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Refleksjoner etter årets kurs 
og ett år som leder

Leder

Etter årets kurs satt jeg igjen med en god følelse. I våre to yrkesgrupper er det alltid 
hyggelig å møtes, dele erfaringer og prate om ting som det ikke alltid egner seg å prate 
med andre om. Derfor er vårt årlige kurs en svært viktig arena. Gjennomgangen av 
evalueringsskjemaene fra kurset, viser også stort sett veldig gode tilbakemeldinger. 
Selvfølgelig treffer man ikke alle med alt, vi er jo alle forskjellige og har forskjellig 
bakgrunn og ståsted. Noen er kanskje helt nye og har stor nytte av enkelte temaer, mens 
andre kanskje har lang erfaring og kan masse om de samme problemstillingene. Noe som 
var synd for årets arrangement, var at mange medlemmer ikke fikk delta av sin arbeidsgi-
ver fordi innholdet syntes «lite relevant». Rent faglig kan jeg til dels si meg enig i det, 
men samtidig er den sosiale biten minst like viktig når vi er så få som vi er. Jeg synes vi 
hadde engasjerte og inspirerende foredragsholdere som ga oss mye nyttig kunnskap. 
Kanskje skal vi allikevel prøve å tenke litt nytt til neste år og gjøre ting litt annerledes? Vi 
tar gjerne imot gode forslag! Vi i styret fikk også en del konkrete tilbakemeldinger om 
hva dere medlemmer ønsker av oss og om hva vi bør/skal jobbe med fremover.

Nytt styremedlem
I løpet av året valgte Geir Arne Egeland å trekke seg fra styret. Det synes vi i styret var 
synd, og vi fikk samtidig utfordringen med å finne en erstatter – noe som ikke alltid er så 
enkelt blant våre få medlemmer. Lars Tomas Lien som tidligere har sittet som nestleder i 
styret i seks år, sa seg imidlertid villig til å stille. Derfor hadde vi et lite valg i løpet av kurset, 
og kandidaten ble enstemmig valgt. Nå er vi to nye og to gamle i styret, og det tror jeg kan være lurt med tanke på neste landsmøte også. 
Det er alltid greit at noen som har vært med før, blir med videre for å sikre kontinuitet.

Et spennende, lærerikt og inspirerende år
Videre synes jeg at det første året mitt som leder for NMT har vært et utrolig spennende, lærerikt og inspirerende år. Tiden har gått 
veldig fort, og jeg har fått være med på mye som har gitt meg kompetanse både faglig og sosialt slik at jeg virkelig ser frem til de to 
neste årene av denne perioden. Jeg håper også å se dere alle igjen på neste års kurs, og vil samtidig ønske dere en riktig god jul og et 
godt nytt år!

Kjersti Merete Jønland
Leder

Kjersti M. Jønland. Foto: Merete Vonen
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NMT-kurset 2011
Årets kurs gikk av stabelen på Quality Airport Hotel, Gardermoen, 28. og 29. oktober og samlet … 
deltakere til felles kunnskapsutvikling, faglig horisontutvidelse og sosial berikelse! Her følger et lite 
tilbakeblikk for dem som var til stede og en liten smakebit av hva som foregikk, for dem som ikke fant 
veien til årets kurs.
 
Tekst: Merete Vonen

ALS og Søvn og søvnstadier
Nevrofysiolog Ketil Berg-Olsen som til 
daglig arbeider ved Universitetssykehuset 
Østfold, avdeling Fredrikstad, foreleste om to 
temaer under kurset – Amyotrofisk lateral 
sklerose (ALS) og søvn og søvnstadier. Han 
er flink til å tilrettelegge stoffet for motta-
kerne og gjør det lett tilgjengelig. Han kjenner 
også nevrofysiologenes arbeidsdag og 
arbeidsoppgaver godt. Han avsluttet foreles-
ningen med en engasjerende søvndiagrams-
quiz og fikk god respons fra deltakerne på 
kurset.

De døde forteller
Førsteamanuensis Jostein Halgunset foreleste 
om obduksjonens rolle i utviklingen av 
moderne medisin under tittelen «De døde 
forteller».
– Jeg er interessert i medisinsk historie og 
utviklingen av medisinsk tenkemåte og ble 
glad for å få invitasjon til å komme hit. Jeg vil 
si litt om hvordan bruken av døde mennesker 
gjennom tidene har influert på vår måte å 

tenke på sykdom og helse og bidratt til at vi 
har kommet dit vi har i dag medisinsk. Dette 
handler jo mye om de evige spørsmålene om 
hvorfor og hva det er som skjer når en sunn 
og frisk person blir syk og i verste fall dør? 
Har det med skjebne og helt utenforliggende 
årsaker å gjøre, eller har det med kroppslige 
og fysiske eller materialistiske årsaker å 
gjøre? Måten vi tenker på årsakene på, 
påvirker måten vi går inn for å bekjempe 
sykdom. Hvis man for eksempel skylder på 
utenforliggende årsaker, forsvinner grunnla-
get for obduksjoner helt, sa han. Så tok han 
kursdeltakerne med på en kronologisk 
fremstilling av hvordan hovedretningene 
innen tenkemåter har vært og hvordan det har 
gitt seg utslag i medisinsk forskning og 
utvikling, spesielt innen obduksjon.

HMS ved obduksjon
Overlege fra avdeling for patologi ved 
Universitetssykehuset i Stavanger; Christian 
Lycke Ellingsen, foreleste over de to temaene 
HMS ved obduksjon og Supplerende 

undersøkelser ved obduksjon. Han fortalte at 
han er med i et uorganisert nettverk som 
kaller seg obduksjonsmafiaen eller obduk-
sjonsgeriljaen som prøver å spre informasjon 
om betydningen av obduksjoner.
Når det gjelder HMS, sa han at det er lover, 
regler og rutiner som er etablert primært for å 
forebygge skade og sekundært for å beskrive 
hvordan man behandler eller håndterer skade 
når det har oppstått.
– Alle arbeidsplasser skal ha HMS-program-
mer. Dette er pålagt gjennom arbeidsmiljølo-
ven og andre lover og regler. Det er også 
pålagt å ha verneombud. Det at man har et 
verneombud, reduserer imidlertid ikke 
arbeidsgivers ansvar. En viktig oppgave er å 
gå vernerunder, og da kan det være lurt med 
fokuserte vernerunder. Det vil si at man 
bestemmer seg for hva man skal vurdere ved 
hver runde – for eksempel at i dag går vi 
rundt og ser på ergonomi, om to uker skal vi 
se på utsatthet for kjemikalier. Minst én runde 
i året er pålagt, og så er det fritt utover det. Av 
og til kan det dessverre virke som om det er 
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viktigere å melde om noe enn å gjøre noe for 
at det skal bli bedre, sa han.

