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Kurs og utdanning 

– våre viktigste oppgaver

Leder

Endelig er det sommer, og jeg håper dere alle får masse sol, grilling, bading og masse 
annet som sommeren fører med seg. Jeg ser i grunnen frem til høsten også, med et nytt 
NMT-kurs som jeg håper mange av dere kommer på. Nytt i år er at kurset skal være i 
Trondheim. Vi i styret følte at det var på tide med en forandring nå. Innbydelse, 
påmeldingsskjema og kursprogram finner dere på sidene 11–14 i bladet.
Vi bruker en del tid på forberedelser til vårt årlige kurs, så vi håper dere finner årets 
kursprogram interessant og melder dere på! Hovedtemaet for autopsi er i år Utøya. 
Mange etterlyste dette temaet til fjorårets kurs, men det syntes vi i styret ble for tidlig  
da mange av medlemmene/kursdeltagerne var sterkt involverte i arbeidet i etterkant av 
hendelsen. Nå har det gått ett år, og forhåpentligvis har vi alle fått det litt på avstand.  
Vi i styret syns i hvert fall at hendelsen innebærer mange relevante temaer som vi kan 
lære mye av i yrket vårt. Hovedfokus for nevrofysiologiteknikerne er naturligvis hjernen, 
og jeg synes vi har fått på plass gode temaer også her. Vi tar også gjerne imot forslag til 
både temaer og foredrag til kursene våre og temaer og artikler til bladet vårt. Jeg er helt 
sikker på at mange av dere medlemmene sitter med noen gode tips.

Skandinavisk samarbeid
I NMT har vi en arbeidsgruppe som jobber med utdanning for autopsiteknikere samt at 
vi og kollegene våre i Danmark og Sverige har begynt å tenke på et eventuelt skandinavisk 
samarbeid om årlige kurs. En felles skandinavisk arbeidsgruppe for dette hadde et møte i København i mars som det står artikler 
fra på sidene fire til åtte i dette bladet. Det blir spennende å se om felleskurs blir en realitet etterhvert. Arbeidsgruppa jobber også 
med å få på plass en sertifiseringsordning for autopsiteknikere i påvente av en formell utdanning. På nevro-siden har man også 
tenkt litt på dette, men det har ikke vært noe møte om det ennå.

Blad preget av autopsiteknikk
Dette bladet er preget av mer innhold relatert til autopsi enn til nevrofysiologi. Overfor nevrofysiologiteknikerne våre beklager vi 
dette, men vi håper at dere kan bære over med det. Det skyldes blant annet at vi har valgt å referere mye av det som ble diskutert 
under det skandinaviske nettverksmøtet for autopsiteknikere i København i mars. Vi får heller ta det igjen med å lage et blad 
preget mer av nevrofysiologi enn av autopsi ved en annen anledning.

Da gjenstår det for meg å ønske dere en riktig god sommer og ferie, så sees vi på kurs til høsten!

Kjersti Merete Jønland
Leder

Kjersti M. Jønland. Foto: Merete Vonen
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At mange ikke får reise på mer enn ett kurs i 
året, er beklagelig da det er mange interes-
sante og relevante temaer på alle kursene 
samtidig som autopsiteknikere ikke har noen 
andre videreutdanningsmuligheter. Det er 
også et felles problem i Skandinavia at det  
er vanskelig å få arbeidsgiver til å dekke 
kursutgifter. Mulighetene for dette øker 
imidlertid dersom kursene kan vise til faglig 
utvikling og fordypelse. 

Organisering
Noen av tankene rundt organiseringen av 
felles kurs er:
•	 	Rullering	mellom	Danmark,	Sverige	og	

Norge
•	 Forelesere	fra	alle	de	skandinaviske	landene
•	 Stimulere	til	økt	samarbeid	over	grensene
•	 	Utfordringer	i	forhold	til	samkjøring	av	

kurs
•	 På	hvilken	tid	av	året	passer	det	best
•	 Arbeidsgivers	mulighet	til	å	finansiere
Ved å rullere organiseringen av kursene 
mellom Norge, Sverige og Danmark vil 
autopsiteknikere måtte samarbeide på tvers  
av landegrensene. Dette er i seg selv positivt. 
Selv om kurset for eksempel blir holdt i 
Danmark, er det ønskelig at et «styre»/en 
arbeidsgruppe fra både Danmark, Norge og 
Sverige organiserer kurset. Ved å ha felles 
skandinaviske kurs får man trolig et mye 
større «utvalg» av foredragsholdere også. 

Språklig bør det ikke by på de store utfordr-
ingene, men eventuelle språkbarrierer må tas 
med i betraktningen. Det må også gjøres en 
innsats for å finne foredragsholdere som kan 
fenge alle. Engelskspråklige foredragsholdere 
bør også vurderes på kursene.

Temakurs
Kurstemaer skal være faglig relevante, og  
kursene skal ha innhold som er med på å heve 
kompetansenivået for yrkesgruppen, slik at 
arbeidsgiver ser verdien av å dekke kursene. 
Det ses som viktig å ha både rettsmedisinske 
og kliniske obduksjoner som tema, og det 
vurderes å ha fordypning i ett spesifikt tema 
som en «rød tråd» for hvert enkelt kurs.

Workshops
En måte å organisere forelesningene eller 
undervisningen under kursene på, kan være å 
sitte i små grupper/workshops der man jobber 
gruppevis med fastsatte temaer som blir 
koordinert av kursansvarlige, for deretter å 
diskutere disse i plenum. Deltakerne i hver 
gruppe kan da være fra forskjellige arbeids-
steder, og gjerne arbeide med både retts-
medisinske og/eller kliniske obduksjoner.

Faglig nettverksbygging
Det sosiale ved kursene må også vektlegges  
da dette er en viktig arena for denne lille yrkes- 
gruppen til å komme sammen og diskutere 

faglige utfordringer som opptar dem i det 
daglige arbeidet. Mange arbeider på steder der 
de er alene eller er få ansatte, og det å komme 
sammen og få input fra kollegaer har stor verdi!

Avvikling av kurs i fellesskap
Når det gjelder tidspunkt for når felles 
skandinaviske kurs bør avvikles, er alle enige 
om at kurset det bør foregå på en fast tid på 
året. På grunn av andre kurs som per i dag 
allerede er godt etablerte, blant annet innen 
rettsmedisin, anses det mest hensiktsmessig  
å arrangere det skandinaviske fagkurset for 
autopsiteknikere om høsten. 
Danmark har allerede hatt to kurs i Odense, 
og disse var om høsten. Det er planer om å 
fortsette med dette. Noe av utfordringen i 
Danmark er at det ikke finnes noen organisa-
sjon, slik at det er spesielt engasjerte ved blant 
annet	Retsmedisin	i	Odense	som	har	stått	som	
arrangør. Unntaket blir muligens de gangene 
kurset skal avholdes i Sverige der mulig-
hetene for å arrangere et felles skandinavisk 
kurs kanskje er best i forbindelse med 
Vårmøtet i patologi som blir avholdt i mai 
hvert år.
En annen utfordring er at det er få teknikere 
på hvert arbeidssted. Dersom kurset går over 
flere dager, er det vanskelig for samtlige 
teknikere ved hver arbeidsplass å reise da 
noen må være igjen på jobb. Dette har Norske 
Medisinfaglige Teknikere (NMT) løst ved å 

Skandinavisk nettverksmøte
Tekstene på side fire til seks er basert på et referat fra et skandinavisk nettverksmøte 
for obduksjons teknikere avholdt i København 22. mars i år. Til stede var  
Olle Sterling, Joakim Einarson og Lars Olofson fra Sverige, Tonny Hansen fra Dan-
mark og Eli-Mathea Skåre og Lars Tomas Lien fra Norge. Referatet fra møtet ble 
skrevet av Eli-Mathea Skåre som er førstepreparant ved avdeling for  
patologi ved Sykehuset Vestfold HF i Tønsberg. 

