
Den gemensamma nordiska läkar-
tidningen Nordisk Medicin utkom förs-
ta gången 1929 och lades ned l998 efter
nästan 70 års skiftande tillvaro. Från
1972 förde de nordiska läkarförbunden
tidningen vidare i ny form som gemen-
samt fackligt organ för samtliga läkare
i Norden.  Nordisk Medicin utkom tio
gånger om året under åren l972–1998
och har  i sitt  ämnesval förutom veten-
skapliga artiklar lagt vikt vid hälsopoli-
tik, utbildningspolitik och nordisk de-
batt och information.

På grund av sviktande ekonomi, or-
ganisatoriska förändringar och ogynn-
samma tider lades Nordisk Medicin ned
l998. Från läsekretsen på 62 000 prenu-
meranter (l998) har det kommit få kla-
gomål om detta, och man kan därför ret-
rospektivt konstatera att det antagligen
var ett korrekt beslut.

Det nordiska samarbetet när det gäl-
ler utbyte av läkararbetskraft, utbild-
ning, forskning och ömsesidig påver-
kan har däremot inte lagts ned.  De nor-
diska  läkarna har sannolikt mer ge-
mensamt än läkare i världen i övrigt,
inte bara på grund av vår tusenåriga ge-
mensamma historia. Den skandinavis-
ka välfärdsmodellen och den skandina-
viska läkarutbildningen ger en viktig
kunskaps- och värderingsgrund, som
bör utvecklas i en tid då det finns  en
viss fara i att de stora engelskspråkiga
nationerna kan dominera utvecklingen
fullständigt. Kommer man till interna-
tionella möten finner man alltid de
skandinaviska deltagarna tillsammans,
och andra nationaliteter blir mycket
förvånade när de hör oss tala med
varandra på svenska, norska och dans-
ka i en salig blandning.

För de yngre generationerna är det
ofta svårt att tala svenska/danska med

varandra, men det skulle vara synd och
skam om vi i Skandinavien i framtiden
skulle tala och skriva på engelska i ge-
mensamma sammanhang.  För att beva-
ra vår värdegemenskap och också för
att använda allt det goda arbete som
görs av läkare i de nordiska broderlän-
derna har vi i redaktionerna på Läkar-
tidningen i Sverige, Ugeskrift for
Læger i Danmark och Tidsskrift for
Den norske Lægeforening i Norge be-
slutat att föra det nordiska medicinska
samarbetet vidare, till att börja med
som ett utbyte av vetenskapliga artiklar
mellan tidskrifterna.  Respektive land
kommer varje månad att presentera en
artikel från något av de andra länderna.

Upphovsredaktionerna väljer ut
några av sina bästa artiklar under de
senaste månaderna och sänder dem till
de andra ländernas redaktioner, som i
sin tur väljer Månadens nordiska artikel
så att den passar till de artiklar som i
övrigt ingår i tidningen och till vad som
ligger i tiden i ämnesväg.

Vi frågar naturligtvis författarna om
de har något emot att deras artikel blir
publicerad som Månadens nordiska ar-
tikel i ett eller bägge de andra skandi-
naviska länderna, men antar att mot-
ståndet från författarna kommer att vara
litet.

De Månadens artiklar som publice-
rades i Nordisk Medicin uppfattades
under många år som ömsesidigt veten-
skapligt erkända. Eftersom läsarna öns-
kar goda översiktsartiklar, som det kan
vara svårt att få tag i, kommer nog
särskilt denna typ av artiklar att vara ak-
tuella som Månadens nordiska artikel.
Det nordiska medicinska samarbetet är
av stor betydelse för de gemensamma
nordiska medicinskt vetenskapliga spe-
cialtidskrifterna, vilka har stor och ock-

så internationell framgång med tid-
skrifter  som publiceras på engelska.
Det samma gäller de gemensamma nor-
diska vetenskapliga kongresserna, som
nu också till övervägande del hålls på
engelska av hänsyn till finska deltagare,
internationella gäster och deltagare från
de baltiska länderna.

Blir resultatet av vårt avtal fram-
gångsrikt kommer vi att arbeta vidare
och långsamt bygga ut det nordiska me-
dicinska tidskriftssamarbetet. Detta gör
vi inte för att konkurrera med det inter-
nationella engelskspråkiga samarbetet,
utan för att ge en liten plattform för
Norden internationellt.  För närvarande
är emellertid inte Finland och Island in-
volverade i vårt samarbete av språkliga
skäl och av brist på översättningskapa-
citet. Vi hoppas med detta arrangemang
att stimulera det nordiska samarbetet
inom praktisk läkarverksamhet, utbild-
ning och forskning, och för enskilda,
lätt sentimentala, nordister smyger vi
bakvägen in möjligheten att vidmakt-
hålla  de gemensamma nordiska språk-
kunskaperna.  Vi avslutar med ett citat
ur Hávamál (i Afzelius’ svenska över-
sättning):

»Bort dör din hjord,
Bort dö dina fränder,
Och själv dör du även;
Men ett vet jag,
som aldrig dör,
Domen om den som dog.»
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