Supplerende undersøkelser 
ved obduksjon
Når det gjelder supplerende undersøkelser ved 
obduksjon, snakket Lycke Ellingsen om at det 
beste er om man har innkomstblod fra en 
person kom til sykehus og, hvis mulig, helst 
fra en person som var levende da blodprøven 

ble tatt. Han snakket om at tolkningen av resul-
tater ofte gir betydelige utfordringer, og at 
forhold som kan påvirke en blodprøve, for 
eksempel er om en person har fått blodoverfø-
ring. Da vil prøvene fra personen være «vasket 
ut», og da vil øyevæske være et bedre medium. 
Stix av øyevæske som screening, er raskt, 
effektivt og billig, mente han.
– Ofte får man prøver med kjemiske stoffer 
som er slik at man ikke vet eller forstår hva det 

er personen er påvirket, eller forgiftet, av og 
har i blodet. Alle svar må også vurderes med 
skepsis, sa overlegen og oppfordret alle til å 
lese prøvetakingsinstruksen fra Folkehelsa. 
Han tipset også om et godt, nettbasert verktøy 
på www.felleskatalogen.no og om siden www.
virtopsy.com som tar for seg fremtiden innen 
rettsmedisinsk forskning og utvikling.

Nevrofysiolog Ketil Berg-Olsen Førsteamanuensis Jostein Halgunset Overlege Christian Lycke Ellingsen

Diskusjonsforum under NMTs fagkurs 2011

Rekonstruksjon
Tekst: Eli-Mathea Skåre og Merete Vonen

Under diskusjonsforumet for autopsiteknikere 
ved årets fagkurs ble blant annet temaet 
rekonstruksjon tatt opp. Mange av de tilstede-
værende teknikerne/preparantene foretar i dag 
en del rekonstruksjon etter blant annet ulykker, 
og det ble diskutert hvordan dette feltet kan 
utvikles faglig.

Det var delte meninger om hvor langt preparan-
ter skal gå når det gjelder rekonstruksjon etter 
ulykker og annet, og en del av diskusjonen 
dreide seg om hvorvidt arbeidsgivere vil mene 
at dette er et område teknikerne skal involvere 
seg sterkere i fremover. Ett av forslagene gikk ut 
på å sende representanter fra yrkesgruppen på 
opplæring i utlandet for å lære rekonstruksjons-
teknikker, for så å videreformidle denne 
kunnskapen til andre teknikere her hjemme. 

Dette reiste igjen spørsmål om hvem som 
eventuelt skal betale for opplæringen, og om 
arbeidsgiver vil se nytten av den? Som 
yrkesgruppe ønsker obduksjonsteknikerne å yte 
best mulig service både overfor kollegaer ved 
de forskjellige sykehusavdelingene, men også 
overfor pårørende. Styret i NMT vil derfor ta 
med seg synspunkter fra diskusjonsforumet 
videre og følge opp temaet i sitt arbeid det 
kommende året.
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Festmiddag
Uten mat og drikke, duger 
heltene ikke – så også på 
kurs! NMT tror at mange 
arbeidsgivere ikke vet å 
verdsette at den sosiale 
biten også er viktig både 
faglig og kollegialt.

Tekst: Merete Vonen
Foto: Eli-Mathea Skåre

Som vanlig var pausene, måltidene og ikke 
minst festmiddagen også en viktig del av årets 
kurs. Med så få personer innen hver yrkesgrup-
pe på hver arbeidsplass, blir ikke muligheten for 
kollegiale drøftinger og erfaringsutvekslinger 
stor. Derfor er den sosiale biten under kursene 
ofte minst like viktig for deltakerne som den 
faglige. Dette er et viktig poeng som mange 
kunne ønske at arbeidsgivere også ville 
verdsette høyere når deres ansatte søker om å få 
delta på kurs. Det holder ikke bare å se på det 
faglige programmet for å vurdere hvilket utbytte 
deltakerne vil ha av kurset. De får vite hvordan 
kolleger har det på andre arbeidsplasser rundt 
omkring i landet, og de henter tips og råd fra 
hverandre. Det samme gjelder å diskutere 

erfaringer og faglige og arbeidsmessige 
utfordringer med kolleger fra andre 
nordiske land.
I år var det som vanlig representanter 
fra både Sverige og Danmark til stede. 
Ikke minst er samarbeidet om 
utdanningen fremtredende innen de 
nordiske landene. Norge stiller også 
ofte med representanter under 
samlinger i Sverige og Danmark, og 
som bildene viser, har alle blitt godt 
kjent og vet å hygge seg sammen 
når muligheten er der.

Pilegrim i eget liv; skritt for skritt mot målet

En pilegrimsferd er en lang og krevende 
vandring. Deltas spesialrådgiver i fag- og 
samfunnspolitisk avdeling, Grete Holen, har 
gått svært mange pilegrimsferder selv. Andre 

dag av kurset tok hun deltakerne med på en 
pilegrimsferd i ord og bilder. Hun bruker 
pilegrimsvandringer som en metafor for å skape 
forståelse for viktigheten av visjoner og mål for 

å få til det man vil, og at man må gå skritt for 
skritt for å nå målene. Dette gjelder både 
generelt i hver enkelts liv og for virksomheter 
og organisasjoner.

Spesialrådgiver Grete Holen i aksjon som visjonær viderebringer av kunnskap om pilegrimsferders betydning i både konkret og overført betydning. 
Foto: Eli-Mathea Skåre
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Navn: Elisabeth Aune
Stilling: Tekniker
Arbeidssted:  EEG-laboratoriet 

ved Colosseum 
senter i Oslo 
i fem år

– Er du medlem i Delta og NMT?
– Nei, jeg er ikke medlem, men 
jeg tenkte jeg skulle melde meg 
inn nå når jeg er her på kurset.
– Har du vært på NMTs kurs før?
– Ja, jeg har vært på NMTs kurs 
flere ganger før. Det har vært 
kjempegode kurs, og så er det 
lærerikt og fint å treffe andre og 
høre om hvordan de jobber.

– Hva synes du om årets kurs?
– Jeg synes det var kjempebra, og spesielt delen om søvn og søvnfor-
styrrelser. Jeg jobber mye med søvn.

Navn: Astri Johnsen
Stilling: Autopsitekniker
Arbeidssted:  Nordlands- 

syke huset i Bodø i 
åtte år

– Er du medlem i Delta og NMT?
– Ja, jeg er medlem.
– Har du vært på NMTs kurs før?
– Ja, det er det fjerde kurset jeg er 
på. Det har vært veldig gode kurs 
med gode temaer og gode 
forelesere, så jeg gleder meg til 
kurset hvert år.
– Hva synes du om årets kurs?
– Jeg synes kurset var bra i år 
også, og så synes jeg det sosiale 

også er veldig viktig. Det er veldig kjekt å treffe folk som har samme 
jobb. Det er jo ikke overalt man treffer folk fra denne yrkesgruppen. 
Man blir litt alene.

Fire på NMT-kurs
Tekst: Merete Vonen

Foto: Merete Vonen

Foto: Eli-Mathea Skåre

Foto: Merete Vonen

Foto: Eli-Mathea Skåre

Navn:  Inger-Marie 
Evensen

Stilling:  Nevrofysiologi-
tekniker

Arbeidssted:  A-hus – siden 
september i fjor

– Er du medlem i Delta og NMT?
– Ja, jeg er medlem.
– Har du vært på NMTs kurs før?
– Nei, dette var første gang.
– Hva synes du om årets kurs?
– Jeg synes det var veldig bra. 
Spesielt synes jeg nevrolog Ketil 
Berg Olsen hadde veldig fine og 
interessante forelesninger. Det 
han snakket om, berører mye av 

det jeg jobber med til daglig. Jeg synes også at den sosiale biten var 
veldig fin. Vi var akkurat passe mange mennesker til å bli kjent med 
alle, og det var god mat og et rent og fint hotell med fine rom.

