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Helsebiblioteket 10 år

For 10 år siden var det svært ulik til-
gang på kunnskapskilder i ulike deler 
av helsetjenesten. I 2006 ble Helsebibli-
oteket.no lansert, og med det ble de 
største forskjellene utjevnet.

Formålet med Helsebiblioteket.no er 
å heve kvaliteten på helsetjenestene 
ved å tilby helsepersonell fri og enkel 
tilgang til nyttig og pålitelig kunnskap.

Helsebiblioteket er offentlig finansi-
ert og ble 1. januar 2016 en del av Fol-
kehelseinstituttet.

6. juni i år var det nøyaktig 10 år 
siden lanseringen, og siden den gang 
har både bruken av tjenesten og meng-
den innhold økt, heter det i en presse-
melding.

I dag gir Helsebiblioteket.no helse-
personell fri tilgang til to av verdens 
mest brukte kliniske oppslagsverk, 
UpToDate, BMJ Best Practice, en stor 
samling tidsskrifter, inkludert BMJ, 
New England Journal of Medicine, 
JAMA og Annals of Internal Medicine, 
de mest sentrale databasene innenfor 
medisin og helsefag, retningslinjer, 
prosedyrer, emnebibliotek og mye mer.

Helsebiblioteket gir også gratis til-
gang til en rekke apper for smarttele-
fon. For deg som arbeider med legemid-
ler kan appen «Legemiddelutregning» 
være nyttig. En annen populær app er 
«Legevakthåndboken». Arbeider du med 
barn, kan appen «Pediatri» som bygger 
på veilederne Generell veileder i pedia-
tri og Akuttveileder i pediatri, være til 
nytte i din praksis.

De fleste ressursene er tilgjengelig 
for alle uten pålogging. Noe krever 
registrering. Både registrering og bruk 
er gratis.

Helsebiblioteket holder kursog fore-
drag, og kan også sende ut skriftlig 
informasjon til helsepersonell.

Ta kontakt på e-post: redak-
sjon@helsebiblioteket.no eller på tele-
fon 464 00 486.

Menn får midler

Langt flere menn enn kvinner tildeles 
forskningsmidler, har det svenske fag-
bladet Universitetsläraren avdekket 
gjennom en granskning av tildelingene 
fra tre private forskningsstiftelser 
i Sverige. Cancerfonden, Hjärt-Lung-
fonden og Knut og Alice Wallenbergs 
stiftelse får alle flest søknader fra 
menn, og selv om dette tas med i bereg-
ningen får kvinner mindre enn «sin 
del». Ifølge Cancerfonden skyldes 
skjevfordelingen at de mannlige for-
skerne gjerne er eldre og derfor mer er-
farne, skriver bladet Forskerforu.

Mye sukker, mye karies

En studie som omfatter mer enn 1 700 
voksne personer har undersøkt både 
sammenhengen mellom sukkerinntak 
og karieserfaring og hyppigheten av 
sukkerinntak og karieserfaring. Studien 
har i tillegg tatt med virkningen av 
bruken av fluortannpasta.

Undersøkelsen viser at det er meng-
den sukker og ikke hyppigheten av suk-
kerinntak som er avgjørende for den 
kariogene virkningen av sukker. Daglig 
bruk av fluortannpasta reduserte, men 
eliminerte ikke, sammenhengen mel-

lom karies og størrelsen på sukkerinn-
taket, skriver det danske Tandlægebla-
det.

Kilde: Bernabé E, Vehkalahti MM, 
Sheiham A et al. The shape of dose-
response relationship between sugars 
and caries in adults. J Dent Res 2016; 
95: 167 – 72.

Prestisje står i veien
Snobbete holdninger til nyere universi-
teter fører til at britiske institusjoner 
går glipp av store sparemuligheter, vi-
ser en ny undersøkesle. Ifølge en inter-
vjuundersøkelse blant 20 universitets-
ledere står eldre universiteter i veien 
for samarbeid med yngre, skriver bladet 
Forskerforum.

– Rektorene anerkjenner at det er 
i deres interesse å samarbeide, men vil 
av prestisjehensyn ikke gjøre det, sier 
professoren bak undersøkelsen, Paul 
Blackmore ved King’s College.

Rammer forskning

Da Københavns universitet måtte spare 
300 millioner kroner lovet ledelsen at 
oppsigelsene i størst grad skulle ramme 
administrasjonen. Nye tall viser at 
mange av de oppsagte i realiteten job-
ber med forskning og undervisning, 
skriver den danske Universitetsavisen. 
323 av dem som har måttet gå er tek-
nisk-administrativt ansatte, men det 
gjelder også 123 vitenskapelig ansatte. 
63 av de teknisk-administrativt ansatte 
er dessuten laboranter og bioanalytike-
re, noe som rammer forskningen hardt, 
ifølge bladet Forskerforum.
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