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Bart M. G. Baekelandt
Leder, Nmf Oslo

Bart M. G. Baekelandt er 22 år, frankofil 
og studerer medisin mellom 3.- og 4.-året i 
Oslo, for tiden på forskerlinjen. I tillegg til 
Frankrike er Bart interessert i internasjonal 
politikk og klassisk musikk. Akkurat nå er 
han leder for Nmf Oslo, der han interes-
serer seg for turnus, OUS-sammenslåingen 
og helsestyring i Norge. Når Baeklandt 
ikke forsker på pancreascancer forbereder 
han utvekslingssøknad til Paris, smaker på 
god vin og tar emner i fransk kulturkunn-
skap. Om det er der Barts interesse for 
demokrati ble vekket er usikkert, men i 
følge Baeklandt handler det vel så mye 
om det som skjer mellom valg som i selve 
valgkampen. Bart oppfordrer alle medi-
sinstudenter til å lese kronikken Ta faget 
tilbake! i Tidskriftet nr. 6-2013, Æsculap 
tar utfordringen, men har i tillegg spurt 
Baekelandt to spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Utstrålingen min. Dersom vi kun ser på 
radioaktiv stråling fra 40K, utgjør dette 
omtrent 4650 Bq.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Gode praktiske og teoretiske kunnskaper, 
gode lederevner, empati.

Vilde Skylstad
Leder for MedHum 2014

Vilde Skylstad er 21 år, har jobbet på vin-
gård, studerer medisin på 1.-året i Bergen 
og har et engasjement for meditasjon. 
Skylstad har også et engasjement for 
engasjement og har en filosofi om at man 
ikke kan forvente at andre engasjerer seg 
om man ikke gjør det selv. Hvis noe skal 
skje må man begynne med seg selv, som 
Michael Jackson sa det. Og vips var Vilde 
leder av MedHum 2014. Skylstad ønsker 
at MedHum skal være en sentral del av 
studiestart på medisin annethvert år, og 
dermed engasjere medisinstudenter så 
tidlig som mulig. De som er så heldige 
å begynne akkurat høsten 2014 blir møtt 
av MedHums valgte prosjekt; Leger Uten 
Grensers arbeid for kvinner og barn i 
Bo-distriktet i Sierra Leone. Æsculap skal 
gå med bøsse, men vil først ha svar på to 
spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er uendelig naiv og løper en risiko for 
knust hjerte dersom ikke verden
reddes i min levetid.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Mot til å revurdere sin egen kunnskap. 
Vilje til å engasjere seg i andres
utfordringer. Evne til å vise ekte empati. 
Gi en klem til de som
trenger det!

Eivind Westrum Aabel
Nstleder Nmf nasjonalt 2013

Eivind Westrum Aabel  er 23 år, studerer 
medisin på 5. året ved Semmelweis Uni-
versity, Budapest, bedriver crossfit og 
gitarspill og er, ikke minst, fra Gjøvik. 
I tillegg er han nasjonal representant i 
Nmf fra Utland og ny nestleder for Nmf 
nasjonalt i 2013. At det ble akkurat Nmf 
er i følge Aabel litt tilfeldig, men med et 
energinivå over gjennomsnittet og litt mye 
å gjøre, var det lettere å si ja enn nei. Ved 
siden av sine studier forsker Eivind på 
kardiologiavdelingen, er lærerassistent, 
sparker fotball og om det er behovet for 
multitasking som har gjort ham interessert  
i coaching og egenutvikling er fortsatt et 
ubesvart spørsmål, vi har derimot stilt ham 
to andre spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Situasjonsbetinget narkolepsi kompen-
sert med koffeinavhengighet. Jeg sovner 
overalt, i enhver posisjon og lydnivå. 
Koffeintoleranse er min verste fiende.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
En god lege må ha teoretisk tyngde og 
være ydmyk ovenfor pasienter og kolleger. 
I tillegg må man være interessert i personlig 
videreutvikling og selvfølgelig ha innblikk 
i egne begrensninger.

profiler

Martine Linge Joten
Leder for Akuttmedisinsk gruppe

Martine Linge Joten er 25 år, tidligere ryt-
misk sportgymnasiast, studerer på 4.-året 
i Martin, Slovakia, har to hunder og er i 
tillegg leder for Akuttmedisinsk gruppe. 
Før Joten begynte på medisin danset hun 
seg gjennom videregående, fikk sanitet 
nivå 3 i forsvaret, betalte for all dansingen 
med 1 år realfag på Bjørknes og reiste så 
ut i verden. Auttmedisinsk gruppe er 
utenlandsstudentenes BAMS, TAMS, 
TRAMS eller OAMS og jobber som dem 
for å fremme medisinstudenters kunnskap 
og kompetanse innenfor akuttmedisin. 
Nettopp derfor ble Linge Joten leder for 
gruppa, med et brennende ønske om å 
kunne stille opp med noe når ulykken er 
ute. Når Martine ikke lærer bort HLR 
eller organiserer kurs, kan det hende du 
finner henne på toppen av et fjell og hun 
har sannsynligvis løpt dit. Æsculap håper 
at Linge Joten er på fjellet akkurat når vi 
trenger akutt hjelp og har stilt henne to 
spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv
Blir i uhyggelig dårlig humør om jeg ikke 
får trent.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Faglig og klinisk dyktighet, rådføre seg 
når man er i tvil, empati.

Samtidig med, men uavhengig av mannen som regnes som den moderne nevrokirurgi-
ens far, amerikaneren Harvey Cushing, hadde Norge sin egen pioner i etableringen 
av faget nevrokirurgi. Vilhelm Magnus avsluttet medisinstudiet ved Det Kongelige 
Fredriks Universitet i 1897, og startet å arbeide ved nevrologisk avdeling, Rikshos-
pitalet. Der ble han, som enkelte samtidige nevrologer internasjonalt, utilfreds 
med samtidens nihilistiske syn på terapimuligheter ved nevrologisk sykdom. Han 
dedikerte seg til den operative behandlingen av tilstander i sentralnervesystemet, 
og studerte nevrokirurgisk operasjonsteknikk ved flere ledende sentra i Europa. 
Under primitive forhold, for det meste uten assistanse, og uten tilknytning til 
hverken universitet eller større sykehus, var Magnus eneste nevrokirurg i Norge fra 
århundreskiftet til ventriculocisternostomiens far, Arne Torkildsen, vendte hjem til 
Oslo i 1935. I 1926 hadde han et kirurgisk materiale med 8 % operativ mortalitet for 
161 supratentoriale og 17 % mortalitet for 55 infratentoriale tumores, og var dermed 
en av Cushings få samtidige med tilsvarende lav mortalitetsrate. Til sammenlikning 
hadde samtidige europeiske kirurgiske serier mortalitetsrate fra 38 % og oppover. 
Magnus var også en produktiv forsker, og bidro blant annet med å demonstrere 
betydningen av sekresjon fra corpus luteum for å opprettholde svangerskapet. 

Magnus hadde trolig blitt en mer internasjonal betydningsfull skikkelse i eta-
bleringen av nevrokirurgi som fag hvis ikke hovedtyngden av hans vitenskapelige 
produksjon, inkludert hans enestående kirurgiske resultater, hadde blitt publisert 
på norsk.