Navn:  Stian Nilsen
Stilling:  Obduksjons-

tekniker
Arbeidssted:  Folkehelse-

instituttets 
avdeling for 
retts medisin i syv 
år

– Er du medlem i Delta og NMT?
– Ja.
– Har du vært på NMTs kurs før?
– Ja – tre ganger.
– Hva synes du om årets kurs?
– Jeg synes det var veldig 
hyggelig å treffe de andre 
teknikerne som jobber på andre 

avdelinger rundt omkring i hele Norge og også de utenlandske. Det at vi 
har kurs hvert år, gjør det kanskje vanskelig å finne noe som er faglig 
både relevant og interessant hver gang, men det var noen interessante 
temaer i år også. Vi jobber med forskjellige ting på alle obduksjonsavde-
linger, så vanlige temaer blir lett litt perifere faglig. For min egen del er 
det mye rettsmedisin mens for andre er det mer patologi. Det kunne 
sikkert vært lurt om vi i Norge samarbeidet Sverige og Danmark om å 
ha kurs hvert tredje år for eksempel. Og så er det viktig å ha diskusjonen 
gående om hva som skjer med yrket vårt fremover siden obduksjonstal-
lene går ned. Hvilken rolle kan teknikerne spille i fremtiden?

7
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Mitokondriesykdommer
Mitokondriesykdommer er 
betegnelsen på en gruppe syk-
dommer knyttet til organismens 
energiomsetning. Hver enkelt 
celle inneholder små «kraft-
verk» (mitokondrier) som 
utnytter ernæringens fett og 
kullhydrater til å danne energi-
rike forbindelser.

Tekst og foto: Frambu, senter for sjeldne 
funksjonshemninger

Alle kroppens organer og funksjoner er 
avhengige av energi i vekslende grad. Hjerne, 
hjerte, nyrer og lever er blant de mest 
energikrevende organene i kroppen. Disse 
rammes derfor først ved forstyrrelser i cellenes 
energiproduksjon.

Mitokondriesykdommer ble opprinnelig 
beskrevet som nevrologiske sykdomsbilder 
preget av muskelsvakhet, tretthet og spesielle 
forandringer i muskelvevet som kunne 
observeres under mikroskop. Etter hvert ble 
man klar over at stoffskifteforstyrrelsen også 
kunne mistenkes ut fra andre kliniske tegn eller 
laboratoriefunn i blod og urin.

Det pågår intens forskning på mitokondriesyk-
dommer, og listen over diagnoser som kommer 
inn under sykdomsgruppen, øker stadig. Noen 
ganger regnes de samme diagnosene også med 
i andre sykdomsgrupper. For eksempel kan 
forstyrrelser i omdannelsen av fett til energi 
betegnes både som mitokondriesykdommer og 
som peroxysomale sykdommer.

De viktigste diagnosene i gruppa kan 
deles inn etter alder for debut:
Tilstander med tidlig start (0–2år):
Alpers sykdom er en alvorlig, raskt fremadskri-
dende hjernedegenerasjon. Den rammer både 
motoriske og mentale funksjoner og medfører 
epilepsi som ofte er vanskelig å behandle.

Leighs syndrom er fellesnavn for en tilstand 
med raskt progredierende funksjonstap 
knyttet spesielt til hjernestammefunksjoner 
(svelge-, puste- og øyebevegelser) og typiske 
forandringer på MR-bilder av hjernen.

Menkes sykdom (også kalt «kinky hair 
syndrome») gir gulsott i nyfødtperioden, 
tidlig epilepsi, lite pigment i hud og hår, håret 
er tynt og pistrete fordelt, stivt, sprøtt og 
knekker lett. Den syke mangler kobber som 
omsettes på feil måte i kroppen på grunn av 
enzymforstyrrelse. Spesielle tannforandringer. 
Spesielle, ytre trekk kan gi mistanke også om 
andre syndromer.

Pearsons syndrom er først og fremst en 
blodsykdom med nedsatt funksjon i benmar-
gens mitokondrier og alvorlig blodmangel.

Tilstander med senere start (etter to års alder):
Kearns-Sayres’ syndrom rammer øyefunksjoner 
(netthinne, øyemuskler), balanse og koordina-
sjon (ataxi), hjerterytme og kroppsvekst.

Lebers hereditære opticus neuro-retinopathy 
(LHON) gir plutselig, raskt synstap med 
degenerasjon av synsnerven og netthinnen. 
Varierende nevrologiske symptomer.

Mitokondrie-encephalopathi, laktacidose & 
«strokelike» episodes (MELAS) gir hodepine 
som kan ligne migrene med kvalme og 
ubehag, illebefinnende med nevrologiske tegn 
som skyldes forbigående sirkulasjonsforstyr-
relser i hjernen eller mer varige (slaglignen-
de). Epilepsi som kan være vanskelig å 
kontrollere, og hvor man skal unngå visse 
epilepsimidler (blant annet slike som 
inneholder valproat).

Myopathi, encephalopathi, «ragged red 
fibers» (MERRF) gir muskelsvakhet, epilepsi, 
syns- og hørselshemning, motoriske vansker 
og lærevansker.

Sammensatte sykdomsbilder
Tilstandene over er karakterisert ved 
sammensatte sykdomsbilder fra flere 
organsystemer:
•  muskelsystemet (slapphet, tretthet, svakhet, 

lammelser (pareser))
•  hjertet (nedsatt slagkraft, redusert pumpe-

evne med fortykket vegg)
•  hjernen (encefalopati med lærevansker/

utviklingshemning, motoriske koordina-
sjons- og balansevansker)

•  det øvrige nervesystemet (svekkelse i 
perifere nervers ledningsevne (polynevro-
pati))

•  synsvansker (netthinneskade, svekkelse av 
øyenervene)

•  øyemotoriske forstyrrelser (avvikende 
øyebevegelser, skjeling, hengende øyelokk 
osv.)

•  hørselssvekkelse (nevrogent hørselstap)
•  forstyrrelse i det autonome nervesystemet 

(sviktende kontroll av urintømning, 
tarmfunksjon, puste- og hjerterytmeuregel-
messigheter)

•  lever, bukspyttkjertel
•  nyrer og urinveier
•  stoffskiftekjertler (lavt blodsukker, 

sukkersyke (diabetes) med mer)
•  benmarg (blodmangel)

Andre former kan gi symptomer bare 
fra skjelettmuskler og hjertemuskler:
Forsinket motorisk utvikling, økt tretthet, 
trivselssvikt, blir ofte bedre etter hvert. 
Tilstanden kan variere sterkt når det gjelder 
debutalder og forløp. Det er en tendens til at de 
som starter tidlig, har mest alvorlig forløp og 
redusert forventet levealder. Ikke alle tilfeller 
av mitokondriesykdom er progredierende.