F
oto: M

erete Vonen

De siste årene har det vært fagkurs i både Norge og Danmark samt Vårmøte i patologi i Sverige.  
Den økonomiske situasjonen ved syke husene i alle de skandinaviske landene fører imidlertid til at 
mange ikke får reise på mer enn ett kurs i året. Det taler for et samarbeid om felles organisering  
av etterutdanningskurs i Skandinavia.

Tekst og foto: Merete Vonen

Skandinavisk samarbeid

Felles etterutdanningskurs 
for autopsiteknikere



ha kurset over en fredag og lørdag i Norge, 
slik at det kun blir én dag uten teknikere ved 
de respektive patologiavdelingene.

Til oppfølging
Da det krever ildsjeler å arrangere kurs, er det 
fremmet forslag om at en skandinavisk 
arbeidsgruppe bør arbeide med felles kurs! 
De tilstedeværende på vårens nettverksmøtet 
var alle villige til eventuelt å være med i en 
slik arbeidsgruppe. De ville også undersøke 
om det er formaliteter rundt det å oppnevne 
en skandinavisk arbeidsgruppe i forhold til 
landenes respektive organisasjoner.

For	å	få	invitasjon	til	kurs	ut	til	flest	mulig	
kolleger, vil de svenske representantene i 
gruppen få ansvar for å sende invitasjon til 
alle sine kollegaer, de danske representantene 
til alle i Danmark og de norske til sine 
kolleger i Norge. Arbeidsgruppen må møtes 
minimum én gang i året i tillegg til å ha 
kontakt via e-post og telefon.
Møtedeltakerne ble enige om en prøveordning 
der landene samkjører ett kurs i fellesskap i 
Norge først da NMT allerede er etablert som 
en sterk og god yrkesorganisasjon der. Dette 
kan bli tidligst i 2013 da organisasjonens 
fagkurs for 2012 allerede er planlagt uten det 

skandinaviske samarbeidet for øye. NMT-
kurset 2012 blir avholdt i Trondheim 19.  
og 20. oktober. (Se invitasjon, program og 
påmelding på sidene 11–14.)

Lokalisering
Når det gjelder lokalisering på kurssted, må 
det være lett tilgjengelig for deltakere fra alle 
land. Nærhet til flyplass er en selvfølge da de 
aller fleste har lang reisevei.

Fra plenumsforelesning under fjorårets NMT-kurs med både svenske og danske deltakere til stede sammen med de norske.

Sverige:
Cirka 60 preparanter innen kliniske obduksjoner
25 rettsmedisinske preparanter. (28 avd.)

Norge:
Cirka 40 preparanter innen rettsmedisin og/eller 
kliniske obduksjoner

Danmark:
Cirka 40 kapellassistenter/preparanter
11 rettsmedisinske preparanter

5

Oversikt over autopsiteknikere i Skandinavia
For å anslå hvor mange deltakere det eventuelt kan bli på et felles skandinavisk kurs, er det  
funnet ut at antall autopsiteknikere/preparanter totalt i Sverige, Danmark og Norge er cirka 175, 
fordelt som følger:
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Seva Sevinc Budak og Björn Odö, begge rettsmedi-

sinassistenter ved Rättsmedicin Solna i Stockholm

Per Sigaard (t.v) og Alexander Green, begge 

rettsmedisinske autopsiteknikere ved Retsmedicinsk 

Institut ved Københavns Universitet.

Under det skandinaviske nettverksmøtet i 
København i mars, informerte styremedlem i 
NMT Lars Tomas Lien fra avdeling for 
patologi	ved	Sykehuset	Innlandet	HF	i	
Lillehammer om hvor vi står i Norge i forhold 
til en formalisert utdanning. Per i dag er det 
sykepleierutdanningen som har flest fag som 
er relevante for yrkesgruppen.
Lien forklarte blant annet hvordan NMT har 
utarbeidet en kompetanseplattform på 
bakgrunn av kontakt med de forskjellige 
avdelingene rundt om i Norge.
– Vi har valgt å se på en høyskolemodell for 
vår yrkesgruppe. 180 studiepoeng tilsvarer en 
bachelorgrad i en standardisert studiepoengs-
modell. Det er dette vi ser for oss som aktuelt for 

autopsiteknikere på sikt. Derfor har NMT 
utarbeidet et forslag til en bachelorutdannelse 
for obduksjonsteknikere, sa han.

Utfordringer i forhold 
til formalisert utdanning 
Økonomisk er det vanskelig for høyskolene å 
tilby en treårig utdanning for svært få elever. 
Det er også utfordrende fordi det er få ledige 
stillinger som teknikere slik at en utdanning 
muligens bør tilbys etter en prøve-/praksis-
periode med påfølgende bindingstid til en 
aktuell arbeidsgiver.
– Vi vurderer imidlertid også mulighetene for 
å plukke ut de viktigste elementene til et 
ettårig løp, sa Lien.

Sertifiseringsordning 
En alternativ mulighet for å kvalitetssikre ut- 
øvelsen av faget og ivareta nettopp kvaliteten 
i faget er å etablere en sertifiseringsordning.
– Ved utvikling av en kravspesifikk kompe-
tansevurdering vil vi kunne dokumentere at 
vi alle har en felles kunnskap. En sertifise-
ringsordning er ikke det samme som en 
offentlig godkjenning, men vil likevel sørge 
for at den faglige kompetansen som er bygget 
opp gjennom mange år, vil kunne dokumen-
teres. Spørsmålet er om vi kan finne en felles 
plattform for et innhold i en sertifiseringsord-
ning som kan fungere i både Sverige, 
Danmark og Norge? Da vil et større antall 
personer komme inn under samme sertifise-

Skandinavisk preg allerede
Det har ofte vært flere deltakere fra både Sverige og Danmark på NMTs årlige fagkurs. 
Her er et lite knippe av dem som norske kolleger har fått stifte bekjentskap med. 

Foto: Merete Vonen

Peter Björk, avdelingsleder for autopsi ved patologisk 

laboratorium ved Ludvik Lasarett i Dalarne.