Robin J. Menchini 

IN MEMORIAM
Vilhelm Magnus

(1871-1929)

Tips til profiler?

nora.wyller@gmail.com
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Det hele startet i Iowa med Daniel David 
Palmer, en magnetismehealer, som i 1895 
postulerte at spinal manipulasjon(SM) 
kunne helbrede lidelser. Hypotesen var 
at dislokerte ryggvirvler, som han kalte 
subluksasjoner, påvirket en medfødt 
intelligens. Dette forårsaket, ikke min-
dre enn, all sykdom og lidelse. SM rettet 
opp disse ryggvirvlene og lot kroppens 
medfødte intelligens helbrede seg selv. 
Denne intelligensen var ikke et synonym 
for nervesystemet eller immunsystemet. 
Begrepet var synonymt med en livskraft 
som ikke hadde noe med ortodoks medisin 
å gjøre. Kiropraktorene markedsførte en 
ny form for vitenskap(kiropraktorviten
skap), og Palmer vurderte til og med å 
gjøre kiropraktikk til en egen religion (2). 

SM er manipulasjon av ledd i ryggsøy-
len. Manipulasjon kan beskrives som en 
rask og passiv strekk i leddets bevegelses-
bane, ofte etterfulgt av en «knekkelyd». 

kiropraktikk i dag
På lik linje med konvensjonell medisin, 
har kiropraktikken forandret seg mye 
siden 1895.

Behandlingsmetoden er essensielt den 
samme, men hypotesen bak og bruksom-
rådet har forandret seg. Det finnes fortsatt 
kiropraktorer i dag som holder til Palmers 
gamle filosofi, men den store majoriteten 
av kiropraktorer har begrenset SM til 
muskel- og skjelettlidelser. Likevel finner vi 
begrepet subluksasjon i litteraturen i dag. 

Begrepet subluksasjon, slik det er forklart 
i kiropraktikken, er et ugyldig begrep uten 
klinisk relevans (3, 4). I tillegg tilstreber 
ikke SM at ryggvirvlene skifter posisjon 
etter behandling. Ofte roteres ryggvirvlene 
i cervikal eller lumbal segmentene hurtig til 
et punkt vi kan høre en kjent lyd. Dette er 
ekvivalent med å knekke fingrene sine, men 
vi snakker istedenfor om zygapophyseal 
leddene. Lyden kommer som et resultat 
av trykkforandringer i leddhulen, og 
ikke en ryggvirvel sin ferd tilbake på rett 
anatomisk plass (5). 

Noen kiropraktorer har gått 
vekk fra subluksasjoner, og norsk 
kiropraktorforening(NKF) bruker begre-
pet låsning (6). Jeg har erfart at flere 
personer bruker dette begrepet, og de 
kan fortelle at kiropraktoren knakk opp 
en «låsning». Likevel undrer de sjelden 
på hvorfor de må «knekkes opp». Gjerne 
regelmessig i flere måneder, til tross for at 
symptomene forsvinner. Dette begrunnes 
i hypotesen at gjentatte behandlinger gir 
gunstige preventive helseeffekter (7). SM 
anbefales av kiropraktorer på asymptoma-
tiske pasienter til tross for at forskningen 
ikke støtter denne hypotesen (7-9). 

spinal manipulasjon og forskningen 
på effekt
I mange nasjoner er kiropraktikk under 
paraplyen «alternativ medisin». Edzard 
Ernst har gjort mye arbeid innen forskning 
på alternativ medisin. Han har publisert 

flere studier på SM, og ble brukt som kilde 
i NRK sitt program Folkeopplysningen. 
I 2008 publiserte han en artikkel som 
kritisk evaluerte kiropraktikk og SM (10). 
Om SM skriver han: «with the possible 
exception of back pain, chiropractic spinal 
manipulation has not been shown to be 
effective for any medical condition» (10). 
Studiene som viser positive resultater er 
ofte av lav metodisk kvalitet og utsatt 
for mye seleksjonsskjevhet (11). Det fin-
nes mange metastudier på SM. Derfor 
gjorde Ernst og Canter en metastudie av 
metastudier der SM ikke viste noe effekt 
for noen medisinske tilstander, med et 
mulig unntak for lave ryggsmerter (12). SM 
var likevel dårligere mot lave ryggsmerter 
enn konvensjonell behandling fra lege 
eller fysioterapeut. Metastudien deres 
ble oppdatert i 2011 (med omtrent samme 
konklusjon) for å inkludere ny forskning 
(13). Ernst kan selv være for kritisk (14), og 
bør ikke brukes alene i vurderingen av SM. 

Nasjonalt informasjonssenter for 
helsetjenesten ga i 2005 ut en kunn-
skapsoppsummering om manuelle behand-
lingsmetoder, med fokusering på SM. 
De konkluderer i sin oppsummering at: 
«for andre lidelser enn rygglidelser er 
dokumentasjonen utilstrekkelig» (1). De 
skriver videre at SM har en liten, men kli-
nisk betydningsfull, effekt for ryggplager 
på basis av dokumentasjon av moderat 
kvalitet. Det har kommet flere metastudier 
på SM siden kunnskapsoppsumeringen var 

publisert. Flere av dem er inkludert i Ernst 
og Canter sin metastudie. Det er verdt å 
nevne at placebokontrollerte-studier(kalt 
sham-SM) er metodisk vanskelig på manu-
elle behandlingsmetoder(kiropraktikk 
betyr for øvrig å utføre med hånd). 

For å hente nøytral informasjon om 
effekten av SM på ryggplager, kan vi bruke 
samme redskap som nasjonalt informasjons-
senter for alternativ behandling(NIFAB), 
som er en del av nasjonalt forsknings-
senter innen komplementær og alternativ 
medisin(NAFKAM). Kiropraktikk er 
en autorisert helseprofesjon fra 1988, og 
det finnes derfor ingen informasjon om 
kiropraktikk under behandlingsformer 
på NIFAB sine nettsider. NIFAB bruker 
Cochrane Collaboration som en av sine 
hovedkilder til å bedømme effekten av en 
behandling. Cochrane er blant de fremste 
på å evaluere behandlingsmetoder. Noen 
studier fra Cochrane ble brukt i kunnskaps-
oppsummeringen fra 2005, men det har 
samlet seg tre metastudier på ryggplager 
siden det. To av dem, publisert i 2008 og 
2011, konkluderer at SM verken er mer eller 
mindre effektiv enn andre behandlings-
metoder brukt mot ryggsmerter (15, 16). 
Disse behandlingsmetodene inkluderer 
fysioterapi, råd fra lege, smertestillende og 
ryggskole. Bildet er uklart når det sammen-
lignes mot placebobehandling. Studien 
fra 2008 viser at SM har noe bedre effekt 
enn placebo, mens studien fra 2011 skriver 
at det er ingen statistisk forskjell mellom 

Kiropraktikk og 
spinal manipulasjon
Spinal manipulasjon har sprunget ut av kiropraktikken, og i dagligtalen 
er metoden kjent som «knekking». Denne teksten tar for seg utspringet, 
utviklingen samt forskningen som foreligger om effekten av metoden.

tekst: Andreas Wahl Blomkvist

Intelligent. Hypotesen var at dislokerte ryggvirvler, 
som han kalte subluksasjoner, påvirket en medfødt 
intelligens. Illustrasjon: Wikimedia Commons.
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SM og placebo. Dessverre var mange av 
studiene i høy risiko for seleksjonsskjevhet, 
og bare noen få var godt kontrollerte. Det 
er en metodisk utfordring å kontrollere 
manuelle behandlingsmetoder opp mot 
placebo. For eksempel vil ikke pasienten 
høre den kjente «knekkelyden» assosiert 
med SM.

Den siste metastudien fra Cochrane 
ble publisert september 2012 (17). Den tok 
kun for seg akutte ryggsmerter. I motset-
ning til de andre metastudiene, ble SM 
også vurdert som supplement til andre 
behandlingsmetoder. På denne måten kan 
vi undersøke en eventuell tilleggseffekt 
fra SM. Studien konkluderer med at det 
ikke er noe signifikant forskjell mellom 
behandling fra lege alene og behandling 
fra lege i tillegg til SM. Den konkluderer 
også med at det er ingen signifikant 
forskjell mellom placebo og SM basert 
på den dokumentasjonen som foreligger. 