Forekomst
Mitokondriesykdommene er ikke så helt 
sjeldne, men tilstandene har mange uttrykks-
former, så mange er trolig ikke diagnostisert 
eller går under andre diagnoser. En studie 
beregnet forekomsten til én per 11.000 i den 
vestsvenske regionen. Disse utgjorde cirka ti 
prosent av personene med nevromuskulære 
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sykdommer i regionen, men bare tre av 300 
personer med mistenkt mitokondriesykdom 
(Eur. J. of Ped. 1995).

Årsak
Som regel skyldes tilstandene genfeil 
(mutasjoner) av typen punktmutasjoner. 
Mutasjonen kan sitte i cellekjernens (nukle-
us’) vanlige DNA (nDNA) eller i mitokon-
drienes eget arvestoff (mtDNA) som arves 
utelukkende fra moren. Mutasjoner i mtDNA 
finnes relativt sjeldnere ved sykdommer som 
debuterer i barndommen, enn ved sykdommer 
som debuterer hos voksne. Mitokondriefeilen 
trenger ikke finnes i alle vev/organer i samme 
grad. Sykdommen kan da komme til 
varierende uttrykk, og risikoen for sykdom 
ved arv kan variere sterkt.
Diagnostisering
Diganosen stilles på bakgrunn av de kliniske 
bildene beskrevet ovenfor kombinert med:
•  markert forhøyet melkesyrekonsentrasjon 

(laktat) i blod og/eller ryggmargsvæske og 
forhøyet forhold (ratio) mellom laktat og 
pyruvat

•  abnorm utskillelse av organiske syrer i 
urinen (metabolittsøk)

•  typiske funn i vevsprøver (spesielt «ragged 
red fibers»)

•  påvist enzymdefekt i respirasjonskjedeenzy-
mene eller pyruvatdehydrogenase (PDH)

•  bekreftende mutasjonsanalyse (DNA-under-
søkelse). Det kan være vanskelig å finne 
mutasjonene i blodprøver. Ved mistanke må 
man eventuelt også lete i andre vev.

•  familiemedlem med overbevisende 
mitokondriesykdom

Behandling/medisinske tiltak
Det finnes per i dag ingen helbredende 
behandling. Behandling med kosttilskudd 
som Q-10, asparginsyre, karnitin og eventuelt 
kreatin kan muligens redusere tretthet og 
muskelsvakhet. Tilskudd av vitamin C, K og 
E ut over vanlige anbefalinger er forsøkt, men 
har ikke vist seg å endre forløpet. Enkelte kan 
trenge spesiell diett. Dikloracetat kan 
redusere forhøyet laktat, men det er usikkert 
om det påvirker sykdomsprosessen.

Energitilførsel er viktig. Til tross for lav 
aktivitet, trenger mange rundt 120 prosent av 
vanlig beregnet kaloritilførsel per vekt. 
Personer med mitokondriesykdommer kan 
raskt bli svært syke ved sviktende ernæring, 
faste eller infeksjonssykdommer, spesielt med 
kvalme/oppkast. Dette må formidles til alle 
voksne som har ansvar for barn med en slik 
diagnose.

Vanlige infeksjonssykdommer som omgangs-
syke og lignende kan hos noen utløse raske 
stoffskifteforstyrrelser som kan kreve 
intravenøs behandling på sykehus.
Noen tåler dårlig visse typer medisin (spesielt 
epilepsimedisiner som inneholder virkestoffet 
valproat, slik som Orfiril og Depakine).

Kilde:
Frambu – senter for sjeldne funksjonshemnin-
ger. Frambu er et kompetansesenter for barn, 
ungdom og voksne med sjeldne diagnoser, og 
deres pårørende og fagpersoner 
– www.frambu.no.

Også kjent som Mitokon drielle sykdommer
Underdiagnoser:
Kearn-Sayres’ syndrom, Lebers hereditære 
opticusnevro-retinopati (LHON), Menkes 

syndrom, Mitokondrie-encephalopati med 
laktasidose og slaglignende episoder (MELAS), 
Mitokondrie-nevrogastrointestinal encefalo-

myopati (MNGIE), Myopati, Mitokondrie 
encephalopati, «ragged red fibres» (MERFF), 
Pearsons syndrom.
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«Livet er ikke det verste man 
har», sier Benny Anderssen i 
den kjente og innholdsrike visen 
«Svantes lykkelige dag». Svante 
slet med helsen, både den fy-
siske og den psykiske. Allikevel 
klarte han å glede seg over det 
som var godt i livet. Svante har 
lært oss at det går an å være 
frisk nok for livet selv om det 
skranter i både kropp og følel-
ser. Og han var sikkert også 
frisk nok for jobben om han var 
så heldig å ha en jobb å gå til.

Per Anders Nordengen, 
prest, samtaleveileder og foredragsholder 
bl.a. om psykisk helse

I verdens beste helseland er det et paradoks at 
altfor mange står utenfor arbeidslivet. En stor og 
økende andel av langtidsfraværet og uførepen-
sjoneringen skyldes psykiske lidelser. Vi har 
nettopp feiret Verdensdagen for psykisk helse 
som er en viktig årlig påminnelse om at det er 
like vanlig å ha vondt i følelsene som å ha vondt 
i kroppen. Alle har psykisk helse, og ingen blir 
forskånet mot å slite med psyken i løpet av livet. 
Derfor er det viktig at vi alminneliggjør og 
normaliserer det å ha vondt i følelsene.

Alle opplever sjelelige rystelser
Verdensdagen er med på å fjerne tabuet 
omkring det at vi har så vanskelig for å 
snakke om vår psykiske helse. Fortsatt er det 
slik i mange sammenhenger at psykisk 
sykdom framstår som noe skummelt og 
uhåndterlig. Som eksempel kan nevnes at da 
jeg fortalte en nær bekjent av meg at jeg i 
forbindelse med Verdensdagen skulle ha 
mange foredrag på ulike arbeidsplasser om 
psykisk helse, sa hun at «det kan da ikke være 
nødvendig å fokusere på slike negative ting i 
arbeidstiden».
Det er trist at det å fokusere på psykisk helse 
forbindes med noe negativt. For det handler jo 
om fokus på arbeidsglede, om trivsel på jobb og 
om å ta vare på hverandre. Vi må normalisere at 

alle mennesker i perioder i livet sliter med sin 
psykiske helse. Ingen går gjennom livet uten 
følelsesmessige påkjenninger. I løpet av livet 
møter alle perioder med uventede og ubehage-
lige endringer som ryster i sinn og følelsesliv. Vi 
trenger ikke bare trimkampanjer for den fysiske 
helsen, men like mye for den psykiske.