Formalisert utdannelse 
for autopsiteknikere
Per i dag finnes det ingen formalisert utdannelse for autopsiteknikere i Norge. Behovet for å utdanne 
personer til dette yrket er for lite til at det blir etablert et fast utdanningstilbud. Yrkesgruppens fag- 
organisasjon Delta og Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) slår seg imidlertid ikke til ro med dette  
og arbeider stadig for å få på plass en for mange etterlengtet utdanning. 
 
Tekst: Merete Vonen
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ringskrav, og dette vil gi yrkesgruppen en 
større forankring i en felles kvalitetssikring, 
sa Lien.

NMT ser det slik at innholdet i en kompe-
tansevurdering må utvikles i samarbeid med 
rettsmedisinsk og patologisk forening, slik at 
dette samsvarer med de kravene som patologer 
og rettsmedisinere mener er relevante. 
Deretter må en sørge for at kravene til 
sertifisering blir gjennomført ved alle 
helseforetak/-institusjoner. Dette krever  
også samkjøring og involvering av helse- 
foretakene/-institusjonene i utviklingsfasen 
av en slik ordning. En sertifisering vil siden 
foregå etter eksaminering i de ulike temaene 
som er aktuelle.
NMT starter nå arbeidet med å se på hvilke 
temaer som bør inngå i en sertifiseringsord-
ning.
– Det må imidlertid presiseres at en sertifise-
ringsordning ikke blir noen erstatning for en 
formalisert utdannelse, men at dette kan 
innføres parallelt med at vi fortsetter arbeidet 
med utdannelsen understreker Lien.

Arbeidet med utdanning i Sverige
I Sverige har de laget en utdanningsplan. 
Svensk	Förening	för	Obduktionstekniker	
(SFFO)	har	vært	i	kontakt	med	samtlige	
patologiavdelinger i   var positive til dette 
– to hadde ingen mulighet mens den siste 
avdelingen ikke svarte på henvendelsen. De 
fikk også positive tilbakemeldinger om at 
noen kunne stille som lærere. Utdanningen 
skulle kunne tas på nettet samt gjennom 

møter i Kalmar to dager i måneden. Praktisk 
arbeid/utplassering skulle også være med i 
utdanningen.
En gruppe som prøvde denne utdanningen, 
studerte i Malmø i ett år. 16 startet på 
utdanningen, og 12av disse fullførte. 
Patologer flere steder i Sverige støttet 
ordningen.	For	å	komme	inn	på	utdanningen	
måtte man ha videregående skole i bunn,  
og utdanningen var på høyskolenivå.
Antall balsameringer i Stockholm øker 
dramatisk, og dette krever mer personell – 
noe som fører til at det trengs flere preparan-
ter.	SFFO	har	skrevet	et	dokument	som	skal	
leveres til Utbildningsdepartementet. Der  
har de beskrevet arbeidet til preparanter i 
Sverige. Det må sees på hvem som søker  
seg til en slik utdanning, og ikke bare ute- 
lukkende på bakgrunn av skole, da det er  
en fordel å ta inn de som allerede er i jobb. 
Tanken er å utdanne 25 stykker.
Rettsmedicinalverket	har	også	sett	på	
utdannelse for teknikere i Sverige.

Info om NOU; «Når døden tjener livet»
Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre 
informerte også sine skandinaviske kolleger 
om forslag til nye lover om transplantasjon, 
obduksjon og avgivelse av lik. I NOU’en 
«Når døden tjener livet» er det forslag til 
endringer som kan ha betydning for obduk-
sjonsteknikere da ett av hovedmålene er å øke 
antall obduksjoner. De gikk spesielt gjennom 
«4.2.3.5 Obduksjonsteknikere», som handler 
om obduksjonsteknikere og deres arbeidsopp-
gaver spesielt.

– Under «punkt 9.3.6 Andre tiltak for å øke 
obduksjonsfrekvensen» er også formalisering 
av utdanning av obduksjonsteknikere/
preparanter nevnt, kunne de fortelle. Delta og 
NMTs svar på høringen står på neste side. 

Lars Tomas Lien fra avdeling for patologi ved 

Sykehuset Innlandet HF i Lillehammer brenner for 

et skandinavisk samarbeid om kurs og etterutdan

ning for autopsiteknikere. Han er en sentral person 

i arbeidet for å få det til og ledet det skandinaviske 

nettverksmøtet for obduksjonsteknikere som ble 

avholdt i København 22. mars i år, der dette var 

tema. Foto: Merete Vonen.

Organisering av danske obduksjonsteknikere
Per i dag har ikke danske autopsiteknikere noen egen fag- eller yrkesorganisasjon. Da det skandina-
viske miljøet for denne yrkesgruppen er preget av nært og godt samarbeid, er dette noe som også 
opptar danskenes norske og svenske kolleger.

Danske teknikere har tidligere hatt en forening 
for teknikere ved kliniske obduksjoner. Denne 
foreningen ble startet for cirka 20 år siden. På 
den tiden ble alle hypofyser undersøkt, og 
foreningen fikk betalt per hypofyse. Den høye 
obduksjonsfrekvensen gjorde at det ble en grei 
inntekt av det, og foreningens medlemmer 
møttes årlig til forelesning og sosialt samvær. 
Foreningen er nå nedlagt.

Hva gjøres?
Tonny Hansen, Jan Schou og Ole Jakobsen 
har hatt en del møter for å diskutere en 
organisasjon for rettsmedisinske preparanter. 

De laget noen forslag til elementer med tanke 
på utdanning og forsøkte å få dette inn under 
Dansk Selskab for Retsmedicin – noe som 
viste seg å være vanskelig. Det er spørsmål 
om kapellassistenter også skal med i denne 
organisasjonen, men foreløpig er dette 
uavklart også med tanke på senere utdanning 
og kurs. Det skulle være møte etter påske i 
Danmark hvor det blant annet skulle diskute-
res hvordan man kan etablere en organisasjon, 
hvilke
I København har seks-syv patologiavdelinger 
blitt slått sammen til tre store, og alle 
obduk sjoner foregår her.

