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Det er ikke ofte leger blir hyllet på lederplass i New York Times, men det skjedde
12.11. 2012: «Et uvanlig modig standpunkt av legene ved kreftsenteret Memorial
Sloan-Kettering har presset et stort legemiddelfirma til å redusere salgssummen
på et overpriset legemiddel.» Sykehuset nektet å ta i bruk det nye midlet til behandling
av kolorektal kreft og hadde publisert begrunnelsen for dette en måned tidligere.
Da flere leger uttrykte støtte til Sloan-Kettering, kunngjorde legemiddelfirmaet at det
var villig til å sette ned prisen til nesten det halve.
«Det er få begrensninger på økende priser på legemidler mot kreft i dagens helsemarked. Det må endres. Sloan-Kettering har vist hva den medisinske profesjon kan
gjøre for å redusere kostnadene hvis den virkelig vil,» skrev New York Times.
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I forrige nummer (nr. 21/2012) skiftet vi papir og lanserte en iPad-app av Tidsskriftet.
Begge hendelsene ble godt mottatt. Vi fikk mye skryt på sosiale medier og via god,
gammeldags e-post:

«iPad utgaven av tidsskriftet var en særdeles hyggelig
og positiv overraskelse! Svært godt laget! Jeg leser
nærmest ikke hverken tidsskrifter eller bøker på papir
lenger, og til nå har jeg lastet ned artiklene fra tidsskriftet
som pdf filer til appen Good Reader. Det fungerer også
bra, men er mer tungvint, så dette var absolutt en gledelig
nyhet. Fra nå av blir det kun Tidsskriftets iPad app!»
– Asbjørn Ernø (via e-post)
Innen den første uken var Tidsskriftets app blitt lastet ned over 1 700 ganger fra AppStore.
Elisabeth Swensens intervju med Hege Gjessing er artikkelen fra nr. 21/2012 som
er mest lest. Intervjuet ble godt spredt i sosiale medier, og ikke bare av Tidsskriftets
egen twitterkonto:

«Fint portrett av @HegeGjessing i siste @Tidsskriftet –
skrevet av @elswense»
– Ole Jacob Nilsen @OJNilsen

En annen interessant utvikling er at podkasten vår begynner å klatre opp på statistikken
fra tidsskriftet.no. Podkasten til Trond Markestads artikkel Leger og alternativ behandling
er blant de ti mest populære elementene.
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