Ta regi over eget liv
Jeg er redd for at immunforsvaret for vår 
psykiske helse er i ferd med å bli svakere og 
skjørere desto bedre vi får det materielt. 
Derfor trenger vi «en slankekur for kroppen 
og en fetekur for nervene» slik at vi kan 
makte livets uunngåelige påkjenninger uten å 
måtte bli sykmeldt, uten å måtte melde oss ut 
av hverdagen og uten å miste troen på 
framtida på tross av det som har skjedd. Vi 
kan bli enda bedre til å takle endring og 
uunngåelig motgang. Og vi kan trene oss opp 
til å bli flinkere til å leve med sårbarhet, 
skuffelse, tap, sorg, sykdom og motgang. Jeg 
liker bedre uttrykket «å ta regi over eget liv» 
enn masingen om å måtte «mestre livet» når 
jeg er så langt nede at mestring føles fjernt.
Arbeid og aktivitet er helsebringende
Det er gledelig at temaet for Verdensdagen for 
psykisk helse i år har vært «Arbeid og 
psykisk helse». Fokus har vært å bidra til 
åpenhet om psykisk helse på arbeidsplassen 
og å legge forholdene til rette for dem som 
har det vanskelig på jobben. Å sette fokus på 
dette bidrar til bedre arbeidsmiljø, lavere 
sykefravær og bedre psykisk helse for den 
enkelte. I høst følger NAV og Helsedirektora-
tet opp med en kampanje om psykisk helse i 
arbeidslivet. Kampanjen heter «Sees i 
morgen» og setter fokus på at arbeid og 
aktivitet er bra for fysisk og psykisk helse.

Fokus på åpenhet og tilrettelegging
Både arbeidsgivere og arbeidstakere trenger 
kunnskap om hvilken betydning arbeid har 
for vår psykiske helse. Det handler om hvilke 
faktorer som bidrar til god psykisk helse på 
arbeidsplassene, og om hva hver enkelt kan 
bidra med for å skape åpenhet og trygghet på 
jobben. Hvordan kan det tilrettelegges for 
personer med psykiske problemer i arbeidsli-
vet? Hvordan kan vi forebygge slike 
problemer? Økt kunnskap og åpenhet bidrar 
til å senke terskelen for å snakke om psykiske 
helseproblemer.

Arbeid og psykisk helse

Frisk nok for jobben
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Sykmelding feil «løsning»
Det er liten tvil om at det er god helse i arbeid 
– og mange kan bli fortere friske av å jobbe. 
Selvsagt er det mange sykdommer, også 
psykiske, som krever fravær fra arbeidsplas-
sen for at man skal bli frisk. Samtidig er det 
liten tvil om at det å være i jobb i svært 
mange tilfeller, selv i en vanskelig tid, kan 
være en bedre «medisin» enn å være 
sykmeldt. Jeg undres over at «løsningen» på 
livets problemer for mange er å være 
sykmeldt fra jobben. Kan det hende at noen i 
stedet i en periode burde vært sykmeldt fra 
ektefelle, nabo, familie eller venner?
For mange av oss er jobben et godt sted å 
være når livet er vanskelig. På jobben er det 
behov for andre sider hos oss enn selvmedli-
denhet, og kolleger og ledere kan være til 
hjelp i en vanskelig periode.

Godt å være til nytte
Selv om det ikke finnes noen fasitsvar eller 
løsninger på hvordan vi skal komme oss ut av 
kriser, så er det mange som har fortalt om 
nytten av å komme fort tilbake til jobb etter 
en nedtur. Jeg har jobbet mye med mennesker 
i dyp sorg og krise, og det er flere som har 
sagt til meg at noe av det som hjalp dem ut av 
krisen var nettopp å komme raskt tilbake på 
jobb. «Hvis ikke hadde jeg begravd meg i 
sorgen 24 timer i døgnet og bare syntes synd 
på meg selv. Men på jobben var det bruk for 
andre sider av meg enn bare fortvilelsen min. 
Der hadde jeg kolleger som tok vare på meg, 
og på jobben kunne jeg begynne å fungere 
normalt igjen», var det en som sa til meg.

«Sorgmeldt» i stedet for sykmeldt
I den forbindelse har jeg også lyst til å slå et 
slag for at vi må få mulighet til å bli «sorg-
meldt» i stedet for å bli sykmeldt når vi 
mister noen. Sorg er da ingen sykdom, men 
en helt naturlig reaksjon på tap. Vi lever i et 
samfunn som dessverre sykeliggjør mye av 
det som er helt normale reaksjoner. Derfor 
trenger vi «sorgmelding» framfor «sykmel-
ding» i forbindelse med dødsfall. I dag må 
leger stille en «syk-diagnose» for at pårø-
rende skal få en naturlig pause fra jobben når 
de er i sorg. Dermed blir sorgen unødvendig 
sykeliggjort. En dame som hadde mistet 
barnet sitt, fortalte meg at legen skrev at hun 
var inne i en depresjon – noe han måtte gjøre 

for at hun skulle kunne få et avbrekk. 
Sykemeldingen gjorde henne imidlertid bare 
enda sykere. Hun var jo ikke i depresjon, men 
i sorg. Derfor håper jeg myndighetene kan gi 
leger mulighet til å skrive ut «sorgmeldin-
ger». På den måten vil ikke sorg bli gjort til 
noe mer sykelig enn det er.

Felles ansvar for forebygging og gode 
løsninger
Både arbeidstakere og arbeidsgivere bør 
benytte denne høsten til å bli bevisstgjort på 
hvilken betydning arbeid har for den psykiske 
helsen, og til å finne hva som bidrar til god 
psykisk helse på arbeidsplassene. Viktige 
spørsmål er hvordan jobben kan forebygge 
unødig psykisk slitasje, og hva som kan 
gjøres for å tilrettelegge for tilstedeværelse 
for arbeidstakere med psykiske problemer. Vi 
trenger åpne og rause arbeidsmiljøer hvor 
ledere og ansatte har en tillit til hverandre 
som gjør det enkelt å snakke om det som kan 
være vanskelig.
Både Verdensdagen og høstens kampanje må 
brukes til å senke terskelen for å snakke om 
psykiske helseproblemer i arbeidslivet, og til 
å bidra til å fremme sunnere arbeidsmiljøer. 
Trivsel, utfordringer og konstruktive 
tilbakemeldinger på jobben gjør godt for den 
psykiske helsen. Vi arbeidstakere har ansvar 
for å gjøre det beste ut av jobben, og alle 

ledere har et stort ansvar for å legge til rette 
for gode løsninger som vil gagne den enkelte 
arbeidstaker, bedriften og samfunnet.
 

Psykisk helse forbindes ofte med noe negativt, men på en arbeidsplass handler det om fokus på arbeids-
glede, trivsel og å ta vare på hverandre. Vi trenger åpne og rause arbeidsmiljøer hvor ledere og ansatte har 
en tillit til hverandre som gjør det enkelt å snakke om det som kan være vanskelig. Trivsel, utfordringer og 
konstruktive tilbakemeldinger på jobben gjør godt for den psykiske helsen. Foto: Aletia/Shutterstock.com

Fysisk trening er ikke bare sunt for kroppen, men 
for psyken også. Mange arbeidsplasser har 
insentiver som støtter de ansatte i å drive med 
fysisk trim. Mange melder også arbeidsplassen 
kollektivt på som deltakere i trimløp og gjør det til 
en sosial «happening» blant kollegene. Foto Martin 
Lehmann/Shutterstock.com
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Når leger blir 
mordere… del 1
Med visse mellomrom dukker 
debatten opp omkring legers 
eventuelle medvirkning til at 
håpløst syke mennesker frivillig 
velger å gjøre slutt på livet. 
Slike diskusjoner dreier seg 
hovedsakelig om aktiv døds-
hjelp, men de fleste leger med 
klinisk erfaring har nok også 
stått foran valget om å avslutte 
behandling for at «naturen skal 
gå sin gang». Langt sjeldnere er 
det, heldigvis, at leger bevisst 
tar livet av friske folk. Denne 
artikkelen gir et lite overblikk 
over en liten del av kriminalhis-
torien hvor leger har opptrådt 
som mordere, ofte i naiv tro på 
at de nettopp på grunn av sitt 
relativt respektable yrke, ville 
unndra seg etterforskningens 
søkelys.