Resultatene som er nevnt i kronikken 
kan virke paradoksale når vi sammenlig-
ner SM med andre metoder og placebo. 
Ingen av Cochrane-studiene konkluderer 
at SM gir signifikant bedre effekt enn 
andre etablerte metoder. De konkluderer 
at effekten er omtrent den samme basert 
på den dokumentasjonen som foreligger. 
Sammenlignet med placebo er resultatene 
mer uklare, men to av dem finner ingen 
klinisk relevant forskjell. Dette viser indi-
rekte at vi ennå mangler gode metoder i 
behandling av ryggsmerter.

bivirkninger og andre behandlings-
metoder
Bivirkninger av SM ser dessverre ut til å 
være alvorlig underrapportert (18). Alvor-
lige bivirkninger som hjerneslag, lammelse 
og dødsfall har blitt identifisert (19, 20). 
Disse bivirkningene er anekdotiske rap-
porteringer. Cochrane-studiene skriver at 
SM ser ut til å være relativt trygt. Ernst og 
kunnskapsoppsummeringen fra helsetje-
nesten er enige og konkluderer at mindre 
bivirkninger som hodepine, svimmelhet, 
lokal smerte, tretthet og andre er antatt til 
å være rundt 50% basert på systematisk 
forskning (1, 18). Kiropraktorer kan tilby 

en rekke andre behandlingsmetoder mot 
muskel og skjelettlidelser. En undersøkelse 
gjort av National board of chiropractic 
examiners (NBCE) forteller oss om bruken 
av andre intervensjoner sammenlignet 
med SM av kiropraktorer (Tabell 1) (21).

autorisasjon og utdanning
Det er ikke på grunnlag av overlegen 
dokumentert effekt at kiropraktor ble 
en autorisert helseprofesjon i Norge. 
Ansvaret og forpliktelsene, som følger 
med en autorisasjon, tilsier ikke at det 
nødvendigvis må være et slikt grunnlag 
heller (22). Økonomiske og politiske 
grunner for autorisasjon har blitt omtalt 
i tidsskriftet for den norske legeforening 
og kan settes i tvil som gode (23). Utdan-
ningsmessig skiller kiropraktorer seg ut fra 
alternativbehandlere. Utdanningen er nå 
i større grad forskningsbasert og gis blant 
annet på medisinske fakultet i Sveits og 
Danmark. For godkjent praksis i Norge må 
det fullføres fem år på universitet og ett år 
i turnus. Det er med andre ord en yrkes-
gruppe med god medisinsk kompetanse.

Som beskrevet tidligere kan kiroprakto-
rer tilby et vidt spekter av behandlingsme-
toder på lik linje med fysioterapeuter. SM 
blir i mindre grad også benyttet av andre 
yrkesgrupper, inklusivt fysioterapeuter.

anbefalt av kiropraktorer
Siden Palmers dager har kiropraktikken 
byttet ut hypotesen for bruken av spinal 
manipulasjon. Tidligere har SM blitt brukt 
i behandling av alt fra ørebetennelse til 
luftveisinfeksjoner, men har nå vist seg 
ineffektiv eller uten dokumentert effekt for 
andre lidelser enn muligens ryggsmerter. 
Effektive metoder mot denne lidelsen syns 
å være fraværende, og nåværende effekt ser 
ut til å komme i større grad fra placebo. 
SM har ikke vist seg overlegen ovenfor 
andre etablerte metoder. Bruk av SM hos 
asymptomatiske pasienter er uten god 
dokumentasjon, men likevel anbefalt av 
kiropraktorer. Dette kan reise økonomiske 
og etiske spørsmål. 

Manipulasjon av axialskjelettet
(inkluderer i størst grad SM)

4.9

Terapeutiske øvelser 4.0

Ergonomiske råd 3.9

Rehabiliteringsøvelser for rygg 3.7

Råd om daglig aktivitet 3.0
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Tabell 1

0 – Aldri
1 – 1-6 ganger/år
2 – Rundt 1/måned
3 – Rundt 1/uke
4 – Rundt 1/dag
5 – Flere ganger/dag
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Anestesi

SpSS esssee iisss aii lliiilll sssiiiii tett n
«Vi kan en del om veldig mye, vi er blitt kalt sykehusets poteter», forteller 
Christiane Skåre. I løpet av kort tid vil hun være ferdig spesialisert 
anestesilege. Æsculap fikk et innblikk i hva det innebærer å være anestesilege.
tekst og foto: Emil Bakkerud Nærby

Hva var det som trakk deg til anestesilegeyrket?
Anestesi er et variert fag der ingen dager 
er helt like. Vi jobber med alt fra akutt 
syke pasienter som trenger stabilisering til 
nesten friske pasienter som skal bedøves. 
Vi samarbeider tett med flere fagfelt. 
Anestesileger er generalister, det vil si at 
vi kan noe om mye. Akuttmedisin var det 
som fikk meg interessert i utgangspunktet: 
det startet da jeg var medisinstudent, 
og jeg jobbet på ambulanse og hadde 
sykehustjeneste der jeg fikk hospitere på 
helikopteret. 

Hva går yrket egentlig ut på?
Det er et fag som består av fire søyler: 
anestesi; der vi bedøver hele pasienten med 
narkose eller deler med regionalanestesi. 
Dette er en stor del av faget. Så har vi 
intensivmedisin, på intensivavdelingen 
har vi ofte de dårligste pasientene. På 
mange sykehus finnes det egne smerte-
avdelinger eller smerteteam. Den siste er 
akuttmedisin, som er den pre-hospitale 
biten med anestesileger som er i helikopter 
og legebemannede ambulanser. 

Er det egenskaper hos en anestesilege som er mer 
nyttige enn andre?
Det er veldig mange hyggelige anestesi-
leger, jeg synes at jeg kun har hyggelige 
kolleger. Vi må kunne samarbeide da vi 
jobber svært tett både med sykepleiere og 
kollegaer fra andre fag. Jeg oppfatter anes-
tesileger som sosiale leger. Mange synes 
kanskje at det er greit med lite papirarbeid. 
Det er mange praktiske oppgaver og mye 
av arbeidet gir umiddelbare resultater. 
Intensivbiten er litt annerledes, der er det 
pasienter som kan være liggende opptil 
flere måneder. Man må også være grun-
dig samtidig som man må kunne handle 
raskt og tenke klart i kritiske situasjoner. 
Ullevål har et veldig godt traumeteam 
og måten man tar imot svært dårlige 

pasienter på, er standardisert. Det er også 
viktig å være interessert i respirasjons- og 
sirkulasjonsfysiologi og ha god innsikt 
i hvordan medikamenter virker, fordi vi 
bruker potensielt dødelige medisiner hele 
tiden. Vi stikker også en hel del i forskjel-
lige sammenhenger, så det kan være greit 
å være stødig på hånden.

