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Å stille kritiske spørsmål og legge til rette for diskusjon er helt avgjørende for utviklin-
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gen av både vitenskap og samfunn. En av fagtidsskriftenes viktigste oppgaver er å til-

rettelegge for debatt. Forskning er ikke bare presentasjon av fakta, aller viktigst 

er tolking og drøfting av funnene.

Nye medier og nye vaner gjør det mulig med raske meningsutvekslinger. På Tidsskrif-

tets blogg har det lenge vært mulig å diskutere fortløpende og få svar fra forfatter. 

Mange interessante debatter foregår der. Ta en titt på blogg.tidsskriftet.no hvis du ikke 

har vært der før. Du er velkommen til å delta i debatten! Artiklene våre deles og disku-

teres også aktivt i sosiale medier som Twitter og Facebook. Mange lesere har etterlyst 

muligheten til å kunne kommentere og debattere Tidsskriftets artikler direkte i nett-

utgaven. Det legger vi nå til rette for. Vi kommer også til å ta deler av nettdebatten inn 

i den trykte utgaven slik at flest mulig kan lese og delta i den kontinuerlige diskusjonen 

vi må ha om fag og helsepolitikk.
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Siden sist

Flere artikler fra forrige nummer (nr. 7/2012) er blitt godt mottatt og omtalt i andre 
medier. Originalartikkelen Sammenslåing av tre sykehus til ett universitetssykehus av 
Tor Ingebrigtsen og medarbeidere fikk presseomtale i blant annet Brønnøysunds Avis.

På Twitter roses portrettintervjuet Et definerende øyeblikk, der vi møter Øystein Svendsen.

Statistikken viser at nettopp portrettintervjuet er mest lest i forrige utgave.

Vi har også fått mer generell ros på Twitter for nr. 7/2012.

På bloggen er det publisert en post av Jan Erik Frantsvåg fra Universitetet i Tromsø 
der det reises spørsmål om hvorvidt bibliografiske mål som impaktfaktor og h-indeks 
støtter opp under vitenskapens mål? Bjørg Bakke, leder i Norsk medisinstudentfor-
ening, etterlyser svar fra helsepolitikerne på hvordan grunnutdanningene innen helse 
skal endres for å møte endrede behov i samfunnet. Det er ikke for sent å delta 
i debatten!

«Gjenkjennbart til margen om lege som ble 
pasient http://bit.ly/J9kQVS Svært velformulert/

nært portrettintervju fra 
@elswense i #Tidsskriftet» 

@MariasMetode på Twitter

«@Tidsskriftet Takk for et herlig siste nummer!» 
@Johannemi på Twitter
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