Tekst: Per Holck

Gjennom alle tider har samfunnet forventet at 
en lege gjør sitt ytterste for at pasienten skal bli 
frisk igjen. Riktignok har metodene vært 
forskjellige og resultatene av legens ekspertise 
og dømmekraft ikke alltid i samsvar med det 
man kunne forvente. Likevel må vi tro at den 
hippokratiske lege-eden har vært etterlevd i den 
grad det har vært mulig. Legens plikter er klart 
formulert i eden, hvor det presiseres at han ikke 
må tilføye den syke noen skade eller urett, og 
ikke gi ham noen dødelig gift, selv ikke når den 
syke ber ham om det (1).
Kanskje er det en grunn til at dette nevnes 
spesielt, for det har nettopp vært gift som i 
århundrer har vært legens «verktøy» når han har 
villet begå sin forbrytelse. Det var dette han 
hadde greie på. Han har som ingen annen hatt 
lovlig tilgang til toksisk virkende medikamenter 
og har kjent deres dosering. Og når han har 
brukt dem i forbrytersk hensikt, har det gjerne 
vært i en naiv tro på at ingen ville oppdage det. 

Voldelige metoder overlot han til andre.
Å berøve et annet menneske livet står for de 
aller fleste som noe absurd. At en lege opptrer 
som morder – han som har valgt et yrke hvor 
det å bevare liv står i fokus – er noe de færreste 
har kunnet forestille seg. Men slikt har skjedd, 
og fra kriminalhistorien kjenner vi flere tilfeller, 
der «klassikerne» pussig nok opptrer i dronning 
Victorias, kong Edwards og «Jack the Ripper»s 
Storbritannia – tidsalderen for både dyder og 
laster.
Fra de nordiske landene kjenner vi ingen med 
sikkerhet fra denne epoken. Kanskje har leger 
som snakket Sherlock Holmes’ språk, ikke vært 
spesielt smarte sammenlignet med leger fra 
andre steder, eller så har det britiske politiet 
muligvis vært spesielt dyktig til å oppspore slike 
kasus. Tilsynelatende har de alle en fellesnev-
ner, og det er forholdet til kvinner samt den 
utrolig klønete måten forbrytelsen er utført på. 
La oss gjøre et lite streiftog gjennom kriminal-
historien.

Edward William Pritchard (1825–1865)
Det er relativt lite vi vet om denne skotskfødte 
legens tidligste år. Han skal ha studert medisin i 
London, ved King’s College Hospital, hvor han 
tok eksamen i 1846. Siden arbeidet han som 
skipskirurg i den britiske marinen i fire år. I 
1851 møtte han Mary Jane Taylor, datter av en 
velstående skotsk silkehandler. De giftet seg 
samme år, og dr. Pritchard ga nå opp sjølivet og 
slo seg ned som praktiserende lege nær 
Scarborough i Yorkshire. Her smykket han seg 
med en tysk doktorgrad som han hadde kjøpt in 
absentia fra universitetet i Erlangen i 1857 (2). 
Likevel kom han i alvorlige økonomiske 
vanskeligheter som gikk ut over hans gode navn 
og rykte i en slik grad at han blant annet ble 
sparket ut av den lokale frimurerlogen (2). Han 
og ektefellen så seg derfor nødsaget til at flytte 
over grensen til Glasgow i 1860. Her ble han 
heller ikke særlig populær blant annet på grunn 
av hans brautende opptreden og fordi han delte 
ut fotografier av seg selv i tide og utide.
I 1863 gjorde han sin tjenestepike gravid. Hun 
ble funnet død i sin seng etter en brann som av 
uklare omstendigheter hadde oppstått på hennes 
værelse i dr. Pritchards hus, og det syntes som 
om hun hadde vært bevisstløs, neddopet eller 
kanskje allerede død da brannen startet. Det ble 
påvist at døren hennes hadde vært låst fra 
utsiden. Likevel fant politiet ingen grunn til å gå 

verken legen eller saken nærmere etter i 
sømmene (3).
Den 28. februar 1865 døde dr. Pritchards 
70-årige svigermor, Jane Taylor, som var tilkalt 
for å ta seg av familiens fem barn samt hans 
kone som lenge hadde vært syk med uklare 
magesmerter og oppkast i perioder. Pussig nok 
døde også konen et par uker senere etter å ha 
blitt forsøkt behandlet av en annen lege, dr. 
Paterson. Å tilkalle hjelp var antagelig en 
feilvurdering av dr. Pritchard, for det er mulig at 
hans gode kollega fattet mistanke om at alt ikke 
sto riktig til i huset. Iallfall mottok politiet i 
Glasgow kort etter et anonymt brev som antydet 
dobbeltmord. Begge kvinnene ble gravet opp, 
og det ble påvist at de var forgiftet med 
antimon.
Dr. Pritchard ble anklaget for mordene, og 
under rettssaken fortalte dr. Paterson at han selv 
var blitt beskyldt for å ha forgiftet svigermoren 
med en overdose opium. Han viste ellers en så 
stor antipati mot kollegaen at dommeren måtte 
gi ham en reprimande (4). Dr. Pritchard avla full 
tilståelse overfor fengselspresten, og det kom 
også frem at han i sin tid hadde lovet den 
15-årige tjenestepiken ekteskap forutsatt at hans 
kone døde. Han mottok sin dødsdom etter en 
fem dagers rettsforhandling og ble den 28. juli 
1865 hengt offentlig ved Saltmarket i Glasgow 
overfor en tilskuermengde på cirka 100.000 (3). 
Dette som den siste i Skottland.
Man kan i ettertid spørre seg hvilket motiv dr. 
Pritchard må ha hatt for å ta livet av sin kone 
som både var en god mor og som tilsynelatende 
overså ektemannens erotiske og økonomiske 
eskapader. Kanskje håpet legen på en slags 
livsforsikring etter henne. I så måte ble han 
skuffet – det ble ikke aktuelt med noen 
utbetaling for hans vedkommende.