Hvordan arter arbeidsdagen seg?
Da kan jeg fortelle om hvordan det er å 
være narkoselege, for det er det er den 
typen anestesileger det er mest av. Dagen 
starter med et kort morgenmøte der vi 
går gjennom interessante kasuistikker 
og har undervisning. Tidlig på dagen er 
den travleste tiden for anestesileger for da 
skal pasienter klargjøres til operasjon med 
narkose eller annen bedøvelse. Så passer 
vi på pasienten under operasjonen og 
sørger for at pasienten er respiratorisk og 
sirkulatorisk stabil. Etter operasjonen er 
det vi som vekker pasientene. I anestesien 
er det to som er med under innsovningen 
og oppvåkningen av en pasient. I prinsip-
pet blir det litt som flygning: de kritiske 
stadiene er under takeoff og landing. 
Vi tilser også nye pasienter de som skal 
opereres. På disse pasientene gjør vi en 
vurdering, som består i å finne ut om 
pasienten tåler narkose, hva slags type 
medisiner de skal ha og gi dem informa-
sjon preoperativt. Noen leger er også på 

postoperativavdelingen og ser til pasienten 
etter operasjonen til anestesimidlene er 
ute av kroppen, andre pasienter er kritisk 
syke og trenger oppfølging i flere dager. I 
tillegg bistår vi medisinsk avdeling med 
pasienter der det er behov for å stabilisere 
pasienten, som for eksempel pasienter 
som må legges i respirator på medisinsk 
intensivavdeling. Fødeavdelingen sørver 
vi også ved å gi smertelindring til fødende, 
her er epidural det vanligste. Kvinner som 
trenger operativ forløsning med keisersnitt 
er det også vi som bedøver. Vi er egentlig 
litt overalt på sykehuset, noen kaller oss 
for sykehusets poteter. Som anestesilege 
sitter man aldri stille, vi går og går mellom 
avdelingene. 

Hvor lang er utdannelsen?
Den er fem år lang, og det er inkludert 
6-12 måneder med sideutdannelse som kan 
være pediatri eller indremedisin. Man må 
ha tre år med anestesi på et mindre sykehus 
og halvannet år på et større universitets-
sykehus. Spesialistkomiteen har laget 
en utførlig beskrivelse av hva tjenesten 
skal inneholde. Eksempelvis må man ha 
gjennomført minst 1500 operasjoner. Det 
er også spesifisert hvor mange intensiv- og 
smertepasienter man skal behandle. 

Kan jeg spørre om lønn?
Det er forskjellig fra sted til sted, men som 
overlege tjener man nærmere en million, 
tror jeg. 

Har du noen råd til medisinstudenter som har lyst 
til å gå den veien?
Det er en fordel å ha litt kjennskap til 
akuttmedisin. Jeg tror det kan være lurt 
å jobbe i ambulanse, og det er mulighet 
for studenter å jobbe der i sommerferier. I 
tillegg er det fint å være med en anestesilege 
på vakt. 

I prinsippet blir det 
litt som flygning: 

de kritiske stadiene 
er under takeoff og 

landing.
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Dette er dessverre ikke en selvfølge 
for alle. Ifølge Verdens Helseorga-

nisasjon dør 10 millioner mennesker – de 
fleste i lav- og mellominnteksland – hvert 
år fordi de ikke har tilgang på livsviktige 
medisiner og vaksiner. Medisinene fin-
nes, men når ikke frem til de som trenger 
dem mest. Årsaken er sammensatt. Man-
glende infrastruktur, høye priser, mangel 
på arbeidskraft og korrupsjon er noen av 
elementene som hindrer at medikamentene 
kommer frem. Et av hovedproblemene 
er patentretten som beskyttes av TRIPS-
avtalen. TRIPS (Trade-Related aspects 
of Intellectual Property rights) krever en 
patentbeskyttelse på minimum 20 år på 
alle nye innovasjoner, som blant annet 
legemidler. Patenter gir eieren enerett til 
å produsere, bruke eller selge et produkt. 
Dette medfører at andre som ønsker å pro-
dusere generiske produkter, som kan selges 
billigere, må vente til patentet har gått ut. 
Monopol på et legemidel gir eieren rett til 
å ha høyere pris på produktet enn det ville 
vært ved markedsstyrte priser. Produktet 

kan være på markedet uten konkurranse 
i 20 år. Saken er imidlertid ikke så enkel; 
produktutvikling er en kostbar prosess og 
patentretten gir en god økonomisk gevinst 
for å utvikle nye produkter. 

hva gjør vi?
UAEM Oslo er i pionerfasen. Nasjonalt 
har UAEM engasjert seg i å påvirke norske 
myndigheters oppfølging av rapporten fra 
Verdens Helseorganisasjon Konsultative 
arbeidsgruppe av eksperter for forskning 
og utvikling (CEWG). CEWG foreslår 
blant annet at alle land skal bidra med 0,01 
prosent av BNP til et fond. Dette fondet 
skal brukes som offentlig finansiering 
for utvikling av nye medikamenter ut i 
fra behovet i de ressursfattige områdene 
som rammes av dødlige sykdommer. Et 
eventuelt internasjonalt samarbeid erkjen-
ner at dette er et globalt problem og at vi 
alle har et felles ansvar for utvikling av 
ny kunnskap. 

Lokalt har vi arrangert debatter med 
Leger Uten Grenser, UDI, kunnskapsde-

partementet og legemiddelindustrien. Vi 
har deltatt på internasjonale konferanser 
og Europa konferansen for å utveksle 
ideer og erfaringer med andre engasjerte 
studenter i Universities Allied For Essential 
Medicines (UAEM). Vårt mål er å sikre 
tilgang til medisiner i fattige land gjennom 
et samarbeid med universitetene. Fremover 
skal UAEM Oslo jobbe med å kartlegge 
forskningen ved Universitetet i Oslo og 
skape mer fokusering på hva det forskes 
på og hvilke områder som neglisjeres. 
Neste plan på agendaen er markering av 
tilgang til medisiner med filmvisning og 
debatt i mai.

TilgAng på meDisiner  
– HvA er universiTeTeTs rolle?
Tar du det som en selvfølge at du får den beste behandlingen som er 
tilgjengelig og at myndighetene prioriterer ressurser til forskning og 
utvikling av nye medikamenter?

tekst: Sharmini Rajmohan 
foto: Wikimedia Commons

Har du lyst til å 
engasjere deg?

Send oss en mail på  
aftabfriha@gmail.com
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I første semester av medisinstudiet gis det 
ukentlige caseoppgaver. Dette er en del 
av læringsmetodikken «problembasert 
læring» (PBL). Et hovedformål med ord-
ninger er å integrere klinikk og basalfag. I 
tillegg skal ordningen fremme samarbeid, 
selvstendighet og refleksjon. PBL-under-
visningen er sentral også senere i studiet. 
Ordningen gis mye tid og ressurser og er 
blant de få undervisningsformene, ved 
siden av praksis, som har obligatorisk 
oppmøte.

Læringen i PBL gjøres gjennom caser, 
eller pasienthistorier, som skal være rea-
listiske illustrasjoner tilknyttet læringsmål 
fra pensum. Hver ukes oppgave skal være 
knyttet til temaet for undervisningen 
samme uke, og det holdes forelesninger om 
tilgrensende tema i samme tidsrom. Mer 
konkrete læringsmål i PBL-arbeidsgruppen 
defineres av studentene selv i tilknytning 
til den utleverte oppgaven hver uke.

sosioøkonimsk polariserte case- og 
eksamensoppgaver
Studiets første PBL-oppgave for medisin-
studenter på 1. semester ved UiO var til-
knyttet temaet «evolusjon.» Casehistorien 
handler om en «meget mørkpigmentert» 
ettåring i Nord-Norge. Historiens evolusjo-

PBL – fylt med sjablonger 
og karikaturer? 
PBL-oppgavene er medisinstudentenes første møte med pasienter. Da 
er det trist at menneskene som befolker disse oppgavene i så stor grad 
bekrefter allmenne fordommer og stereotypier av underutdannede, 
fattige og innvandrere. 

nære poeng gjaldt bytte av miljø, nærmere 
bestemt flytting til en plass med mindre 
sollys for en person med mørk hud.

 Ved siden av hovedpoengene hadde 
oppgaven en sidehistorie: Caset inneholder 
spørsmål om vold mot barnet. Voldsmis-
tanken er i teksten basert på smertereaksjon 
og at barnet har mørk hud slik at legen 
ikke greier å se etter blåmerker. Altså en 
voldsmistanke basert på negative bevis. 
Som reaksjon på mistanken ber legen om et 
bekymringsmøte med hele familien dagen 
etter første konsultasjon. Her må barnets 
far ta seg fri fra jobben for å møte opp til 
tross for at han ikke ønsker det.

