Felleskatalogen
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«Den hendige katalog vil dekke et lenge følt savn og snart bli lægene en populær og
trofast følgesvenn.» Slik skrev generalsekretær Odd Bjercke i Tidsskriftet i 1958 om
den aller første utgaven av Felleskatalogen.
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Og trofast ble den. I 58 år har den stadig mer omfangsrike boken vært en selvsagt del
av ethvert legekontor og enhver legekoffert. Men nå er det slutt. Årets papirutgave er
den siste som blir tilsendt alle leger gratis. Utviklingen er åpenbart riktig for en katalog
som først og fremst bør være helt oppdatert.

STILLINGSANNONSER
I DENNE UTGAVEN

Da Jan Ivar Kvamme anmeldte 25-årsjubileumsutgaven i Tidsskriftet i 1983, spådde han
at de fleste leger om få år ville «ha en dataskjerm som en naturlig del av utstyret på
legekontoret», og at Felleskatalogen derfor snarest burde «gjøres tilgjengelig på elektronisk medium for den enkelte bruker». 23 år senere er spådommen altså langt mer
enn oppfylt. Heretter gjelder nettside og app for vår populære og trofaste følgesvenn.
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Denne gangen er det saken Ekstravaseringsskader som er mest lest på Tidsskriftet.no.
Hele 5 000 har vært innom nettsiden for å lese den. Denne kliniske oversikten nådde
også nærmere 30 000 på Facebook. 274 personer engasjerte seg, den er dermed de
siste ukenes vinner i sosiale medier også.
Kommentarartikkelen Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet har vakt engasjement
på Twitter, med blant annet disse innleggene:

«Det arbeides med nasjonal delprøve for #medisinstudiet –
vurderinger som er gjort kan du lese om her:
http://tidsskriftet.no/article/3449205 @Tidsskriftet»
@ei_vind

«Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet
http://bit.ly/1KA09oy @Tidsskriftet. Pro dette,
har selv hatt nytte av progresjonstester i NL.»
@nicola_isabelle
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