
UGESKR LÆGER 169/26-32 | 25. JUNI 2007

2541

VIDENSKAB OG PRAKSIS   |   BOGANMELDELSER

Det er fint med de mange pædiatriske »visdomsudsagn«, 
der gennemgående er vise. 

Det er dejligt, at hvert kapitel nu har nyttige internetadres-
ser. Nu suppleres hvert kapitel af multiple-choice- spørgsmål 
på www.munksgaarddanmark.dk. Det har krævet kontakt til 
Munksgaard at få denne adgang. Det er gode opgaver og et 
meget fint initiativ, ikke mindst for de medicinstuderende. 
Desværre er de oplyste rigtige svar ikke altid rigtige, f.eks. an-
føres forhøjet blodtryk som del af definitionen på nefrotisk 
syndrom. 

»Praktisk pædiatri« angiver at dække pensum i pædiatri for 
lægelig embedseksamen ved landets medicinske fakulteter. 
Dermed bliver bogen let pensumdefinerende i pædiatri. Det 
er et stort ansvar. Redaktionen kunne overveje at få de fleste 
kapitler skrevet af to eksperter fra forskellige børneafdelinger, 
så indholdet i endnu højere grad dækker, hvad landets børne-
læger mener, er pensum ved den medicinske embedseksamen 
og vigtigt også for praktiserende læger og yngre læger på bør-
neafdelinger, der kan bruge bogen som opslagsbog. 

I bogens forord opfordres alle læsere til at gøre redaktio-
nen opmærksom på eventuelle unøjagtigheder og fejl. Det må 
tages seriøst, eksempelvis beklager vi, at vi først nu ser den 
uheldige opfordring til altid at måle insulin ved hypoglykæmi 
– det er ikke indiceret hos patienter med insulinkrævende dia-
betes. Samhørende værdier af seruminsulin og blodglukose 
skal vel kun undersøges ved andre årsager til non-ketotisk hy-
poglykæmi. 

Det er et stort arbejde at lave en sådan bog og holde den 
opdateret. Det er en luksus at have en dansk lærebog i pædia-
tri, når man tænker på sprogområdets størrelse. Vi er glade 
for, at bogen findes, anbefaler den til studenterne og har den 
på alle afsnit af børneafdelingen i Glostrup.

♠  Klinisk lektor Dina Cortes
E-mail: dinacortes@hotmail.com 
♠  Forskningslektor Liselotte Skov
♠  Professor Henrik Mortensen

Redaktionen har besluttet, at der standardmæssigt skal 
angives evt. interessekonflikter ved boganmeldelser. 
En ♠ foran navnet betyder, at ingen interessekonflikt er 
angivet.

Tilskud til lægemidler
Lægemiddelstyrelsen meddeler, at der pr. 18. juni 2007 
ydes generelt tilskud efter sundhedslovens § 144 til 
 følgende lægemidler:

(G-04-CB-02) Avidart kapsler*, Orifarm A/S
(B-02-AA-02) Cyklokapron tabletter*, 2care4 ApS
(G-04-CB-01) Finasterid »ratiopharm« tabletter*, 
ratiopharm A/S
(N-03-AF-02) Oxcarbazepin »Merck NM« tabletter*, 
Merck NM ApS
(N-06-AB-06) Sertralin »Actavis« tabletter*, 
Actavis Nordic A/S
(A-10-BB-09) UniDiamicron tabletter*, Orifarm A/S
(N-03-AG-01) Valproat »Hexal« depottabletter*, Hexal A/S
(M-01-AG-02) Migea Rapid tabletter, Sandoz

gruppe uden klausulering over for bestemte sygdomme.

Denne bestemmelse trådte i kraft den 18. juni 2007.

*) Omfattet af tilskudsprissystemet.
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