Mistanken legen har om vold mot bar-
net faller bort. Hva som utløser endringen 
i oppfattelse er ikke klart uttrykt. Det 
kan imidlertid begrenses til to relevante 
alternativer av ny informasjon som kom-
mer senere i oppgaven: En mulighet kan 
være samtalen med pasientens søster, 
der søsteren blir spurt om hverdagen 
sin. Her virker alt bra. Det virker dog lite 
sannsynlig at dette kan være grunnen til 
at mistanken faller bort ettersom hun blir 
spurt mens foreldrene sitter sammen med 
henne. Det andre alternativet er familiens 
religion og engasjement i menigheten. 
Er dette relevant? Og i tilfelle på hvilken 

måte? Familien viser seg å være kristne. 
Ville effekten av deltagelse i andre tros-
samfunn blitt vurdert på samme måte? 
Slik oppgaven er laget fremstår familien 
stadig mer som den stereotypt godt likte 
innvandrerfamilie. 

Flere av opplysningene i caset virker 
ikke øyeblikkelig relevante som knagger 
for det de knyttes til av helsemessige 
problemer. Dette gjelder generelt for 
caseoppgavene som gis fra fakultetet, både 
i PBL og i forbindelse med eksamen. Det 
kan til tider se ut som om problemstillinger 
løses eller trekkes i bestemte retninger ved 
å pøse på med informasjon som stereotypt 
hører sammen med banale oppfatninger av 
«ting som hører sammen.» Og da gjerne 
også noe så simpelt som «bra ting» og 
«dårlige ting,» der eksempelvis “trener er 
lik bra» og “tjukk er lik dårlig» og “dår-
lig» gjennomgående gir større risiko for 
sykdom. Mistanken i Hamarøy er bare 
nettopp en mistanke. I casene der negativ 
oppførsel i én form er fastlagt og ikke bare 
er en mistanke, følges handlingen gjerne 
av noe annet negativt. 

Pasientene i casehistoriene ligner hel-
ler karikaturer enn ordinære mennesker, 
selv om historiene er komplekse og inne-
holder mange detaljer fra flere deler av 
pasientens liv. Særlig fremstår det slik 
når flere av PBL- og eksamensoppgavene 
sees i sammenheng. Casene er forholdsvis 
troverdige i det at de kunne vært ekte pasi-
enthistorier. Få case er like på kanten som 
Hamarøy-caset, men likevel er det noe med 
totalinntrykket som skurrer - historiene har 

samme karikerte fellestrekk. Lavere sosio-
økonomisk status gir stadig mer sykdom 
og problemer med livsstilsfaktorer. Det 
virker nærmest garantert at individet med 
lavstatusyrke har sykdom og problemer 
som kunne vært unngått med en sunnere 
livsstil. Samtidig korrelerer økende status 
med færre slike problemer.

 floskler
En slik korrelasjon finner vi i PBL-opp-
gavene «Livet er avhengig av hjertet» 
og «Et lungeproblem.» Ingen av dem er 
noe ytterpunkt, hverken med tanke på 
problemer som kan være livsstilsavhen-
gige eller med tanke på sosial status. De 
er dog både enkle og illustrer problemet 
godt. Lektoren fra «Livet er avhengig av 
hjertet» trener ikke og har ikke gjort det 
på lenge. Han får hjerteproblemer når han 
forsøker seg på en skitur. Servitøren i «Et 
lungeproblem» røyker daglig når han får 
lungeproblemer. Når titlene på oppgavene 
i tillegg fungerer som floskler enderstreker 
dette inntrykket av at oppgavene baseres 
på stereotype oppfatninger. 

 Lungeproblem-caset kan også tjene 
som illustrasjon på et annet trekk ved 
oppgavene. Det kan virke som om det gis 
informasjon mellom linjene om hvordan 
det kommer til å gå med pasienten. Det 
virker lite tilfeldig at han som har vært 
ansatt i 25 år i samme jobb er den som klarer 
å slutte å røyke etter oppdaget sykdom, 
mens de som har ustabile arbeidsforhold 
eller jobber deltid ikke klarer det. En av de 
mer ekstreme tilfellene av at dårlige ting 

tekst: Christine Carlsen  Det kan til tider 
se ut som om 
problemstillinger løses 
eller trekkes i bestemte 
retninger ved å pøse 
på med informasjon 
som stereotypt hører 
sammen med banale 
oppfatninger av «ting 
som hører sammen.»
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ikke opptrer alene, er eksamensoppgaven 
fra kontinuasjonseksamen for 1. semester 
våren 2007. Pasienten i historien var rus-
misbruker og hadde droppet ut av vide-
regående, og skaden han får behandling 
for skyldes en ulykke i forbindelse med 
kappkjøring, der han var passasjer i bil 
uten bilbelter. Et annet slikt eksempel, er 
en eksamensoppgave fra høsten 2008 der 
den omtalte legen blir bedt om å utlevere 
helseopplysninger til barnevernet. Caset 
gjelder en familie der foreldrene er separert, 
mor forsøker å ta videregående skole som 
privatist, og far jobber som bilmekaniker. 
Maten mor og barn spiser er billig fordi 
de har lite penger. Som eksempel på billig 
mat nevnes: «Ofte består ukens middager 
kun av suppeposer, av og til en Grandiosa 
pizza. Brødmaten består stort sett av hvitt 
brød, syltetøy og Nugatti.» Mor røyker 
ca. 30 sigaretter om dagen, og begynner 
helseproblemer i forbindelse med det. Alle 
utfordringene er for mange til å liste opp, 
og mange av dem har uheldige valg som 
medvirkende faktor. Dette gjenspeiles i 
flere case som gjelder pasienter med lav 
utdanning. 

I oppgavene korreleler vold konsekvent 
med lav sosioøkonomisk status. Den eneste 
historien om vold mot barn, med unntak 
av mistanken i Hamarøy-caset, gjelder 
en gutt der stefar slår (kont. høst 2010). 
Moren jobber med å vaske og stefaren er 
anleggsarbeider. Mishandlingshistoriene 
der voksne er offer gjelder en kvinne som 
jobber i kassa på butikk, og mannen jobber 
som sjåfør (kont. høst 2008), samt et case 
der en arbeidsledig kvinne har voldelig 
samboer som tar ulike strøjobber (kont. vår 
2009). De som er mistenkt som voldelige 
er alltid menn, også i de to oppgavene som 
angår barn, selv om det i følge statistikk fra 
NOVA Rapport 20/07 er noe hyppigere 
forekomst av vold fra mor. 

Fra en usedvanlig stor samling uheldig 
helseatferd i pasienthistoriene om men-

nesker uten utdanning, er situasjonen 
motsatt for stigende grad av utdanning. 
Yttereksemplene er en tannlege i caset 
«En treningstur i høstmørket» og en medi-
sinstudent i kontinuasjonseksamen vår 
2008. De har kun fysiske problemer som 
oppstår i forbindelse med trening, og de 
har heller ingen unngåelsesatferd i ettertid. 
Det speiler kanskje en ønskesituasjon med 
tanke på oppfattelse av mennesker i yrket, 
mer enn en reell vanlig oppfatning. 

Disse to er de eneste eksemplene i 
eksamensoppgavene i tidsperioden fra 
2001 til 2012, samt PBL-casene hittil i 
semesteret, hvor PBL-studentene møter 
på pasienter som likner på selv selv. Med 
unntak av informasjon om hva de holder 
på med til daglig i form av yrkestittel, samt 
at medisinstudenten er veltrent, nevnes 
ingen psykososiale forhold. 

relevante opplysninger og falske 
ledetråder 
Alle studieprogrammer har naturligvis 
sine egne behov og derfor forskjellige 
læringsmetoder. Det medfører at studenter 
må lære-å-lære når de starter studiet. Det 
gjelder både hvordan arbeidsprosessen 
bør utføres med tanke på kronologi og 
innhold, i tillegg til hva det bør legges 
vekt på.

