkningen skade-
lidende. Boken er ikke en fullstendig oversikt over hovedtemaene 
helse og bærekraft, men en grei innføring. Jeg anbefaler den for 
spesielt interesserte helsearbeidere og legfolk som er interessert 
i bærekraftig utvikling.
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Forskrivning av legemidler utenfor godkjent indikasjon er nesten 
uunngåelig for allmennleger, pediatere og onkologer – for å nevne 
noen. Leger har grunn til å føle slik forskrivning belastende, både på 
grunn risikoen og det tyngende personlige ansvaret slik praksis med-
fører. Dette er en bok som bidrar til innsikt rundt et vanskelig tema.

Forfatteren har bakgrunn fra legemiddelindustrien som ekspert på 
sekundærbruk av eksisterende legemidler («drug repurposing»), og 
han går grundig gjennom fenomenet. Mange viktige og interessante 
eksempler gis, både hvor ny bruk av gamle legemidler har gitt medi-
sinske gjennombrudd, og ikke minst der det ikke har gått så bra.

Omfanget av dårlig fundert forskrivning utenfor indikasjon blir 
problematisert. På verdensbasis forskrives en milliard slike resepter 
årlig, i USA gjelder det hver femte resept. Av dette skjer 75  % uten 
dokumentasjon som støtter bruken. Risikoen for skadelige effekter 
er betydelig høyere enn ved forskrivning ved godkjent indikasjon. 
Forfatteren anslår at 100 000 dødsfall årlig i OECD-land kan knyt-
tes til legemidler forskrevet utenfor indikasjon.

Vi er inne i en tid da patentet for mange viktige legemidler er 
i ferd med å løpe ut. Resultatet er at incentivene for å utvide indi-
kasjonsområdet blir mindre for produsentene. Et poeng i boken er 
at dette vil føre til ytterligere økning i problematisk forskrivning 
utenfor indikasjon. Et forbud mot slik forskrivning er ingen løs-
ning, fordi det er nødvendig for behandlingen av visse tilstander og 
pasientgrupper. Legemiddelmyndighetene har begrensede våpen, 
nesten utelukkende i form av sanksjoner mot legemiddelfirmaenes 
ulovlige og lukrative markedsføring til slik bruk.

Forfatteren ser flere løsninger på problemet. Skal legemidler 
forskrives utenfor indikasjon, må legene forsikre seg om at behand-
lingen er dokumentert sikker og effektiv. Pasientene må informeres 
om at behandlingen ikke er godkjent, om hvorfor slik behandling 
velges, og om hvilken risiko den innebærer. Et annet fornuftig tiltak 
som foreslås, er mer systematisk registrering av utfallet ved forskriv-
ning av legemidler utenfor indikasjon. Mer tvilsomt er effekten av 
forslaget om at indikasjonen bør bestemme prisen på et legemiddel. 
Slike incentivordninger vil være lette å manipulere, og det er fare for 
mer byråkrati.

Boken oppleves som noe tung og kompakt, og det kunne vært 
ønskelig med større skrift, flere illustrasjoner og luftigere layout. 
Oppsummert er dette en bok som vil være nyttig for alle som er 
over gjennomsnittlig interessert i økonomiske, juridiske og regula-
toriske forhold innen legemiddelfeltet, men den vil nok oppleves 
som for detaljert for den travle kliniker.
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