Philip Henry Eustace Cross (1826–1888)
Cross var irsk, en gentleman fra Dripsey i 
Cork. Han var av yrke militærkirurg med 
majors rang, men hadde trukket seg tilbake fra 
militærlivet og til familiens eiendom Shandy 
Hall nær Coachford. Han var en særling uten 
andre interesser enn jakt og fiske og var 
nærmest menneskesky. Han unngikk enhver 
sosial omgang med folk – iallfall til å begynne 
med. I så måte var han sin kone Mary Laura 
Marriotts rake motsetning. Spesielt viste dr. 
Cross liten interesse for kvinner, og man kan 
undres over hvordan fru Laura greide å få fem 
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barn med denne ektemannen. Han var ikke 
bare uinteressert, men hadde også et nedset-
tende syn på det annet kjønn (5). Derfor var 
det med god samvittighet at fruen i 1886 
ansatte den 20-årige Evelyn (Effie) Skinner for 
å ta seg av alle barna og fungere som guver-
nante for dem (6).
Pussig nok tok det ikke lang tid før den sære 
ektemannen begynte å vise menneskelige 
følelser, spesielt for frøken Skinner, og ikke 
sjelden på en svært åpenlys og håndgripelig 
måte. Guvernanten syntes ikke noe om dette, 
men hun likte og trengte jobben hun hadde fått 
og lot i første omgang være å gjøre fruen 
oppmerksom på mannens tilbøyeligheter – 
som nok ikke var så uvanlige på den tiden. 
Likevel lot det seg ikke skjule at dr. Cross «sto 
i med» guvernanten, og Effie Skinner fikk 
derfor beskjed om å forlate huset. Hun flyttet 
til Dublin, og man kan kanskje spørre seg hvor 
ufrivillig forholdet var, siden de to nå begynte 
en heftig korrespondanse, ofte med fiktive 
navn.
Gradvis fikk unge Effie varme følelser for dr. 
Cross, ja, i en slik grad at hun inviterte ham til 
Dublin hvor de en stund levde som mann og 
kone. Her skal han ha betrodd henne at han 
ønsket å komme seg ut av ekteskapet, men uten 
en opprivende skilsmisse som han fryktet ville 
gi hans sosiale posisjon et par riper i lakken.
Kort tid etter ble fru Laura syk med oppkast og 
magekramper, og ektemannen skal ha uttrykt 
bekymring for at hun hadde tyfus. Til tross for 
at fruen bare ble verre, innhentet han ikke annen 

legehjelp før det åpenbart begynte å stå om 
livet. Da ba han sin fetter, som også var lege, 
om assistanse.
Likevel døde konen den 2. juni 1887, og det var 
ingen annen enn dr. Cross selv som skrev ut 
dødsattesten. Begravelsen skjedde uvanlig raskt, 
på Magourney kirkegård i Coachford, og folk 
begynte å lure på om den ellers så friske og 
livsglade fru Laura virkelig hadde dødd en 
«naturlig» død. De ble imidlertid beroliget av 
Cross som forklarte at hun måtte komme raskt i 
jorden for å unngå ytterligere smitte (7).
Hadde dr. Cross nå tatt det litt med ro, hadde 
kanskje alt gått bra, men bare ti dager etter 
begravelsen var han dum nok til å gifte seg med 
Effie Skinner. Vielsen fant sted i St. James’ 
Church i London. Paret forsøkte å holde dette 
hemmelig, men det ble snart kjent – også for 
politiet – som nå begynte å interessere seg for 
saken. Fruen ble gravet opp, og kisten åpnet, og 
i kroppen påviste rettsmedisineren dr. Charlie 
Pearson et høyt innhold av både stryknin og 
arsenikk – men ingen tegn til tyfus. Siden det 
ganske snart kunne påvises at dr. Cross hadde 
kjøpt en større mengde arsenikk, ble han 
arrestert og anklaget for mord på sin hustru. 
Hans nye, unge kone hadde åpenbart ingen 
kjennskap til dr. Cross’ foretaksomhet og forlot 
ham da han ble arrestert og anklaget. Rettssaken 
tok ikke lang tid, og Cross ble dømt til å henges 
slik loven bød. Han fortrakk ikke en mine da 
dommen falt (5).
Henrettelsen skulle finne sted i Corks fengsel 
10. januar 1888, og det ble sagt at Cross’ hår 

hadde rukket å bli hvitt i løpet av de ukene han 
hadde sittet fengslet. Som offiser og gentleman 
forlangte han å stå vendt mot tilskuerne og ikke 
med ryggen til slik det var vanlig. Dette førte til 
en høyrøstet diskusjon mellom bøddelen og 
delinkventen som til sist fikk sin vilje. 
Bøddelen, James Berry, var engelsk og mottok 
etter dette så mange trusler fra irske borgere 
som slett ikke likte at den aristokratiske, 
irskfødte dr. Cross ble hengt, at han fant det 
tryggest å slutte i sitt yrke og flytte til sin 
hjemby Bradford i England.
Dommeren, Mr. Justice Murphy, skal ha sagt at 
mordet på Laura Cross var et av de mest 
grusomme og blodtørstige i hele århundret (6). 
Hendelser i de påfølgende årene skulle vise at 
han tok feil.
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•  Det er presten som bestemmer når man skal 
graves ned. Han sender noen på gamlehjem, og 
så graver han ned dem som blir til overs.

•  Man kan kalle Gud for hva man vil. Man kan 
kalle han Kristus, Festus eller 

Herre-Jesus
•  Kona til gud heter Gud-

mor. Hun er moren til alle 
barnebarna hans; Moses, 

Jesus og Julenissen
• Gud heter egentlig 
Den allmennpraktiser-

ende hersker på himmelen 
og på jorden. Han bestemmer 

alt, hele tiden. I gamle dager het 
Gud «mannen med ljåen.»
•  Gud er forholdsvis grei, men han liker ikke at 

tyver kommer til himmelen uten grunn.
•  Nå er det blitt ozonhull i himmelen. Det gjør at 

gulvet til Gud ikke er helt tett lenger. Det kan bli 
et problem.

•  Det er mange i himmelen: Alle som er døde er 
der, pluss Gud og Jesus og den dårlige Ånde.

•  Det er noen som har en hellig lama. Det er 
egentlig en liten kamel. Det heter Dalai-lama. 
Jeg tror det er en engel.

•  Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle 
barn komme til seg, så hadde vi ikke trengt 
barnehager.

•  Bibelen består for eksempel av De fem muse-
boker og Marius› evangelium. De skriver om 
mye pent der, og det handler om mange artige 
typer. For eksempel handler det om Pottimor, 
Pottifar og Pontius Forlat Oss.

•  Du skal høre på moren din samme hva hun sier 
og hvilket tonefall hun bruker.

•  Når noen dør, blir de lagt ned i jorda, og så sier 
presten: «Av jord er du kommet og der skal du 
bli.» Så tømmer han enda en bøtte jord i hodet på 
deg.

•  Elin, 4 år: 
Jeg vil ikke begraves når jeg blir gammel, for jeg 
klarer ikke å ligge så lenge under jorden uten å 
puste. Og så er det så ekkelt å få så masse jord i 
nesa. Da er det nesten bedre å bo på gamlehjem.

•  Magne, 7 år: 
Hvis du dør, så skaper Gud deg om til jord. Da 
skjønner du ikke bæret.

•  Mikkel, 7 år: 
I Afrika tror de på Nilsen Mandela.

•  Hanne, 8 år: 
Gud trenger ikke tro på noen han. Han trenger 
bare tro på seg selv.