I Hamarøy-caset, mitt første case, ble 
det stilt spørsmål i gruppa om hvorvidt 
mishandling virkelig kunne være relevant å 
ta opp i første møte med pasienten. Svaret 
fra PBL-veileder var at alt er relevant. 
Altså skal ikke caset inneholder villedene 
informasjon. At alle opplysninger som 
oppgis i et case er relevante er senere også 
bekreftet av andre PBL-veiledere som råder 
til å bruke opplysningene fordi de er gitt 
av en grunn.

Etter min erfaring i skolesammenheng, 
også andre universitetsstudier, er dette 
uvanlig. Vekten har ellers vært på at 
det vanligvis legges til elementer som er 

irrelevante, mest fordi det er sånn det vil 
være i arbeidslivet senere, med forvirrende 
opplysninger fra den man forsøker å hjelpe. 

I PBL blir fokuset i arbeidsprosessen 
laget i fellesskap av studentene i gruppa. 
I eksamensoppgavene er spørsmålene 
derimot klart gitt. Vanligvis mildner spørs-
målene fremstillingen i casehistoriene 
gjennom stort sett å være i tråd med å vise 
omsorg for individet det er snakk om, men 
selve caset følger samme trekk som dem 
som gis i PBL-undervisningen. 

Det kan synes som om det var meningen 
at vi skulle lære oss hva som er vanlig gjen-
nom casehistoriene. I eksamensoppgavene 
inneholder spørsmål og sensorveiledning 
mer enn en plass informasjon om at 
dårligere sosioøkonomiske forhold er en 
risikofaktor for sykdom, slik det også står 
i lærebøkene.

At sannsynlighet for dårligere helse på 
flere områder korrelerer med lav sosioøko-
nomisk status er også alminnelig kunnskap. 
Studentene har allerede dette med seg inn 
i medisinstudiet. Er det virkelig meningen 
at disse fordommene skal understrekes? 
Det er ikke vanskelig å finne unnskyld-
ninger for å la det forventede dominere. 
Det er naturlig å tenke at det er mest 
hensiktsmessig med stereotype problemer, 
for så å gå over til problemer som er mer 
komplekse og uventede. Matematikken 
har slik form for læringsmetode. Fungerer 
det på problemkompleks som involverer 
mennesker? Hvilke holdninger planter 
man hos ferske studentene ved å insinuere 
at fattige tar mindre hensiktsmessige valg? 
Det er klart at leger trenger noen raske tom-
melfingerregler for å kunne gjennomføre 
jobben sin, men man skal ikke skjule det 
faktum at slike regler er fordommer, om 
enn svært nyttige sådanne. De kan være et 
utgangspunkt, men ikke en begrunnelse 
for noen konklusjon. 

Eksempelvis blir Hamarøy-familien 
behandlet på en måte nærmest utenkelig 

for en etnisk norsk middelklassefamilie. 
Det ble det snakket lite om i forbindelse 
med oppgaven. Hvordan tror du grup-
pediskusjonen i PBL-møtet hadde vært 
om foreldrene hadde vist en eneste dår-
lig ansett vane i bekymringsmøtet som 
fulgte voldsmistanken? I akkurat denne 
oppgaven var hudfarge et delproblem, 
men samme type problem dukker opp i 
casene der det først og fremst er fattigdom 
som er relevant for dette. 

Det skal selvsagt ikke legges skjul på 
at enkelte befolkningsgrupper har mer 
av noen typer helsemessige problemer 
enn andre. Men etter min mening er det 
uheldig at dette introduseres mellom 
linjene som karikaturmennesker i case-
oppgaver. Det finnes mer spiselige måter å 
demonstrere dette på. Man kan gå gjennom 
statatistikk direkte. Jeg antar det skjer en 
læringsutvikling i løpet av studiet, bade 
i oss og i hva vi blir presentert for. Ville 
det imidlertid være bedre med mer variert 
sammensetning av casehistorier allerede 
fra starten av? Jeg tror case-oppgavene 
kan ha godt av å sprites opp litt: Finnes 
det plass til en overvektig lege, eller en 
treningsfrelst arbeidsledig? Hva med en 
ensom tannlege som drikker for mye, eller 
ernæringsfysiologen som aldri trener?

Vi som er ferske medisinstudenter 
bør eksponeres for sunne holdninger: 
Før legen møter pasienten er pasienten 
kanskje statistikk, når de kommer gjen-
nom døren er de en person som søker 
hjelp. En person med sine egne særtrekk, 
ønsker og behov, og ingen endimensjonal 
grupperepresentant. 

Yttereksemplene er 
en tannlege i caset 

«En treningstur i 
høstmørket» og en 

medisinstudent i 
kontinuasjonseksamen 
vår 2008. De har kun 
fysiske problemer som 
oppstår i forbindelse 

med trening

Hvilke holdninger 
planter man hos ferske 
studentene ved å 
insinuere at fattige tar 
mindre hensiktsmessige 
valg?
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Mytologier er fascinerende; historier om 
hvordan de gamle sivilisasjoner engang 
så for seg at universet oppsto og hvordan 
alt det ubegripelige i verden rundt oss 
kunne forklares. Vi søker like hardt etter 
en forklaring på det omkring oss i dag, 
for det er ingenting som skremmer oss 
mer enn det ukjente. 

I den nordlige delen av verden var 
kloden engang skapt av den voldsomme 
kjempen Yme, som ble drept av Odin og 
hans brødre, Ymes blod ble havet, hans 
knokler ble fjell og kjøttet til jorden. I 
dag er den skapt av en utvidende prosess 
vi kaller Big Bang, og ut av den kom 
alle planetene, stjernene, galaksene, ja, 
hele universet. Vi har gått fra at kloden 
nedstammer fra noe levende, til å oppfatte 
den som noe materielt. Stemmer dette 
overens med det synet vi har på kloden 
vår i dag? Eller er det fortsatt Ymes blod 
vi ser slå mot skjærgården i juli? 

Vi snakker om komparativ mytologi, en 
vitenskap som søker en før- eller urmyto-
logi, som står som utgangspunkt for alle de 
andre mytologiske beretningene vi kjenner 
til. Et prosjekt som ble startet opp etter at 
man satte fokus på likhetstrekkene mellom 
de ulike mytologiene. Enten man måtte 
mene at det finnes en slik urmytologi, om 
det er et resultat vandringer og handelsru-
ter eller om dette bare illustrerer hvor likt 
vi mennesker tenker, uavhengig av hvor i 
verden vi måtte befinne oss, så er det noe 
gripende med disse mytologiske beret-
ningene, noe fargerikt og appellerende. 
Kanskje fordi symbolikken bringer frem 
noe i det moderne mennesket, og tilfreds-
stiller en del av oss som ofte neglisjeres.

