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läkemedelshistoria

Från slutet av 1960-talet till en bit in på 1990-talet gav 
alla läkemedelsföretag ut tidskrifter riktade till läkar-
kåren. (Se tabell för en översikt.) Anledningen till att 

man började ge ut tidskrifter kan sökas i en promemoria 
från 1963 gemensamt antagen av Medicinalstyrelsen, LIF 
och RUFI. Denna hade tillkommit sedan Medicinalstyrel-
sens generaldirektör Arthur Engel kritiserat industrins 
marknadsföring i främst Läkartidningen och Nordisk 
Medicin. Promemorian blev avstamp för en kvalitetshöj-
ning av industrins information och ledde bland annat till 
tillkomsten av Nämnden för bedömning av läkemedelsin-
formation, NBL. 

En orsak till tidskrifternas växande popularitet var den 
låga nivån på landstingens egen fortbildning. Så sent som 
i slutet på 1970-talet fanns till exempel i landstinget i Bo-
huslän ingen fortbildning av läkare, varför ett antal av 
landstingets  läkare på eget bevåg drog igång en sådan. 

Avgifterna för fortbildningen skulle sättas in på en av lä-
karnas konto. Så fick det förstås inte gå till. När Landstings-
förbundet fick kännedom om förhållandena gick en skri-
velse ut till dess medlemmar att öka omfattningen och höja 
nivån på läkarnas fortbildning.

Astra var först ut redan 1939
Information till läkarkåren hade dock börjat redan 1939 
med tidskriften Kemi och Terapi från Astra. Den utgjordes 
av en vart annat år utkommande samling vetenskapliga 
särtryck inom Astras terapiområden och distribuerades 
till att börja med till bibliotek och sjukvårdsinrättningar, 
senare till ”varje” läkare. I förord påpekades länge att såväl 
positiva som negativa resultat redovisades för produkterna. 
Kemi och Terapi följdes av Astra-Nytt, som dock endast 
innehöll nedkortade referat med möjlighet att beställa ori-
ginalartiklarna. 

Det var tider det … 

Anders Cronlund, tidigare vice verkställande direktör på Apotekarsocieteten ser 
tillbaka på alla de tidskrifter och böcker som olika läkemedelsföretag gav ut med 

ingen tidskrift kvar, men däremot webbutbildningar för läkare och patienter.
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År 1954 kom Nytt och Nyttigt från Hässle med fyra num-
mer per år och en bred spridning inom läkarkåren. Den 
startade i samband med Hässles 50-årsjubileum. År 1967 

-
-

cernens tidigare tidskrifter till läkare och apotek samman 
till Medicinskt Forum. Den senare hade startat 1993 genom 

sammanslagning av Klinik och Terapi, Draco pro Medico 
och Tika Information. 

Klinik och Terapi var även serietiteln på ett antal terapi-
inriktade böcker i samarbete med Svensk gastroenterolo-
gisk förening. Medicinskt Forum var ett komplement till 
Allmänmedicinskt Forum, som var Astras stora utbild-
ningssatsning på allmänläkarna. Från 2002 fanns tidskrif-
ten några år på internet. 

Draco och Tika var för övrigt de första läkemedelsföretag 
i Norden som använde internet i kommunikationen med 
läkare respektive patienter. AstraZenecas sista svenska ut-
åtriktade tidskrift var AZ Plus.

Många fusioner
Även inom Pharmacia genomfördes en serie tidningsfu-
sioner. Från KabiVitrum kom Journalen och från Ferrosan 
kom Observanda Medica, som 1992 ersattes av Medicinskt 
Magasin. Liksom de flesta företagstidningarna hade även 
den tidskriften allmänläkarna som målgrupp. Undanta-
gen var några publikationer från Astra, som riktade sig till 
tandläkare respektive sjuksköterskor samt Acomedia och 
Droppjournalen, som vände sig till vätsketerapeuter. Till 
apoteksanställda riktades Informaco, Mixtura samt Leo/
Mekos Receptfritt. 