Kan SFFO eller NMT bistå?
– Dersom våre danske kollegaer trenger tips 
og drahjelp med tanke på organisering, 
oppfordres de til å ta kontakt med organisa-
sjonene i Sverige og Norge – henholdsvis 
Svensk Förening för Obduktionstekniker 
(SFFO) og oss i Norske Medisinfaglige 
Teknikere (NMT), så vi eventuelt kan bidra 
med dette. De oppfordres også til å opprette 
en dansk nettside for faget og faggruppen. 
Kommunikasjon via e-post og er også viktig 
for å styrke samarbeidet over landegrensene, 
er beskjeden danskene har fått fra sine norske 
kolleger i NMT.
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Delta og Norske Medisinfaglige Teknikere 
(NMT) viser til ovennevnte høring. Hoved- 
vekten av landets obduksjonsteknikere 
organiseres i Deltas yrkesorganisasjon NMT. 
Vi vil i hovedsak kommentere forslaget som 
omhandler formelt kompetanseløft for 
yrkesgruppen.
NMT har i flere år arbeidet for å utvikle formell 
utdanning for obduksjonsteknikere i samarbeid 
med Delta, og støtter forslaget i kap. 9.3.6 om å 
formalisere utdanningen av obduksjonsteknik
ere. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for å 
dekke et kompetansegap innenfor obduksjons-
avdelingene i helseforetakene og sikre at 
obduksjonsteknikere har rett og nok kompetanse 
til å møte stadig økende krav og forventninger til 
yrkesutøvelsen, både i obduksjonsvirksomhet-
ene og overfor pårørende.
Obduksjonsteknikere er, som det vises til i kap. 
4.2.3.5, sentrale i obduksjonsvirksomheten 
både ved sykehusenes obduksjonsenheter og i 
de rettsmedisinske instituttene. Obduksjons-
teknikeren bistår i selve obduksjonen, har 
ansvar for hygienen på salen, protokollføring  
og organisering av likkjeller, bistå politiet ved 
rettslige obduksjoner, pynting og nedleggelse  
av de døde i kister og spesialoppgaver som 
balsamering og kisteforsegling. Yrket stiller 
store krav til både kompetanse og egnethet, men 
det finnes per i dag ingen formell utdanning for 
obduksjonsteknikere i Norge. Obduksjonstek-
nikerne er ufaglært arbeidskraft som rekrutteres 
fra ulike miljøer, og får sin opplæring på den 
enkelte arbeidsplass. Vi mener at en nasjonal 
utdanning er et viktig bidrag for å kvalitetssikre 
yrkesgruppens kompetanse, sikre at deres 
kompetanse blir gjenkjennbar og bidra til økt 
kvalitet og tillit til yrket. Dette er blant annet 
viktig for å sikre kvaliteten både i de patologiske 
undersøkelsene og i den helhetlige obduksjons
virksomheten ved sykehusene. En formell 
utdanning vil også bidra til økt endringskompe-
tanse slik at obduksjonsteknikere kan tilpasse 
seg nye kompetansekrav i et stadig vekslende 
arbeidsliv og økte forventninger blant pårør-
ende. Arbeidet med en formell utdanning har 
støtte i Legeforeningen ved Den norske 
patologforening (DNP) som har pekt på behov 

for å styrke bemanningen og kvalitetssikre 
kompetansen til personellet i patologiavdelinger. 
Representanter fra DNP har bistått med faglige 
råd i arbeidet med utdanningen og støtter 
kompetanseplattformen som gir en beskrivelse 
av innholdet i utdanningen.
Delta og NMT mener at et formelt utdannings-
løp for obduksjonsteknikere bør ligge på 
høyskolenivå og foreslår i første omgang en 
ettårig utdanning (60 studiepoeng). Et langsiktig 
mål er å bygge ut utdanningen til et treårig 
bachelorstudium. Opptakskravet bør være 
generell studiekompetanse eller realkompe-
tansevurdering etter gjeldende regler. Etikk med 
spesielt fokus på sorgreaksjoner, kunnskap om 
ulike verdensreligioner, patologi, smittevern, 
histologi, kunnskap om internasjonale oppdrag i 
forhold til massekatastrofer og identifikasjons-
arbeid er eksempler på fag som må inngå i 
utdanningen. Siden yrkesgruppen er liten og 
rekrutteringsgrunnlaget er lavt, kan det være 
hensiktsmessig å koble deler av den teoretiske 

utdanningen til en beslektet, helsefaglig 
profesjonsutdanning som for eksempel 
sykepleier-, bioingeniør-, eller radiografutdan-
ning. Anatomi, fysiologi, sykdomslære, hygiene 
og smittevern er eksempler på teoretiske fag 
som dekkes i disse utdanningene. Den teoretiske 
undervisningen bør være modulbasert og 
tilrettelagt for deltidsstudenter. Praksis vil 
utgjøre en stor del av utdanningsløpet.
NMT har tatt initiativ til å utvikle en sertifise-
ringsordning og vil invitere DNP og Norsk 
 rettsmedisinsk forening til et samarbeid. En 
sertifiseringsordning vil kunne etableres relativt 
raskt og kan bidra til en kvalitetssikring av 
enkelte arbeidsoppgaver. Sertifiseringer er 
imidlertid uformelle og vil ikke kunne erstatte et 
formelt utdanningsløp, men kan ivareta deler av 
den faglige kompetansen som er bygget opp 
gjennom mange år i form av kravspesifikk 
kompetansevurdering. Arbeidet med en 
formalisert utdanning foregår parallelt med 
utviklingen av sertifiseringsordningen.

Høringssvar:

NOU 2011:21 Når døden tjener livet
– innspill fra Delta og Norske Medisinfaglige Teknikere

Her følger høringssvaret Delta og NMT sendte til helse- og omsorgsdepartementet 25. april i år. Det er 
forfattet i samarbeid med spesialrådgiver Kristin Vik i Deltas fag- og samfunnspolitiske avdeling og 
signert av Deltas forbundsleder Gunn Olander og styremedlem i NMT Lars Tomas Lien.

Autopsiteknikere i Norge og deres kolleger i Danmark og Sverige har lenge ønsket seg en formalisert 

utdanning på høyskolenivå. NMT har derfor jobbet mye for å få til dette og har ikke tenkt å gi seg før 

utdanningen er på plass. Illustrasjonsfoto: CandyBox Images/Shutterstock.com 



9

Thomas Neill Cream (1850–1892)
Cream var skotte, født i Glasgow, men flyttet 
som barn med familien til Montreal. Her 
begynte han å studere medisin 22 år gammel. 
I studietiden gjorde han sin unge venninne 
Flora Brooks gravid og utførte abortus 
provocatus på henne på en måte som nesten 
tok livet av henne. Pappa Brooks var rasende 
og forlangte – og fikk gjennomført(!) – at 
paret giftet seg, men allerede dagen etter 
bryllupet, den 11. september 1876, hadde den 
unge legespiren forlatt både hustruen og 
Canada og var nå på vei mot England. Her 
fortsatte han sine studier og endte opp med en 
grad fra The Royal College of Physicians and 
Surgeons i Edinburgh i 1878 (3).
Til tross for hans gode utdannelse og 
intelligens var Creams handlinger underlige.  
I stedet for å slå seg trygt ned som prakti- 
serende lege i hjemlandet, reiste han tilbake 
til Canada for å drive illegal abortvirksomhet 
som han åpenbart oppfattet som mer lukrativt. 
Det begynte likevel å brenne under føttene 
hans da en av hans venninner, en ung 
tjenestepike ved navn Kate Gardener, ble 
funnet død i bakrommet i hans praksis i 
London (Ontario) i august 1879. Hun var 
gravid, og ved siden av henne lå en flaske 
kloroform. Dr. Creams andel i denne saken  
er uviss; iallfall kom han seg unna ved å 
flykte til USA, til Chicago, hvor han åpnet 
abortklinikk i byens daværende horestrøk, i 
West Madison Street nr. 434. Kort tid etter 
«etableringen» inntraff nok et dødsfall, og 23. 
august 1880 ble dr. Cream arrestert, mistenkt 
for mord på Julia Faulkner. Politiet manglet 
imidlertid tilstrekkelig bevis, og dermed kom 
Cream seg unna nok en gang (8).
Ytterligere et par suspekte dødsfall skjedde i 
nær tilknytning til dr. Creams praksis, blant 

