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Både pasienter og pårørende var mer fornøyd 

med informasjon og kommunikasjon enn 

sykepleierne og legene forventet, ifølge Hilde 

Myhrens doktorgrad fra en intensivavdeling. 

Kanskje er pasientene mer fornøyd med oss 

enn vi tror?
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Pasienttilfredshet og kronisk sykdom
Multippel sklerose innebærer funksjonssvikt og nedsatt livskvalitet, og opplæring 

og innsikt i egen sykdom er viktige elementer i rehabiliteringen. Opphold ved spesiali-

serte sentre vurderes av de fleste pasienter som svært nyttige for egen psykisk helse, 

livskvalitet og mestring av daglige gjøremål. Hvilken betydning har pasienttilfredshet 

i vurderingen av medisinsk behandling?

Side 506, 507, 523, 543

Uheldig bruk av benzodiazepiner
En pasient bør ikke bruke flere typer benzodiazepiner samtidig. Likevel får mange 

pasienter forskrevet flere ulike benzodiazepiner. De fleste dette gjelder, får medika-

mentene av én lege. Dette viser data fra Reseptregisteret.

Side 526

Akutt manisk psykose
En kvinne i 50-årene uten tidligere psykiatriske problemer ble tvangsinnlagt pga. 

akutt manisk psykose. Slike pasienter bør vurderes av både psykiater og nevrolog.

Side 537, 539

Udødeliggjorte celler
All innsamling av humane celler til forskning og kommersiell virksomhet bør baseres 

på skriftlig informert samtykke. Det bør utarbeides retningslinjer for hvordan leger 

og forskere skal forholde seg ved forskning med humane celler.

Side 540

Fra redaktøren
Minst 35 barn har fått diagnosen narkolepsi etter å ha 
fått svineinfluensavaksine høsten 2009. Hva var grunnlaget 
for å anbefale massevaksinering av hele den norske befolkning?
Se leder side 505