Så sent som i slutet på 
1970-talet fanns till ex-

empel i landstinget i Bohuslän 
ingen fortbildning av läkare, 
varför ett antal av landsting-
ets läkare på eget bevåg drog 
igång en sådan. Avgifterna för 
fortbildningen skulle sättas 
in på en av läkarnas konto.
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Mest kvalificerad läsekrets hade Neurologi från Orion 
Pharma – en tidning av specialister för specialister. Ur-
sprungligen gavs den ut av Farmos Group under namnet 
Epilepsi och Alkohol med namnändring 1992 i samband 
med företagets fusion med Orion. Epilepsi, Parkinson och 
Alkohol var länge fasta rubriker, men i senare nummer änd-
rades Alkohol till Beroende och Parkinson till Movement 
Disorders. Alla omslag presenterade en prominent neuro-
logisk forskare. Tidningen blev äldst bland tidskrifter rik-
tade till läkarkåren och lades ner 2013 efter att de senaste 
tio åren även publicerats på internet.

Flera av tidskrifterna hade i sina första nummer pro-
gramförklaringar. De ville vara en kanal för utbyte av kun-
skaper och erfarenheter och ”önskade en dialog och bidrag 
från läsarna” (Medicinskt Forum), alternativt ”fungera som 
budbärare av medicinsk information mellan olika specia-
liteter” (Medicinskt Magasin). Redaktörerna ville hålla hög 
kvalitet och ”utgöra ett seriöst alternativ till glättiga re-
klambroschyrer” (Forskning och Praktik). ”Droppjournalen 
skall inte vara något annonsblad för produkter från Phar-
macia Infusion, det vill vi klart säga ifrån.” Man ville blan-
da det tyngre vetenskapliga med lättare material. ”Nytt och 
Nyttigt skall inte blott syssla med vetenskap utan lättas upp 
med medicinhistorisk kuriosa och en och annan glad anek-
dot.” Överlag nådde tidskrifterna upp till hög kvalitet. Gi-

vetvis innehöll de annonser för sina företags produkter och 
rapporter från möten som behandlade tillhörande terapier. 
Ronden gick dock så långt som att under en tid ha all re-
klam samlad i en bilaga!

Blandad kompott
Förutom artiklar och symposiereferat med anknytning till 
företagens terapiområden ingick utlysning av stipendier 
och många senare industrikritiska läkare fick stöd i sin 
forskarutbildning av företagen. Historiska tillbakablickar 
förekom ofta och gällde läkare, upptäckter, terapier och 
medicinalväxter. Konst och kulturhistoria är andra åter-
kommande ämnen. Flera tidskrifter har genom åren haft 
konst på omslaget med åtföljande kommentarer. Interna-
tionella utblickar, personintervjuer och tävlingar var van-
liga. Under senare utgivningsår behandlades tidens stora 
frågor som läkemedel och alkohol, läkemedelsförmånen, 
växthuseffekten, könsskillnader, hälsoekonomi, följsamhet, 
forskningsfusk, kronobiologi, elektroniska patientjourna-
ler, placebo, sjukdomsmångleri med mera.

De flesta tidskrifterna hade ansvariga utgivare och re-
daktörer/redaktioner. Bland redaktörerna förekom ofta 
apotekare. Lars Rönnbäck var redaktör för olika ACO-publi-
kationer i cirka 15 år, Björn Uddenberg för olika tidskrifter 
från Draco, Tika och Astra/AstraZeneca och Jarl Ingelf för 
Ferrosans lika länge. 

Medverkande medicinska skribenter var allmänt aktade 
-

belpristagaren Linus Pauling medverkade en gång i Obser-
vanda Medica. Tidskrifterna blev också en kanal för van-
liga läkare att rapportera egna erfarenheter av diagnoser 
och behandlingar eller för att ge populärvetenskapliga och 
kulturella kommentarer.  Förutom inlägg från redaktionen, 

Överlag nådde tidskrifter-
na upp till hög kvalitet.

läkemedelshistoria
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TIDSKRIFT UTGIVARE TID

Acotuellt ACO Läkemedel 1971-88

Acomedia ACO Läkemedel 1989?

