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Lytt er en lettlest og tungtveiende innføring i legerolle og kommunikasjonskunnskap.
Den er skrevet for medisinstudenter og leger som ønsker å utvikle seg i sin profesjon. Boken har mange
eksempler fra legevakt og fastlegekontor, og gir innblikk i forskning og faglitteratur som kan hjelpe leseren til
å reflektere og utvikle trygghet i faget. Boken gir en enkel innføring i konsultasjonsferdigheter som alle
behandlere har nytte av. I egne kapitler får du hjelp til å mestre de vanskeligste konsultasjonene, med tunge
budskap, psykisk lidelse, kulturforskjeller, seksualitet, medikamentmisbruk, feil og konflikter, kronisk
sykdom, risiko og engstelse. Ved å lytte godt kan du oppleve at «vanskelige» pasienter blir «spennende»
pasienter. Og du vil antakelig stille mer presise diagnoser, bruke tiden bedre og få mer fornøyde pasienter.
Edvin Schei underviser i lege-pasient-kommunikasjon for studenter, allmenn- og sykehusleger. Han er
professor ved Universitetet i Bergen, arbeider som fastlege og har utgitt flere bøker, bl.a. Hva er medisin
(2007). Dette er den boken jeg ikke visste at jeg ønsket meg som fersk doktor.» Fra bokens forord av Elisabeth
Swensen, fastlege i Seljord «Pasienter fortjener leger som kan kommunisere. Leger fortjener lærebøker som
virkelig duger. Lytt er en slik bok.» Professor Per Fugelli, Universitetet i Oslo
Du hører Radio Metro Oslo/Akershus. Ingen lyd? Prøv nettradio via ASX eller M3U. Velg stasjon: Radio
Metro Oslo/Akershus Radio Metro Romerike Radio Metro Buskerud Gode linker til gratis musikk på nettet +

steder du kan kjøpe musikk. Kirke og misjon. Kapitlet Kirke og misjon handler om. spor fra kristendommen i
norsk kultur og samfunnsliv ; hovedtrekk ved luthersk kristendomsforståelse Her kan du lytte til barnesangen
"Soltrall" av Alf Prøysen. Finn flere sangtekster hos Barnesanger.com Podcaster. Gikk du glipp av en
sending? Ønsker du å høre den igjen? Under finner du en liste over alle våre podcaster. Last ned og lytt via
mobil, nettbrett, PC. Her er Les og lytt om dyr. Klikk på knappen under for å laste ned og installere siste
versjon av Flash. Rune Karlsen ble den heldige vinneren da Bilservice Egersund og Radio Nordsjø delte bort
en spesialmodell Ford Fiesta Trykk på lenken under for å registrere deg og få mer informasjon om hvordan du
får tilgang til - Stairs LYD CD. Gå til cdu.no for mer info WWDC omhandler blant annet sterkere ytelse for
iPad Pro og hele Mac-familien, en helt ny App Store og oppdateringer for iOS, macOS og watchOS. Hvordan
høres de ut? Lurer du på hvordan ulike instrumenter høres ut? Her er noen eksempler:

