Ferdigbehandlet?
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For de fleste er ordet «ferdigbehandlet» positivt ladet. Det må jo bety at helsevesenet
har gjort det de har kunnet, slik at pasienten kan reise hjem og fortsette livet? Ofte med
noen begrensninger, vedkommende er ikke nødvendigvis frisk. Det er greit. «Ferdigbehandlet» kan også bety at helsevesenet har gjort det som kan gjøres på ett nivå og at
pasienten kan overflyttes til et annet for videre behandling, pleie og omsorg. Også det
er uproblematisk – vel å merke hvis det gjøres med pasientens beste for øye.
Ved innføringen av samhandlingsreformen har «ferdigbehandlet» gått fra å være et
medisinsk til å bli et økonomisk spørsmål. En «ferdigbehandlet» sykehuspasient går
fra å være et vellykket tilfelle til å bli en kostnad på 4 000 kroner per døgn for hjemkommunen. Når døende defineres som «ferdigbehandlet» og nærmest kastes ut av
sykehussengen, blir det nesten makabert. «Pasienten skal få et forsvarlig alternativ,»
sier kommunen. Forsvarlighet? Det er verdighet det dreier seg om.
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Siden sist
Stoff som publiseres i Tidsskriftet, setter uten tvil dagsorden for pressen. Det ser vi flere
eksempler på fra forrige nummer (nr. 9/2012). Originalartikkelen Økt bruk av antibiotika
blant 19-åringer i mai førte til et helsides oppslag i Aftenposten, og Overvekt hos barn –
hvilken betydning har bosted? (også en originalartikkel) er blant annet omtalt i NRK
og i flere distriktsaviser. På Twitter er det spesielt språkspaltebidraget Styr unna
moteordene som har vakt interesse.
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«Bra med språklig bevisstgjøring i @Tidsskriftet,
men hva er akseptable synonymer?»
@bittelisa
På bloggen har vi nå også to poster om utviklingen av Tidsskriftet – én om hvorfor
vi er i sosiale medier og én om nettbrettversjonen. Fortell oss hva du tenker!
Medisinstudent Johanne Marie Iversen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet har blogget om hvordan man håndterer eksamensnerver og får takk
fra medstudenter på Twitter.

«Kjære @Johannemi. Takk for det innlegget
du har skrevet på bloggen til @Tidsskriftet.
Det hjalp ubeskrivelig mye!»
@Ane_Kristine
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