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LEGELIVET

1579 Leknes legesenter

1580 Om dikt og forbannet løgn

Karl Otto Nakken 

1581 Krevende beslutninger

1582 Livskvalitet og komorbiditet 

hos barn med tvangslidelse

Familiebehandling av barnefedme

1583 Nye spesialister

1586 Minneord

1588 Meldte dødsfall

ANNONSER

1589 Legejobber

1607 Kurs og møter

1608 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

1611 Språk er makt

Marit Hermansen

1612 Legevakten – 

helsetjenestens svakeste ledd?

1614 Legeyrket er en del av meg

Nettkurs for oppfølging 

av fedmeopererte

1615 Kritiske mangler 

i sykehjemmenes journalsystemer

Leger får jobbe til de fyller 80

GJESTESKRIBENT

1616 Jon Magnussen   

Børs og katedral
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Samhandlingsreformen ble lansert i 2009 med 

slagordet «Rett behandling på rett sted til rett 

tid». Seks år senere er en del oppnådd, men det 

er langt igjen til slagordets ideal. Kanskje burde 

man ha lagt til «...og for rett pasient»?

LES MER ...

Samhandling i praksis
Alle kommuner skal fra 2016 tilby såkalt øyeblikkelig hjelp-døgnopphold. Hensikten 

er å gi helsetjenester nær der pasientene bor, og å redusere antallet innleggelser på 

sykehus. Ordningen er praktisert i seks kommuner på Sunnmøre. Erfaringene er gode, 

mener leger og sykepleiere som deltok i fokusgruppeintervjuer.

Side 1528, 1553

Tvillingsvangerskap med komplikasjoner
En kvinne, gravid med tvillinger der den ene viste økende vekstavvik, utviklet høy diurese 

og tegn til leversykdom. Hun ble forløst ved akutt keisersnitt med to gutter med god 

apgarskår. Les og lær om en sjelden komplikasjon under svangerskap.

Side 1561

Et vanskelig liv i prostitusjon
Kvinner fra fattige land som havner i prostitusjon, har hatt og har få muligheter til 

å komme inn på det ordinære arbeidsmarkedet. De jobber mye, stresser mye, savner 

sin familie og prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

Side 1564

Teori og klinisk praksis
Det finnes mange teorier om hvordan man endrer atferd. Hvordan kan man endre legers 

atferd slik at gapet mellom forskning og klinisk praksis blir mindre? Dette er forsknings-

feltet til Signe Flottorp, seniorforsker ved Kunnskapssenteret og professor i både Oslo 

og Bergen.

Side 1550

Fra redaktøren

Vi vet lite om hva som skjer bak allmennlegens lukkede dører. 
Av og til bør døren holdes på gløtt
Se leder side 1527