annet i forbindelse med et legemiddel han 
solgte mot epilepsi og som viste seg å 
inneholde stryknin. Da dette resulterte i et 
lengre fengselsopphold, fant han det mest 
fornuftig å si USA farvel etter å ha sluppet ut 
før tiden på grunn av «god oppførsel». En  
arv fra hans far som døde i 1887, gjorde det 
mulig for ham å flytte til England, til London, 
hvor han ankom tidlig i oktober 1891. På nytt 
valgte han å slå seg ned i hjertet av byens 
slum, denne gangen i Lambeth Palace Road 
nr. 103 på Londons sydside, i omgivelser 
hvor fattigdom, kriminalitet og prostitusjon 
var en dominerende og naturlig del av 
miljøet.
Få dager etter dr. Creams ankomst hadde en av 
strøkets «damer», Nellie Donworth, blitt dårlig 
etter å ha blitt servert en drink av ham, og den 
16. oktober døde hun uventet. Under likskuet, 
som avslørte strykninforgiftning, kom det frem 
at dr. Cream hadde tilbudt seg å avsløre 
morderens navn mot et honorar på ikke mindre 
enn 300.000, et tilbud som ble høflig avslått. 
Da dette ikke førte frem, skrev han også til 
eieren av en bokhandlerkjede og beskyldte 
ham for mordet samtidig som han krevde 
penger for å holde tett. Ikke så rart at politiet 
nå begynte å interessere seg for dr. Cream.
Nå gikk det slag i slag. Bare fem dager etter 
Nellies død, den 21. oktober 1891, møtte 
Cream den 27-årige prostituerte Matilda 
Clover. Også hun ble akutt syk og døde 
allerede dagen etter av noe man først antok var 
delirium tremens-stadiet av alkoholisme (8).
Den 2. april 1892 forsøkte Cream så å forgifte 
Louise Harris. Han hadde gitt henne noen 
piller som angivelig skulle være medisin, men 
hun var blitt mistenksom på grunn av hans 
underlige oppførsel og lot bare som om hun 
svelget «medisinen» som hun deretter kastet. 

Dette bevitnet hun under den senere retts- 
saken mot Cream.
Ni dager etter dette kom Cream igjen i 
kontakt med to prostituerte, Alice Marsh på 
21 og Emma Shrivell som var 19 år gammel. 
Han hadde gitt dem et par flasker øl, og begge 
kvinnene døde kort etter.
Det kan for oss i dag synes utrolig at Thomas 
Neill Cream kunne holde det gående slik han 
gjorde, uten å bli tatt. Imidlertid var det et par 
fatale feil som til sist felte ham. Han hadde 
nemlig sendt anonyme utpresningsbrev til flere 
velstående personer som han beskyldte for 
mordene, og brevene havnet naturlig nok hos 
Scotland Yard. Det var imidlertid først da han 
hadde sendt brev til to respektable kolleger og 
anklaget dem for å ha myrdet Matilda Clover, 
at man gikk saken nærmere etter i sømmene. 
Politiet kunne straks fastslå de to legenes 
uskyld og forsto snart at man her hadde å gjøre 
med en seriemorder. Siden Matilda Clovers 
død hittil var ansett som selvforskyldt grunnet 
alkoholisme, hadde ingen tenkt på mord i 
forbindelse med hennes død. London-avisene 
slo dette straks opp, og uttrykket «The 
Lambeth Poisoner» kom på alles lepper (9).
Ennå visste imidlertid ingen sikkert hvem den 
skyldige var, før dr. Cream traff en politimann 
fra New York, en viss John Haynes, som var på 
besøk i London. Han hadde selvsagt hørt om 
saken, og nå begikk Cream sin store dumhet: 
Han tilbød seg å vise amerikaneren rundt i 
Lambeth, til steder hvor de forskjellige ofrene 
hadde bodd. Dette kom naturligvis London-
politiet for øre, og de oppdaget snart Creams 
interesse for unge, prostituerte kvinner. De 
skaffet seg også informasjon om hans virksom- 
het under oppholdet i Chicago. 13. juli 1892 ble 
dr. Cream arrestert, siktet for mordet på Matilda 
Clover. Under husunder-søkelsen fant man 

Når leger blir  
mordere  del 2
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 
dødshjelp, 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 kriminalhistorien 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
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rikelige mengder av stryknin hos ham, og en 
apoteker bevitnet at Cream flere ganger hadde 
kjøpt stryknin, som gikk under betegnelsen nux 
vomica, og gelatinkapsler av ham.
Under rettssaken forsøkte Cream først å få 
politiet til å tro at de hadde tatt feil mann. 
Han påsto nemlig at han bare var dr. Thomas 
Neill, og ikke Thomas Neill Cream. Det hjalp 
ikke da bevisene mot ham var entydige. 
Rettssaken varte til 21. oktober 1892 og 
resulterte i dødsdom. Cream ble hengt 15. 
november samme år i Newgate fengsel. 
Motivet for de fem mordene han ble dømt for, 
er ikke vanskelig å se. Både den lukrative 
abortpraksisen og utpresningsbrevene, samt 
den usannsynlige pengesummen han forlangte 
for å gi politiet informasjon, vitner om 
grådighet i økonomisk forstand og manglende 
virkelighetssans. De lidelsene ofrene hans 
gikk gjennom, kunne antagelig også 
klassifisere ham som sadist.

Hawley Harvey Crippen (1861–1910)
Også dr. Crippen er en «klassiker». Han er 
hovedpersonen i en av kriminalhistoriens 
mest omtalte mordsaker og er av en helt 
annen støpning enn den sadistiske dr. Cream. 
Dr. Crippen var egentlig amerikaner, født i 
Michigan, men flyttet til England i 1895 etter 
at hans kone var død av slag tre år tidligere.  
I London forsøkte han å åpne legepraksis, 
men uten hell siden hans kvalifikasjoner ikke 
syntes å være tilstrekkelige. Hvorvidt han 
hadde en formell, medisinsk utdannelse er 
usikkert. Han måtte i hvert fall gjenoppta sin 
virksomhet fra USA hvor han hadde reist 
omkring og solgt homøopatiske 
patentmedisiner. Crippen var da allerede gift 
for annen gang med en kvinne ved navn 
Kunigunde Mackamotzki. Av forståelige 
årsaker kalte hun seg Cora Turner, og hun 
opptrådte i folkelige music halls under 
artistnavnet «La Belle Elmore» (2). Den lille, 
puslete og bebrillete dr. Crippen var en 