Hallusinogenets 
gjenoppstandelse

–  
veien til lyset og ut i sinnet

Hva foregår i min hjerne i dette øyeblikk? Når blikket mitt flakker rundt-
omkring i rommet, hvilke prosesser settes i gang og ledes da i mitt hode? 

kreftene frigjøres
I mange tidlige kulturer hadde hallusino-
genet en sentral rolle. Stammens medisin-
mann, den såkalte heksedoktoren, kunne 
bruke det for å vekke visjoner om fortid og 
framtid, om sykdom og helse eller opptre 
i ulike psykiske skikkelser. Et eksempel er 
de innfødte i Nord-Amerika, som lenge har 
brukt Peyote(et hallusinogen utvunnet av 
kaktusen Lophophora Williamsii) i sine 
ritualer, eller Ayahuasca i sør. At men-
nesket da kunne tiltre i ulike former eller 
figurer, som dyr eller gjenstander, var en 
selvfølge. Stoffene kunne få frem strøm-
ninger, som alltid er der, men som murrer 
under overflaten av sinnet. I den rasjonelle 
verden er det liten plass til dette, det er 
liten plass til den og det som kan bevege 
seg mellom form og farge, vi har lært at 
det er umulig. Frigjør denne tankegangen 
oss fra fortidens vrangforestillinger, eller 
fengsler den noe i oss? 

Disse opplevelsene, som hallusino-
genene kan gi, kan minne om de vi har i 
våre drømmer. Vi kan opptre i ulike farger, 
fasonger, personer, vesener eller dyr og vi 
kan skape våre omgivelser. Der er det vi 
som setter rammer for hva som er mulig 
og hva som er umulig, men det er noe ved 
denne friheten som skremmer oss. «Jeg 
har mer enn en gang blitt konsultert av 
velutdannede og intelligente folk, som 
har hatt merkelige drømmer, fantasier 
eller visjoner, som har sjokkert dem dypt.», 
skriver Carl Gustav Jung i Mennesket 
og dets symboler. Vi lar oss skremme av 
tankene som strømmer i vårt eget sinn, det 
virker da ugunstig, hvordan kan vi la oss 
skremme av våre egne tanker?  

«The Imagination is not a State: it is the Human Existence itself»
– William Blake 

tekst: Kristoffer Tunheim

Man vandrer gjennom en skog i skumringen av en høstkveld og vasser i 
løvet som omgir føttene på en fuktig skogsti, klarer ikke å ta tak i en eneste 
tanke som svirrer i hodet, men kjenner frykt når man ser et tre tomt for 
blader, og glede når man ser alle fargene som dekorerer bladene på bakken.
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blant bølgene
Begrepet underbevisstheten kjenner vi 
igjen fra psykoanalysen; At det eksisterer 
noe under overflaten, som ikke ligger på 
midterste hylle i sinnet. Vi kan gå forbi en 
person på gaten, huske å ha sett personen 
tidligere, men ikke komme på navnet til 
vedkommende før dagen etter. Det foregår 
altså prosesser i hjernen som ikke er oss 
bevisste. 

Hvis man trekker denne forståelsen av 
sinnets virkningsmekanismer et steg videre, 
kan man si at vi alltid kommuniserer på 
mer enn ett plan; Vi kommuniserer på 
det bevisste plan, alt det av en samtale 
eller situasjon vi faktisk oppfatter, men 
også på et underbevisst plan, der alle 
assosiasjoner til og forståelse av symboler, 
som tilknytter seg det som blir sagt og 
gjort, oppfattes. Hvis man så ser for seg 
dette som strømninger, som alle de som 
lever sammen i et samfunn deler, vil man 
nærme seg det Jung kalte det kollektivt 
underbevisste. 

Det kan minne om det Rupert Shel-
drake har kalt for morphic resonance, 
som har vært omtalt i Æsculap tidligere. 
Kort fortalt mener Sheldrake at vi deler 
en bevissthet, og at bevisstheten ligger 
der ute, det vil si utenfor oss, istedenfor 
hos hvert individ. Men hva om vi deler en 
bevissthet, som ligger der inne? Slik som 
Jung antyder, spiller det kollektivt under-
bevisste på strenger i oss som stammer fra 
tidligere tider. Det er krefter i oss, det Jung 
kaller for arketyper, som representerer 
ulike vesener, former, farger, tilstander 
og så videre, og som reagerer på symboler 
og hendelser i hverdagen. En pinne kan 
være en slange, en stein like levende som 
deg og meg. Akkurat som i en barnelek. 

hvorfor symboler?
Hvor mye har mennesket rukket å forandre 
seg de siste 50000 årene, og hva skjer i 

utviklingen fra barn til voksen? Ikke så 
mye, fantasien er fortsatt der, og symbolene 
og hendelsene, som vekker dem, omgir oss 
fortsatt. Det moderne mennesket har ikke 
utviklet seg forbi disse, men heller utviklet 
harde barrierer for å holde impulsene 
tilbake, noe man kan se tydeligere på det 
fullvoksne mennesket. 

Men vi lar oss engasjere like sterkt 
av symbolene i dag, som våre forfedre 
generasjoner på generasjoner bak oss, 
de beveger oss. Slik som Freud påpekte, 
undertrykker vi impulsene som oppstår, 
og det er vi blitt flinke til. Vi benekter at 
mystikeren i oss eksisterer, men det er 
ingen liten tass å holde tilbake. Kall det 
for fantasi, og beskriv det som noe eget, 
noe som bare hører hjemme hos barnet, 
men det er like fullt der. 

Det voksne mennesket vet bedre, det 
har lært at naturen omgis av lover og 
regler, at naturen følger sitt mønster. Selv 
om vi måtte mene at vi nå vet hvordan 
virkeligheten er bygget opp, er det da 
nødvendigvis slik at den delen av oss som 
rommer fantasien går i regress, eller er det 
heller slik at vi overser den? Er det ikke 
nettopp denne kreative evnen som driver 
dagens vitenskap til nye breddegrader?

den psykedeliske terapi
«Hvordan kan du forklare fargen rødt til en 
som er født blind?», er spørsmålet Sydney 
Cohen åpner sin bok The Beyond Within. 
The LSD Story med. Boken handler om 
bruk av Lysergsyredietylamid(LSD) i 
psykoterapi. «Til en blindfødt mann som 
ville vite hva farve er, ville jeg si: “Vær 
oppmerksom på at hvis du noensinne vil 
vite hva farve er, må du åpne ditt sinn for 
det”», er svaret hans. 

Sydney Cohen var lege, psykoanalyti-
ker og av de som brukte LSD i behandling 
på femtitallet, han opparbeidet seg derfor 
en bred erfaring med psykoterapi under 

LSD. Han beskriver i ovennevnte bok, 
utgitt i 1964, hvordan en LSD-påvirket 
pasient i større grad er åpen for det han 
kaller re-læring enn en upåvirket pasient, 
han mener at terapeuten kan omforme 
pasientens verdisyn. Det illustrerer hvor 
sårbar pasienten er i situasjonen, og hvilket 
ansvar som hviler på behandleren. Han 
la også mye vekt på hvilken emosjonell 
vekkelse stoffet kan ha, kontra det intel-
lektuelle, noe som gir stoffet en enorm 
terapeutisk verdi, så lenge terapeuten 
strekker til.

En annen pioner innenfor området 
er Ronald A. Sandison, skotsk lege og 
psykiater, som først begynte terapi med 
LSD etter å ha møtt Albert Hoffmann i 
Sveits i 1952(se boks om hallusinogener) 
LSD-behandlingen ble kombinert med 
Jungiansk og Freudiansk terapi og innslag 
av kunst og musikk. Han jobbet også med 
dette i 50-årene, og behandlet pasienter 
med LSD som han mente ikke kunne 
behandles med tradisjonell behandling, 
og holdt sterkt fast ved sin tro på at 
stoffet kunne hjelpe slike pasienter til sin 
død i 2010.

utvikling og forbud
Timothy Leary, psykolog og forfatter, 
og Richard Alpert, psykolog, spirituell 
veileder og filosof, satte i gang forsøk med 
stoffet psilobycin på Harvard University 
i 1963. Stoffet er kanskje er best kjent 
fra de «magiske soppene», som har vært 
indikert brukt i rituell sammenheng for 
11000-9000 år siden blant mennesker 
som levde i Saharaørkenen, men også i 
det prehistoriske syd-Europa og blant 
Mayaene og Aztekerne. Leary og Alpers 
forsøk skulle utforske de psykoterapeutiske 
egenskapene til stoffet. De hadde dog en 
annen vinkling enn 50-årenes terapeuter; 
Leary og Alpert var mer interessert i de 
effektene stoffet kunne gi. 

