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Smerter i ungdomstiden

Ser man på Nasjonalbibliotekets grafer over
ordbruk siden årtusenskiftet, samhandler vi stadig mer og samarbeider stadig mindre. Om det
kommer pasientene til gode, er vel mer uklart.
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Fra redaktøren
Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel
tillates i Norge.
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De fatale feil

To verdener: sykehjem og sykehus
Sykehjemsleger og sykehusleger har ulik tilnærming til de samme pasientene og lite
kommunikasjon seg imellom. Dette kommer frem i en fokusgruppestudie med 46 sykehjemsleger og 41 sykehusleger. Begge gruppene var opptatt av unødvendige innleggelser,
overbehandling og mangelfull informasjonsutveksling. Hva skal til for å bedre samhandlingen i helsevesenet?
Side 164, 193

Mobil røntgentjeneste i sykehjem
Et tilbud om mobil røntgentjeneste med bildeopptak i sykehjem kan spare sykehjemspasienter for transport til røntgenavdeling. I et treårig prøveprosjekt i Vestfold var mobil
røntgentjeneste et diagnostisk tilbud som i mange tilfeller ellers ikke ville ha blitt gitt.
Hos mange pasienter fikk bildene betydning for diagnostikk og behandling.
Side 165, 198

Tatovering med følger
Tatovering kan gi mange typer komplikasjoner, både av infeksiøs og ikke-infeksiøs karakter. En mann i 40-årene fikk utført en tatovering under et ferieopphold i Asia. Under oppholdet utviklet han et utslett og etter hjemkomst allmennsymptomer og feber. Relevant
prøvetaking var avgjørende for å stille riktig diagnose.
Side 205

Pasientmedvirkning i forskning
Brukermedvirkning og personvern er viktig både i klinisk praksis og i medisinsk forskning. Brukerperspektivet kan bidra til mer praksisrelevant kunnskap. Hvordan påvirker
brukermedvirkning forskningsprosessen? Kan velmente pålegg for å ivareta personvernet påvirke deltagernes velferd negativt?
Side 175, 210
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