tøffelhelt som fullstendig lot seg dominere av 
den langt mer robuste Cora – og han var 
åpenbart lite tilfreds med det livet han levde 
sammen med henne (10).
Den 31. januar 1910 holdt dette underlige 
paret en fest hjemme i Hilldrop Crescent nr. 
39 i London. Her forsvant den vakre «La 
Belle» uten at noen kunne si hvor det ble av 
henne. Dr. Crippen hevdet overfor politiet at 
hun hadde flyttet – ja, kanskje rømt – til 
USA. I virkeligheten hadde han forgiftet sin 
kone, angivelig med skopolamin (11), og 
gravd henne ned under kjellergulvet.
Det var nå Crippen gjorde sin første bommert. 
Bare seks uker senere lot han nemlig sin unge 
sekretær og elskerinne, Ethel «Le Neve» 
Neave (1883–1967) flytte inn i leiligheten, og 
på et veldedighetsball litt senere viste hun seg 
åpenlyst med den forsvunne Coras kjole og 
smykker. Dette fikk en venninne av «Le 
Neve» til å reagere. Hun varslet politiet som 
foretok en rask inspeksjon av huset, men der 
var tilsynelatende alt i sin skjønneste orden. 
De fant ingen grunn til mistanke, og særlig 
ikke etter at dr. Crippen fortalte at stakkars 
Cora nå var død av lungebetennelse og 
allerede var kremert i California.
Hadde dr. Crippen bare holdt seg i ro og 
bevart en smule forstand og «guts», ville 
kanskje intet mer ha skjedd. I stedet gjorde 
han sin bommert nummer to: Han fikk han 
panikk og flyktet med sin elskerinne til 
Antwerpen hvor de gikk ombord i et skip 
– S/S Montrose – som skulle bringe dem til 
Canada. Forsvinningen førte naturligvis til 
fornyet innsats fra Scotland Yard, og nå fant 
de en del av de parterte restene etter Cora 
Turner gravd ned under kjellergulvet i 
Hilldrop Crescent nr. 39. Hun ble identifisert 
av den senere så berømte rettsmedisineren 
(Sir) Bernard Spilsbury, utelukkende på grunn 
av et karakteristisk arr på abdominalhuden. 
Hodet og ekstremitetene ble aldri funnet (12).
Ombord på skipet gjorde Crippen sin tredje 

store feil. Han lot nemlig elskerinnen forkle 
seg som gutt – som sønnen «John» – da de 
gikk ombord, og kalte seg selv «Mr. 
Robinson». Senere vakte det unektelig en  
viss oppsikt blant passasjerene da legen ikke 
forsøkte å skjule sine ømme følelser for 
«sønnen». Crippen var allerede etterlyst,  
og besetningen ombord fattet mistanke. De 
sendte en telegrafisk melding til politiet,  
og en hurtigere båt med politi ombord nådde 
Quebec før S/S Montrose.
Den 31. juli 1910 ble dr. Crippen og «Le Neve» 
arrestert på kaien og ført tilbake til England. Det 
skal være første gang at trådløs telegrafi bidro til 
oppklaringen av et mord. Crippen ble funnet 
skyldig og hengt i Pentonville fengsel i London 
23. november samme år (12). Han kan frem- 
deles beskues i Madame Tussauds vokskabinett. 
Ethel Neave, som ble frikjent, skal senere ha 
fortalt at dr. Crippen myrdet sin kone fordi hun 
hadde syfilis. I ettertid har man imidlertid betvilt 
at kadaverrestene virkelig stammet fra Cora 
Turner. Forsøk på å få gjenopptatt saken har 
imidlertid ikke gitt noe resultat – og foreldet er 
den vel uansett (12).

Thomas Neill Cream (1850–1892) Hawley Harvey Crippen (1861–1910)
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Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) 
INVITERER TIL ÅRETS ETTERUTDANNINGSKURS 

for teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og 
obduksjons-/autopsiteknikere 

 
Tid:  Fredag 19. og lørdag 20. oktober 2012 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 

 
NMT har igjen gleden av å invitere til to dagers etterutdanningskurs for 
teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og obduksjons-/autopsiteknikere. 
NMT er én av 19 yrkesorganisasjoner i Delta som med sine mer enn 65.000 
medlemmer er det største forbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 
Deltas medlemmer er hovedsakelig ansatt innenfor offentlig tjenesteyting. 
 
NMT-kurset blir i år arrangert i flotte lokaler på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 
Skandinavias største konferansehotell. Hotellet ligger på Brattøra i Trondheim. Det er 
enkel adkomst til hotellet med flybuss fra Værnes flyplass. Bussen har avgang cirka 
hvert 10. minutt (www.flybussen.no). Ønsker dere mer opplysninger om hotellet, kan 
dere gå inn på www.clariontrondheim.no 
 
Overnatting (kr 1.280) må bestilles av den enkelte deltager på 
telefon +47 73 92 55 00 eller www.clariontrondheim.no 
Oppgi NMT/Delta som arrangør. 
 
Priser: 
NMT-medlemmer: Kr 3.000 
Ikke-medlemmer: Kr 4.000 
 
Prisen inkluderer: 
Kursavgift, lunsj, frukt og kakebuffet m/kaffe fredag og lørdag, kursmiddag fredag og 
frokost lørdag. 
 
God atmosfære er inkludert for alle! J  
 
Bindende påmelding innen 25. august 2012. 
 
Vi håper at dere alle finner årets kurs interessant og spennende, og ser frem til å 
treffes til to dager fylt av faglig dybde, gode diskusjoner, godt samhold og ikke minst 
sosialt samvær! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i NMT 
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www.delta.no 

NMT-KURSET 2012 – AUTOPSI 
Foreløpig program 

 
FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Lover og regler som regulerer obduksjonsvirksomheten 

Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Utøya: ID-arbeid ved store katastrofer med massedød 

Ved Ivar Skjåk Nordrum 
1500–1515: Pause 
1515–1600: Utøya og pårørendearbeid ved Sundvolden 

Ved ansatt i Kripos Philip Fossnes 
1600–1615: Pause 
1615–1700: Utøya og pårørendearbeid fortsetter 
1700–1715: Pause 
1715–1800: Informasjon om arbeid med utdannelse for obduksjonsteknikere 

Ved spesialrådgiver i Delta Kristin Vik 
Avsluttes med diskusjonsforum 

 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
  
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

• Omvisning i obduksjonslokalene ved St. Olavs Hospital 
1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj på hotellet 
1400–1500: Evaluering 

 

NMT-KURSET 2012 – AUTOPSI 
Foreløpig program 

 
FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Lover og regler som regulerer obduksjonsvirksomheten 

Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Utøya: ID-arbeid ved store katastrofer med massedød 

Ved Ivar Skjåk Nordrum 
1500–1515: Pause 
1515–1600: Utøya og pårørendearbeid ved Sundvolden 

Ved ansatt i Kripos Philip Fossnes 
1600–1615: Pause 
1615–1700: Utøya og pårørendearbeid fortsetter 
1700–1715: Pause 
1715–1800: Informasjon om arbeid med utdannelse for obduksjonsteknikere 

