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Hurtigannonsering 
av vikariater

Nå kan annonsører selv legge inn 
vikarannonser i Tidsskriftes stil-
lingsbase på Internett, og få 
annonsen søkbar i løpet av et par 
timer.

Det nyutviklede tilbudet gjelder for 
annonser for privat praksis. – Vikarbe-
hovet kan noen ganger være ganske 
akutt i privat allmenn- eller spesialist-
praksis, og de som er på jakt etter vikar-
jobber bruker ofte nettet som kanal. 
Derfor ønsker vi å gjøre annonseringen 
av tilbudet i nettdatabasen enda raskere, 
sier redaktør i Tidsskrift for Den norske 
lægeforening, Charlotte Haug.

Hurtigregistreringen forutsetter at 
annonsøren (legen/legesekretæren) selv 
registrerer stillingen via en nettside. 
– På denne måten tror vi det blir enklere 
for annonsøren å gi oss informasjon. 
Samtidig gir det oss de nødvendige 
forutsetninger for å få annonsen raskt ut 
på nettet, sier Haug. Via samme nettside 
kan annonsen redigeres, og annonsøren 
kan styre hvor lenge vikariatet skal ligge 
i basen.

Det gjøres hver dag mellom 500 og 
1 000 søk i Tidsskriftets stillingsdata-
base. Det er mulig å avgrense søket til 
kun vikariater.
For mer informasjon: www.tids-
skriftet.no/vikarannonsering

Smerte ødelegger millioner av liv
Kroniske smerter ødelegger hverdagen til svært mange mennesker. 
Smertelindring bør derfor være en menneskerett.

Det mener eksperter fra hele verden, som 
i oktober var samlet i Genève i forbindelse 
med den aller første Verdensdagen mot 
smerte. Målet med en slik dag er å rette 
søkelyset mot det påtrengende behovet for 
bedre smertelindring for pasienter med 
sykdommer som HIV/AIDS og kreft. 
Kroniske smerter rammer dessuten millioner 
av mennesker som følge av operasjoner, 
trafikkulykker, fødsler og krig. Dagen er 
initiert av The International Association for 
the Study of Pain (IASP) og European Fede-
ration of the IASP Chapters (EFIC), med 
støtte fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Professor Harald Breivik, ved anestesio-
logisk avdeling, Rikshospitalet, er leder av 
EFIC. Han mener kronisk smerte er et av de 
mest undervurderte helseproblemer i verden 
i dag. – Kroniske smerter gir alvorlige kon-
sekvenser for livskvaliteten til dem som ram-
mes, og er en stor byrde for helsesystemet 
i den vestlige verden. Vi mener kronisk 
smerte er en sykdom i seg selv, sier Breivik.

Ifølge IASP og EFIC lider to av ti 
mennesker av moderate til sterke kroniske 
smerter. En av tre er ikke i stand til, eller 
nesten ikke i stand til, å opprettholde et 
selvstendig liv på grunn av smerter. Mellom 
halvparten og to tredeler av personer med 
kroniske smerter er ikke i stand til eller har 
vanskelig for å trene, sove normalt, gjøre 
husarbeid, være med på sosiale aktiviteter, 
kjøre bil, gå eller ha et seksualliv. Konse-
kvensene av smertene gjør at en av fire sier 
forholdet til familie og venner er anstrengt 
eller ødelagt.

– Smertelindring burde være en mennes-
kerett enten man lider av kreft, HIV/AIDS 
eller hvilken som helst annen smertefull 
sykdom eller tilstand, sier Sir Michael Bond, 
leder av IASP. Han mener det er på tide at 
verden tar smerte på alvor. Ifølge Catherine 
Le Galès-Camus i WHO lever flertallet av 
dem som rammes av kroniske smerter og 
ikke får smertelindring i fattige land. I disse 
landene er det et økende antall pasienter med 
sykdommer som kreft og HIV/AIDS. 
– Begrensede helseressurser er ikke en 
unnskyldning for å nekte syke mennesker og 
deres familier tilgang til nødvendige smerte-
lindrende medikamenter og palliativ behand-
ling, sier Le Galès-Camus.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6150
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Nordlandssykehuset 
åpner forskningssenter
Ved Nordlandssykehuset skal det etableres 
et senter for somatisk forskning. Professor 
Tom Eirik Mollnes skal lede forsknings-
senteret.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6223

PCI-behandling 
i Midt-Norge
Alle pasienter i Helse Midt-Norge RHF som 
rammes av infarkt med blokkering til hjertet, 
skal behandles med akutt perkutan koronar 
intervensjon (PCI) så raskt som mulig. Det har 
styret i helseforetaket bestemt.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6204

– Unødvendig å klippe 
under fødsel
Det er ikke alltid nødvendig med episiotomi for 
å få en trygg forløsning av et barn som sitter 
fast i fødselskanalen, ifølge en amerikansk 
studie.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6112

Flere tar doktorgrad
Det ser ut til å gå mot et rekordår for antall 
medisinske doktorgrader. I løpet av første 
halvår i år er økningen på over 30 % sammen-
liknet med i fjor. Det er gjennomført 113 dok-
torgrader i medisin i løpet av første halvår 
2004. Det er 28 flere enn første halvår 2003.
Les hele saken: www.tidsskriftet.no/
pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=6186


