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BLOGG
Bravo til universitetet
Tre år etter avgangseksamen har jeg 
lyst til å sende en tilbakemelding 
til universitetet. Den er kort: Bravo! 
Jeg synes det vi lærte i løpet av årene 
med medisinstudier, passer svært godt 
til virkeligheten vi møter.
http://blogg.tidsskriftet.no/2011/06/
bravo-til-universitetet/

BLOGG
Helsenorge.no – 
nok en statlig lenkesamling
Staten satser høyt med helseportalen 
Helsenorge.no, som ble lansert 15. juni. 
Kanskje for høyt?
http://blogg.tidsskriftet.no/2011/06/
helsenorge-no---nok-en-statlig-lenkesamling/

WEB-TV
Har leger noe å lære av TV-serien House?
Den prisbelønnede TV-serien House handler om 
den geniale, men lite sympatiske indremedisineren 
Gregory House, og var verdens mest sette TV-pro-
gram i 2008. I hver episode løser han og teamet 
hans et nytt diagnostisk mysterium. Men ser norske 
leger på? Og kan de lære noe?
http://www.youtube.com/watch?v=VHEU8glz16w

PODKAST
Når demens rammer unge
Demens rammer ikke bare eldre mennesker. I Norge finnes det rundt 1 200 personer 
under 65 år med en demensdiagnose. Uvitenhet kan imidlertid gjøre at det går flere år 
før riktig diagnose blir stilt. Det går ut over både pasienten og de pårørende.
http://tidsskriftet.no/content/download/3476/34298/file/podkast_12-11.mp3

VIDEO
Lær av videoer
Tidsskriftet har samlet alle publiserte artikler som inneholder video i en egen liste 
på nettsiden. Denne finner du ved å velge Multimedia fra den horisontale menyen 
på www.tidsskriftet.no.

ENGELSK
Oversatte artikler
Tidsskriftet tilbyr forfattere å oversette artikler som er godkjente, og samtidig 
publisering på norsk og engelsk. Mange har benyttet seg av tilbudet. Listen over alle 
artikler som er oversatt så langt finner du ved å klikke på det engelske flagget 
på www.tidsskriftet.no

God sommer!
Som norske leger er vi privilegerte. 
De fleste av oss får lov til å bruke 
våre krefter, direkte eller indirekte, 
på meningsfylt arbeid til beste for 
pasienter og folkehelse. Hverdagen 
krever mye av oss, i et helsevesen 
i kontinuerlig omstilling. Derfor er 
stundene da vi henter krefter så 
viktige. Enten din drømmesommer 
er late dager langs varme svaberg, 
friske fjellturer eller kald kafédrikke 
ved dirrende varm byasfalt er somme-
ren tiden for å lade opp. Til høsten 
venter nye utfordringer for oss alle.

Vi i redaksjonen ønsker deg en riktig 
god sommer, og gir deg neste nummer 
av Tidsskriftet 5. august. På Internett 
tar vi ikke ferie. Følg oss i hele sommer 
på www.tidsskriftet.no.
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