Ved spesialrådgiver i Delta Kristin Vik 
Avsluttes med diskusjonsforum 

 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
  
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

• Omvisning i obduksjonslokalene ved St. Olavs Hospital 
1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj på hotellet 
1400–1500: Evaluering 

 

www.delta.no 

NMT-KURSET 2012 – AUTOPSI 
Foreløpig program 

 
FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Lover og regler som regulerer obduksjonsvirksomheten 

Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Utøya: ID-arbeid ved store katastrofer med massedød 

Ved Ivar Skjåk Nordrum 
1500–1515: Pause 
1515–1600: Utøya og pårørendearbeid ved Sundvolden 

Ved ansatt i Kripos Philip Fossnes 
1600–1615: Pause 
1615–1700: Utøya og pårørendearbeid fortsetter 
1700–1715: Pause 
1715–1800: Informasjon om arbeid med utdannelse for obduksjonsteknikere 

Ved spesialrådgiver i Delta Kristin Vik 
Avsluttes med diskusjonsforum 

 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
  
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

• Omvisning i obduksjonslokalene ved St. Olavs Hospital 
1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj på hotellet 
1400–1500: Evaluering 

Foto: Ilja Mašík/Shutterstock.com
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Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) 
INVITERER TIL ÅRETS ETTERUTDANNINGSKURS 

for teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og 
obduksjons-/autopsiteknikere 

 
Tid:  Fredag 19. og lørdag 20. oktober 2012 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 

 
NMT har igjen gleden av å invitere til to dagers etterutdanningskurs for 
teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og obduksjons-/autopsiteknikere. 
NMT er én av 19 yrkesorganisasjoner i Delta som med sine mer enn 65.000 
medlemmer er det største forbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 
Deltas medlemmer er hovedsakelig ansatt innenfor offentlig tjenesteyting. 
 
NMT-kurset blir i år arrangert i flotte lokaler på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 
Skandinavias største konferansehotell. Hotellet ligger på Brattøra i Trondheim. Det er 
enkel adkomst til hotellet med flybuss fra Værnes flyplass. Bussen har avgang cirka 
hvert 10. minutt (www.flybussen.no). Ønsker dere mer opplysninger om hotellet, kan 
dere gå inn på www.clariontrondheim.no 
 
Overnatting (kr 1.280) må bestilles av den enkelte deltager på 
telefon +47 73 92 55 00 eller www.clariontrondheim.no 
Oppgi NMT/Delta som arrangør. 
 
Priser: 
NMT-medlemmer: Kr 3.000 
Ikke-medlemmer: Kr 4.000 
 
Prisen inkluderer: 
Kursavgift, lunsj, frukt og kakebuffet m/kaffe fredag og lørdag, kursmiddag fredag og 
frokost lørdag. 
 
God atmosfære er inkludert for alle! J  
 
Bindende påmelding innen 25. august 2012. 
 
Vi håper at dere alle finner årets kurs interessant og spennende, og ser frem til å 
treffes til to dager fylt av faglig dybde, gode diskusjoner, godt samhold og ikke minst 
sosialt samvær! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i NMT 

 

www.delta.no 

NMT-KURSET 2012 – NEVRO 
Foreløpig program 

 
FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Hvordan kan kunnskap innen nevrobiologien bidra til å forklare adferd? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1300–1400: Lunsj 
1400–1445: Nervecellens anatomi, fysiologi og funksjon 
1445–1500: Pause 
1500–1545: Søskenbarn – syndromer og arv 

Ved molekylærgenetiker Wenche Sjursen 
1545–1600: Pause 
1600–1800: Nevrologisk undersøkelse av bevisstløse pasienter 
 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
 
 
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Evaluering 

 

www.delta.no 

NMT-KURSET 2012 – NEVRO 
Foreløpig program 

 
FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Hvordan kan kunnskap innen nevrobiologien bidra til å forklare adferd? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1300–1400: Lunsj 
1400–1445: Nervecellens anatomi, fysiologi og funksjon 
1445–1500: Pause 
1500–1545: Søskenbarn – syndromer og arv 

Ved molekylærgenetiker Wenche Sjursen 
1545–1600: Pause 
1600–1800: Nevrologisk undersøkelse av bevisstløse pasienter 
 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
 
 
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Evaluering 

Foto: Borg Enders/Shutterstock.com
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Dårlig arbeidsmiljø er farlig
Ny studie viser at vi kan dø tidligere dersom vi ikke opplever sosial støtte på arbeidsplassen.
Dette skriver VG. Studien fra Universitetet i Tel Aviv har fulgt arbeidstakere i 20 år, og viser at deltakerne som følte lite eller ingen sosial støtte fra 
sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk, skriver magasinet Time.
Overfor VG bekreftes dette fra faglig hold. Arbeidspsykolog Karen Kollen Nygaard ser en økt tendens til at folk er aggressive på jobb.
– Vi er hardere mot hverandre verbalt, og det brukes et litt røffere språk. I mellommenneskelige relasjoner er det imidlertid viktig at vi er rolige, 
påpeker hun til avisen.
Stressmestring, terapi eller å bytte jobb er blant tiltakene som ekspertene foreslår.
– Det kan være vitaliserende å bytte jobb, sier organisasjonspsykolog og professor ved Handelshøyskolen BI, Paul Moxnes til VG.

 

www.delta.no 

NMTS ETTERUTDANNINGSKURS HØSTEN 2012 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 

Fredag 19.10.12 og lørdag 20.10.12 
 

PÅMELDINGSSKJEMA 
 
 
Ja, jeg vil delta! 
 
Navn: ………………………………………………………………………. 
 
Adresse: ………………………………………………………………………. 
 
E-post: ………………………………………………………………………. 
 
Tlf. …………………………… Mob. ………………………………….. 
 
Yrke: Nevrofysiologitekniker …… Autopsitekniker …… 
 
NMT-MEDLEMMER: Kr 3.000 
 
IKKE-MEDLEMMER: Kr 4.000 
 
BINDENDE PÅMELDING MED BETALING: INNEN 25. august 2012 
 
 
Skriftlig påmelding sendes: 
 
DELTA 
Ved Ann Heidi Five 
Postboks 9202, Grønland 
0134 Oslo 
 
E-post: ann.heidi.five@delta.no 

 
NÅR UTSENDT FAKTURA ER BETALT, 

HAR DU FÅTT PLASS PÅ KURSET! 

