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PODKAST
Når legen og pasienten forelsker seg
Både helsepersonelloven og etiske regler 
for leger setter klare grenser for legers 
private forhold til sine pasienter. Men 
hvordan skal disse reglene oppfattes 
når lege-pasient-forholdet er avsluttet 
for flere år siden? Psykiater Karsten 
Hytten i Rådet for legeetikk er intervjuet 
i Tidsskriftets podkast. Han sier svaret 
blant annet avhenger av hva slags lege-
pasient-forhold det har vært. I noen til-
feller er det greit å bli kjærester etter 
kort tid, i andre tilfeller bør det aldri skje. 
Reporter: Eline Feiring
tidsskriftet.no/content/download/3444/34055/file/
podkast_11–11.mp3

BLOGG
Den siste forelesningen
– Det er godt mulig jeg blir lege ved en tilfeldighet, 
skriver Ole Kristian Losvik. I blogginnlegget reflek-
terer han ved overgangen fra medisinstudent til lege.
http://blogg.tidsskriftet.no/2011/05/den-siste-forelesningen/

WEB-TV
Diagnostikk og behandling av gulsott
Ca. 70 % av barn født til termin og nesten alle pre-
mature utvikler gulsott. Som regel går tilstanden 
over av seg selv, men noen av barna må ha behand-
ling. Hvor går denne grensen? Ved Sykehuset i Vest-
fold ble retningslinjene endret både i 1994 og i 2007. 
Alf Meberg og medarbeidere har tidligere skrevet 
en artikkel om konsekvensen av disse endringene, 
og er også intervjuet i Tidsskriftets web-TV.
www.youtube.com/watch?v=CgZUYPZuIjI

RSS
Tidsskriftets RSS-strømmer
Tidsskriftet tilbyr nyhetsstrømmer (RSS-feeder) for hver utgave av Tidsskriftet, for nett-
nyhetene på forsiden, for Tidsskriftets podkast og for 44 medisinske spesialiteter.
www.tidsskriftet.no/Meta/Tidsskriftets-RSS-stroemmer-RSS-feeder

KUNNSKAPSPRØVE
Test kunnskapene dine om legemidler
Artiklene i spalten Legemidler i praksis er ledsaget av en kunnskapsprøve. I kunnskaps-
prøvene får du gjennom ulike oppgavetyper testet om du har fått med deg artiklenes 
hovedinnhold.
www.tidsskriftet.no/quiz

Noen har ikke 
snakket sammen1169

Nå tar, ifølge Dagens Næringsliv 14. juni 
2011, administrerende direktør i Helse 
Sør-Øst Bente Mikkelsen «selvkritikk 
for at hun ikke hadde god nok dialog 
med ledelsen for Oslo universitetssyke-
hus (OUS) når langtidsplanen i den 
store fusjonsprosessen skulle vedtas». 
Administrerende direktør ved Oslo 
universitetssykehus, Siri Hatlen, sa opp 
sin stilling 6. juni fordi hun ikke hadde 
tilstrekkelig støtte fra sitt styre og Helse 
Sør-Øst. «Det må jeg ta min del av 
ansvaret for. Det er viktig at vi nå får 
en svært åpen og tett dialog med OUS,» 
sa Mikkelsen.

Er det mulig? Hvis topplederne i det 
offentlige Helse-Norge – inkludert 
helseministeren – ikke har snakket 
sammen om de langsiktige konsekven-
sene av gjennomføringen av omfattende 
omstillinger og reformer, hva er det 
ellers de ikke har snakket om?

Charlotte Haug
redaktør