Informaco ACO Läkemedel 1969-2000

Kemi och Terapi Astra Läkemedel 1939-75

Astra-Nytt Astra Läkemedel 1970-81*

Astra-Nytt för tandläkare Astra Läkemedel 1970-81*

Klinik & Terapi Astra Läkemedel 1982-93

Klinik och Terapi för sjuksköterskor Astra Läkemedel 1984-88*

Klinik & Terapi f tandläk Astra Läkemedel 1980-82?

Medicinskt Forum Astra, Draco, Tika 1993-07.

AZ Plus AstraZeneca 2001-03?

Draco Pro Medico Draco 1960-93

Mixtura Draco, Tika 1988-93*

Observanda Medica Ferrosan 1974-91

q.s (Qantum satis) Glaxo Läkemedel 1987-98*

Hässle Information Hässle 1967-99

Nytt och Nyttigt Hässle 1954-66

Kvickt och lätt Hässle-Tika 1956-56*

Mixtura Kabi 1968-73

Ronden Kabi 1968-81

Kabijournalen Kabi Pharma 1988-90

Medicinskt Magasin KabiPharmacia 1992-96*

Journalen KabiVitrum/Kabi 1980-88

Ido-Nytt LEO ?

Kärnan LEO 1977-90*

Receptfritt Leo/Mekos 1985-90*

Mekosletter Mekos 196?

Droppjournalen Pharmacia infusion 1975-95

Recip reflex Recip 1968-81*

Forskning och Praktik Sandoz 1969-90

Tika Information Tika Läkemedel 1968-93*
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specialister och läkare medverkade många allmänt kända 
skribenter: Cello, Red Top, Kar de Mumma, Ingemar Unge, Carl 
Z, Jan-Öjvind Swahn, Nisse Simonsson, Stefan Rössner, Tord 
Ajanki och Matts Bergmark, som även var redaktör.

Nya tider

med varierande papperskvalitet, ofta med kartongartade 
-

tura från Draco/Tika, kallade sig reportagetidning och även 

Tidskrifterna var av stor betydelse för läkarnas fortbild-
-

tiklar om nya tekniker, bland annat om elektrofores, kro-
matografi och ultraljud. Forskning och Praktik från Sandoz 

-
skola med läkaren Bertil Marklund som författare. 

Jämfört med läkemedelskommittéernas ganska förutsäg-
bara blad var industrins tidskrifter allsidigare och lärori-
kare. De kom att läggas ner av samverkande skäl. Etik blev 

centralt i samhället och den som ville sälja något skulle 
hålla sig på avstånd så inte den vita rocken fläckades. Pro-
ducentobunden information blev ett allt vanligare krav, 

-
vecklade allt mer utbildningar för patienterna och läkarnas 

genomfört årliga fortbildningsenkäter har visat att specia-
listerna, och i än högre grad distriktsläkarna, sällan hinner 
ta del av nya medicinska forskningsrön. Stora grupper hin-
ner överhuvudtaget inte med någon kompetensutveckling 
alls.

De här numera nedlagda tidskrifterna finns, förutom på 

gåvor från olika redaktörer och senast från AstraZenecas 
nedlagda bibliotek i Södertälje, har Apotekarsocieteten 
samlingar av flera av de nämnda tidskrifterna. Det är med 
nostalgi jag bläddrar i de gamla numren och minns glömda 
läkemedelsnamn: Bafucin, Salures-K, Sulfapral, Cetiprin, 
Sobril, Follinyl… 

Pfizer Forum blev den sist startade tidskriften från ett 
företag. Den hade en mer hälsopolitisk profil, liksom tidi-
gare AZ Plus, och riktade sig inte bara till läkare utan även 
till politiker och tjänstemän inom hälso- och sjukvården.

ANDERS CRONLUND
vice verkställande direktör på

 Apotekarsocieteten 1996−2008

Tack
Tack för synpunkter till Rune Casslén, tidigare verkställande di-
rektör för RUFI och LIF.

Jämfört med läkemedels-
kommittéernas ganska 

förutsägbara blad var indu-
strins tidskrifter allsidigare 
och lärorikare. 
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