Ja, jeg vil delta!
Navn:  _______________________________________________________

Adresse:  _____________________________________________________

E-post:  ______________________________________________________

Tlf.  _________________________ Mob.  __________________________

Yrke: Nevrofysiologitekniker _____________________________________  

Autopsitekniker ________________________________________________

NMT-MEDLEMMER: Kr 3.000
IKKE-MEDLEMMER: Kr 4.000
BINDENDE PÅMELDING MED BETALING: INNEN 25. AUGUST 2012

Skriftlig påmelding sendes:
DELTA
Ved Ann Heidi Five
Postboks 9202, Grønland, 0134 Oslo
E-post: ann.heidi.five@delta.no

www.delta.no 

FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Lover og regler som regulerer obduksjonsvirksomheten 

Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Utøya: ID-arbeid ved store katastrofer med massedød 

Ved Ivar Skjåk Nordrum 
1500–1515: Pause 
1515–1600: Utøya og pårørendearbeid ved Sundvolden 

Ved ansatt i Kripos Philip Fossnes 
1600–1615: Pause 
1615–1700: Utøya og pårørendearbeid fortsetter 
1700–1715: Pause 
1715–1800: Informasjon om arbeid med utdannelse for obduksjonsteknikere 

Ved spesialrådgiver i Delta Kristin Vik 
Avsluttes med diskusjonsforum 

 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
  
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

• Omvisning i obduksjonslokalene ved St. Olavs Hospital 
1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj på hotellet 
1400–1500: Evaluering 

www.delta.no 

FREDAG 19.10.12: 
 
0930–1045: Registrering 
1045–1100: Velkommen ved leder i NMT Kjersti Jønland 
1100–1200: Hva er de viktigste risikofaktorene bak de alvorligste ulykkene i trafikken? 

Ved seniorforsker ved SINTEF Dagfinn Moe 
1200–1215: Pause 
1215–1300: Lover og regler som regulerer obduksjonsvirksomheten 

Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 
1300–1400: Lunsj 
1400–1500: Utøya: ID-arbeid ved store katastrofer med massedød 

Ved Ivar Skjåk Nordrum 
1500–1515: Pause 
1515–1600: Utøya og pårørendearbeid ved Sundvolden 

Ved ansatt i Kripos Philip Fossnes 
1600–1615: Pause 
1615–1700: Utøya og pårørendearbeid fortsetter 
1700–1715: Pause 
1715–1800: Informasjon om arbeid med utdannelse for obduksjonsteknikere 

Ved spesialrådgiver i Delta Kristin Vik 
Avsluttes med diskusjonsforum 

 
2000:  Felles kursmiddag på hotellet 
  
LØRDAG 20.10.12: 
 
0700–0930: Frokost med utsjekking 
0930–1000: Vi går samlet til St. Olavs hospital, oppmøte ved utgangen på hotellet 
1000–1230: Makroanatomi, sykdomslære på makronivå 

• Undervisning i anatomisk samling ved NTNU 
Ved overingeniør Jørn Ove Sæternes 

• Skjæring av hjerne 
Ved professor i rettsmedisin og overlege i patologi Ivar Skjåk Nordrum 

• Hjernens anatomi 
Ved Ivar Skjåk Nordrum 

• Omvisning i obduksjonslokalene ved St. Olavs Hospital 
1230–1300: Vi går samlet tilbake til hotellet 
1300–1400: Lunsj på hotellet 
1400–1500: Evaluering 

 

www.delta.no 

Norske Medisinfaglige Teknikere (NMT) 
INVITERER TIL ÅRETS ETTERUTDANNINGSKURS 

for teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og 
obduksjons-/autopsiteknikere 

 
Tid:  Fredag 19. og lørdag 20. oktober 2012 
Sted: Clarion Hotel & Congress Trondheim 

 
NMT har igjen gleden av å invitere til to dagers etterutdanningskurs for 
teknikere/ingeniører i klinisk nevrofysiologi og obduksjons-/autopsiteknikere. 
NMT er én av 19 yrkesorganisasjoner i Delta som med sine mer enn 65.000 
medlemmer er det største forbundet i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). 
Deltas medlemmer er hovedsakelig ansatt innenfor offentlig tjenesteyting. 
 
NMT-kurset blir i år arrangert i flotte lokaler på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 
Skandinavias største konferansehotell. Hotellet ligger på Brattøra i Trondheim. Det er 
enkel adkomst til hotellet med flybuss fra Værnes flyplass. Bussen har avgang cirka 
hvert 10. minutt (www.flybussen.no). Ønsker dere mer opplysninger om hotellet, kan 
dere gå inn på www.clariontrondheim.no 
 
Overnatting (kr 1.280) må bestilles av den enkelte deltager på 
telefon +47 73 92 55 00 eller www.clariontrondheim.no 
Oppgi NMT/Delta som arrangør. 
 
Priser: 
NMT-medlemmer: Kr 3.000 
Ikke-medlemmer: Kr 4.000 
 
Prisen inkluderer: 
Kursavgift, lunsj, frukt og kakebuffet m/kaffe fredag og lørdag, kursmiddag fredag og 
frokost lørdag. 
 
God atmosfære er inkludert for alle! J  
 
Bindende påmelding innen 25. august 2012. 
 
Vi håper at dere alle finner årets kurs interessant og spennende, og ser frem til å 
treffes til to dager fylt av faglig dybde, gode diskusjoner, godt samhold og ikke minst 
sosialt samvær! 
 
Med vennlig hilsen 
Styret i NMT 

NÅR UTSENDT FAKTURA ER BETALT, 
HAR DU FÅTT PLASS PÅ KURSET!

Foto: cristapper/Shutterstock.com
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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 medlem-
stilbud, kurs, etter- og videre utdanning, 
temakvelder og andre arrangementer 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 medlems-
register. 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!

Tekst: Merete Vonen 



Delta-medlemmer mellom 18 - 25 år inviteres til 
Delta Camp!

Felles opplevelser og faglig input
Du får være med på to-dagers Camp med 
aktiviteter som gir felles opplevelser, og 
faglige foredrag om:
 
n Jobb- og utdanningsmuligheter
n Unge fagorganisertes betydning og innflytelse 
n Rettigheter og plikter som student og 
 arbeidstaker
n God jobbsøknad, CV og forberedelse til 
 intervju

Delta Camp arrangeres:
Reg. 1: Saltstraumen Brygge, Bodø 13.-14. aug.
Reg. 2: Kirkebyfjellet, Meråker 25.-26. aug.
Reg. 3: (Sted stemmes frem) 7.-8. sep.
Reg. 4: Rosfjord strandhotell, Lyngdal 4.-5. sep.
Reg. 5: Eidene, Tjøme 29.-30. aug.
Reg. 6: Oscarsborg festning, Drøbak 7.-8. sep.
Reg. 7: Hafjell Hotell & Apartments 5.-6. sep.

Påmelding og mer info
Delta dekker kostnader til reise, overnatting, mat 
og aktiviteter. 

Meld deg på via www.delta.no/ungdom. Har du 
spørsmål så ring Delta Direkte på 02125

Bli med på 
delta Camp

Eksempler på Delta Camp-aktiviteter!

Delta – en arbeidstakerorganisasjon i YS. www.delta.no
Brugata 19, Pb. 9202 Grønland O134 OSLO. Tlf: 02125. Faks: 85 02 85 39

ann_delta-ung_185x240.indd   1 11.06.12   13.40

Returadresse:
Delta NMT 
v/Merete Vonen
Pb. 9202 Grønland
N-0134 OSLO