•  Fredrik, 9 år: 
En misjonær er en mann med hatt og koffert 
som leser Bibelen på dørsprekken til folk.

•  Ingrid Marie, 7 år: 
Man kan bli frelst eller helfrelst, det kommer an 
på hva man gidder.

•  Hanne, 8 år: 
Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi 
staten sa det og presten mente det var best. I 
dag kan man slenge seg sammen med den ene 
samboeren etter den andre uten at staten så mye 
som letter på lokket.

•  Turid, 7 år: 
Når man gifter seg, gir man hverandre at taush-
etsløfte. Hvis man ikke holder det, blir man skilt, 
og da må man dele på lamper og knivene, og som 
regel blir man ikke enige om hvem som skal ha 
barna. De som ikke blir enige om det, må gå til 
en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha 
barna, så får den andre et spisebord ekstra.

på hva man gidder.
• Hanne, 8 år:

Når man giftet seg i gamle dager, var det fordi 
staten sa det og presten mente det var best. I 
dag kan man slenge seg sammen med den ene 
samboeren etter den andre uten at staten så mye 
som letter på lokket.

• Turid, 7 år:
Når man gifter seg, gir man hverandre at taush
etsløfte. Hvis man ikke holder det, blir man skilt, 
og da må man dele på lamper og knivene, og som 
regel blir man ikke enige om hvem som skal ha 
barna. De som ikke blir enige om det, må gå til 
en børsmegler. Han bestemmer at den ene skal ha 
barna, så får den andre et spisebord ekstra.Det plumper mye utilsiktet humor ut av små barnemunner - 

til stor glede for de voksne...! 

Foto: Anatoliy Samara/Shutterstock

• Det er presten som bestemmer når man skal • Bibelen består for eksempel av De fem muse

Fra barnemunn...
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INNMELDINGSBLANKETT
Fylles ut av Delta

Kryss av

UNDERSKRIFTDATO OG STED

Jeg er ikke Delta-medlem fra før, men ønsker å melde meg inn i Delta og registrere meg i Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT)

Jeg er medlem i Delta og ønsker å registrere meg i NMT. Mitt Delta-medlemsnummer er

For at jeg skal kunne dra full nytte av alle medlemsfordeler, samtykker jeg i at nødvendige opplysninger 
om mitt medlemskap gis til YS og Deltas samarbeidspartnere.

Innmeldingsblankett sendes til: Delta, Postboks 9202 Grønland, 0134 Oslo. Du kan også melde deg inn på www.delta.no

STEDPOSTNR.

NAVNARBEIDSGIVER

Fylles ut av ververMOBILTLF. PRIV.

MEDLEMSNR.E-POST

ADRESSEADRESSE

POSTNR.TLF. ARB.STEDPOSTNR.

ARBEIDSSTED

ARB. GIVERSTILLINGSKODE/-BETEGNELSE

ØNSKER PREMIE NR.VIKAR I %FAST ANSATT I %ÅRSLØNN I 100% STILLING

BESKRIVELSE AV PREMIEØNSKER MEDLEMSKAP I FØLGENDE YRKESORGANISASJON

NAVN INNMELDINGSDATOFØDSELSNR.

MEDLEMSNR.PERSONNR.ADRESSE

 

HUSK MEDLEMSFORDELENE!
Ønsker du YS-innbo fra i dag - ring 03100 
eller ta kontakt med ditt nærmeste Gjensidige- 
kontor.

Hvis Delta har riktig e-postadresse til 
medlemmene, kan informasjon om 
medlemstilbud, kurs, etter- og videre-
utdanning, temakvelder og andre arrange-
menter sendes ut på e-post. Det sparer 
organisasjonen for både tid og penger, og 
mer ressurser kan gå til å skape flere goder 
for medlemmene. Bare det å slippe å få post 
og blader i retur, vil spare organisasjonen for 
mye tid og arbeid.

Slik gjør du
Alle medlemmer kan nå logge seg inn på 
www.delta.no der de kan lese egne 
medlemsopplysninger. For å endre feilaktige 
opplysninger, må du logge deg inn på nytt i 
Deltas medlems portal og gjøre endringene 
der. Lenke finner du under https://medlem.
delta.no/focusclient/kfo/login.aspx og 
menypunktet/«knappen» «Endre medlems-
opplysninger».

NB! Det er også mulig å sende en e-post via 
kontaktskjemaet på siden «Endre medlems-
opplysninger». Hvis dette virker vanskelig, 
kan du eventuelt ta kontakt med yrke s-
organisasjonen din eller Deltas medlemsre-
gister. Det viktigste er at du gir beskjed!
Delta utvikler nå web’en videre slik at du 
skal kunne oppdatere medlemsopplysning-
ene direkte på www.delta.no i fremtiden.

Les om deg!
Får du post fra Delta? Får du Kommuniké og Caput et 
Corpus? Har du byttet jobb eller flyttet? Nå kan du selv 
sjekke om Delta har riktige opplysninger om deg og rette det 
som måtte være feil. Husk: Delta trenger å vite hvor du er!
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B-PostAbonnement
Returadresse:

Delta NMT 
v/Merete Vonen

Pb. 9202 Grønland
N-0134 OSLO

Gi dine kolleger muligheten til å bli en 
del av fellesskapet i Delta. Fortell om 
tryggheten et medlemskap i Delta gir, 
de lønnsomme medlemsfordelene og 
det faglige fellesskapet. Delta er en 
partipolitisk uavhengig fagforening med 
plass til alle.

Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS. www.delta.no
Brugata 19, Pb. 9202 Grønland O134 OSLO. Tlf: 21 01 36 00. Faks: 85 02 85 39

   Inviter en  
kollega på  
Delta-kaffe

Husk at verving er å gjøre deg selv, dine kollegaer og 
Delta en stor tjeneste. Derfor belønnes du med premier, 
og fram til nyttår er det ekstra hyggelig å verve. Du får:

 1 stk: Flott termokanne ved første verving 
 1 stk: Vervegavepoeng ved tips som blir til 

  medlemskap 
 2 stk: Vervegavepoeng for hver du verver

Tenk på verving som en hyggelig prat med en kollega. 
Du har mye og snakke om: At Delta er politisk uavhengig 
og det største forbundet i YS. At Delta er moderne og 
løsningsorienterte. 

Tas ikke avgjørelsen der og da tipser du navnet til 
post@delta.no og Delta Direkte vil ta kontakt. E-posten 
skal inneholde navn og telefonnummer til den du har 
begynt å verve. Som du ser, gir et tips vervegave om 
det fører til medlemskap! 

Kampanjen løper fra 20.09.2011 til 31.12.2011.

  Legg ut denne meldingen på Facebook-siden din, eller
  send som e-post:

“Jeg anbefaler alle å bli medlem i Delta! Du får forhandlingsmakt, 
personlig hjelp og sparer inn kontingenten på medlemsfordelene. 
Kontingenten kan trekkes av på skatten! Sjekk ut www.delta.no. 
Husk å oppgi meg som verver!”

   Inviter en  
kollega på  

VerV 
en kolleGa

Termokanne + Dobbel p
r

em
ie
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