Det ble så stor blest om forsøket at de, 
på grunn av kapasitetsproblemer, til slutt 
måtte nekte folk å delta. Det oppstod et 
enormt engasjment blant Harvardstuden-
tene for hallusinogenene, og det ble dannet 
et svartemarked i Boston for disse, i ettertid 
kjent som «The Harvard Drug Scandal», 
som resulterte i en bannlysning av psilo-
bycin, rett før 60-årenes slutt i USA. 

Man fikk også en psykedelisk oppstan-
delse i 50- og 60-årene, med skikkelser som 
psykologene Leary og Alpert, forfatteren 
Aldous Huxley(The Doors of Perception), 
beat-poetene William Burroughs(The Yaga 
Letters) og Allen Ginsberg og ikke minst 
en drøss av musikkartistene som opptrådte 
på Woodstockfestivalen i 1969 i spissen.

Slike forsøk, ovennevntes psykedelia-
kampanje og den voksende frie innstil-
ling til hallusinogenene i 60-årene gjorde 
at mange av disse stoffene ble uglesett 
i behandling og forskning utover mot 
70-årene. Kanskje viktigere, er at de ble 
plassert i gruppe 1 av Drug Enforcement 
Administration (DEA) i USA i 1970, som 
så medførte at forskning på disse også 
fikk svært begrensede rammer. Dette er 
en gruppe som beskrives: «…substances, 
or chemicals are defined as drugs with no 
currently accepted medical use and a high 
potential for abuse».

forskningen i Norge
Hva om dette hadde skjedd i Norge? Men 
det gjorde det.

Jan Greve var psykiater og arbeidet 
med LSD-piller fra Sandoz i 60-årene. 
Han hadde som flere andre psykiatere i 
Norge, med virke på den tiden, søkt og 
fått godkjent bruk av LSD til terapi. 

Han ble senere idømt straff for å ha 
brukt LSD i behandling sammen med 
sine pasienter. Pasientene var selv innstilt 
på denne typen behandling, og Greve 
tok, i følge ham selv, aldri initiativet til 

Hallusinogener

•	 Gruppe	stoffer	som	kan	
forsterke	sanseoppfatningen	
og	fremkalle	mystiske	opple-
velser.	Kanskje	best	kjent	er		
Lysergsyredietylamid(LSD),	som	
ble	oppdaget	av	sveitseren	Albert	
Hoffmann	i	Jungs	fødeby,	Basel,	i	
1949.	Siden	ble	det	produsert	av	
legemiddelfirmaet	Sandoz	i	pil-
leform	på	1950-	og	1960-tallet,	
og	distribuert	over	hele	verden	
for	bruk	i	psykoterapi.

•	 I	kategorien	havner	også	stoffer	
som	psilobycin,	MMDA,	DMT,	
meskalin,	ketamin	og	flere.

Symbollære. Carl G. Jung belyste 
hverdagens symboler
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behandlingen hos den enkelte pasient, 
han var også opptatt av at dette var en 
type behandling som langt i fra var aktuell 
for alle. 

I et intervju med Gateavisa forklarer 
Greve en viktig motivasjon bak prosjektet: 
å utviske skillet som ligger mellom pasient 
og behandler. Mange av Greves pasienter 
var svært fornøyde med det han gjorde 
for dem, han våget å møte dem, som de 
menneskene de var, og ikke de menneskene 
man måtte mene at de burde være. For de 
aller fleste av oss er det et helt nødvendig 
grunnlag for en terapeutisk situasjon.

«Come into my brain», sa Salvador Dali 
til sitt publikum, motivert av dypdykket 
i sinnet, som dengang var surrealistenes 
prosjekt. Det var nettopp det Jan Greve 
gjorde, han turte å innrømme at det noen 
ganger kan være vanskelig å møte det 
enkelte menneske der det måtte befinne 
seg. Da kan man enten velge å fordømme, 
eller tilstrebe å forstå det man ikke alle-
rede forstår. Ofte kan det være uheldig å 
være den første som tør bevege seg i nye 
retninger, og slik var det for Greve. Han 
ble fratatt sin doktorlisens, og dømt til 
ni måneders betinget fengsel, tross harde 
innvendinger fra Jens Bjørneboe, Arne 

Næss og Axel Jensen, måtte Greve inn 
i kasjotten. 

Nå skal det også sies at det er uortodoks 
å bruke LSD sammen med pasienten i 
terapeutisk sammenheng, Greve brøt 
reglene, og mange vil nok mene at det 
var rett og riktig at han fikk sin straff, men 
så er det jo slik noen ganger at man som 
doktor må bryte reglene for å gjøre det 
som er riktig for pasienten, der lojaliteten 
unektelig bør ligge. Setter man øynene på 
det Greve satt seg fore, kan man se at det 
er et prosjekt motivert av noe helt annet 
enn å bli høy på LSD, det er et steg mot 
å møte det enkelte menneske, og kanskje 
noe psykiatrien kan lære av. 

hvor beveger vi oss i dag?
I en studie gjort ved det amerikanske 
universitetssykehuset John Hopkins 
University publisert i Journal of Psyc-
hopharmacology i 2008, kalt «Mystical-
type experiences by psilobycin mediate 
the attribution of personal meaning and 
spiritual significance 14 months later», 
ga de Psilobycin til kreftpasienter for å 
undersøke effekt på livsglede. Personene 
tok psilobycin i rolige omgivelser. Noe 
mer oppsiktsvekkende enn at pasientene 

hadde en fin opplevelse der og da var at 
når de spurte deltakerne igjen, 14 måneder 
etter inntaket av psilobycin, ble det rap-
portert om økt livsglede og økt følelse av 
meningfylde i livet. 

Ketamin ble brukt i en studie som ble 
publisert i 2012, der man ville finne ut om 
det kan brukes i behandling av alvorlig 
unipolar depresjon, og resultatene er 
lovende. 

I tillegg til de ovennevnte kliniske 
forsøkene, er det også blitt publisert mange 
basalmedisinske forsøk på stoffene de siste 
årene. Forskningen på hallusinogenet og 
dets virkning er tilbake, etter en latenspe-
riode på over 40 år. 

hallusinogenet – redning eller 
forbannelse?
De fleste forsøkene vi kjenner til på hal-
lusinogener i dag ble utført i 50- og 
60-årene. Flere publikasjoner fra den tid 
viste at enkelte av disse stoffene kunne 
forebygge alkoholisme, men også vise seg 
nyttig i psykoterapi. En metastudie kalt 
«Lysergic acid diethylamide (LSD) for 
alcoholism: meta-analysis of randomized 
controlled trials», publisert i 2012 ved 
NTNU i Trondheim, viste at inntak av 

en vitenskap på lsD

•	 Historien	forteller	om	forsøk	
utført	med	lavdoser	Lyserg-
syredietylamid	(LSD)	på	flere	
store	forskningssentre	i	USA	og	
Storbritannia	siden	det	først	ble	
utgitt	av	Sandoz	i	1949.	I	1966	
ble	denne	bruken	av	LSD	forbudt	
i	Statene,	som	en	del	av	Food	
and	Drug	Administrations	(FDA)	
forsøk	på	å	strømlinjeforme	USA	
og	resten	av	verden.

•	 I	boken	How	the	Hippies	Saved	
Physics	beskriver	David	Kaiser	
hvordan	gruppen	Fundamen-
tal	Fysiks	Group,	bestående	
av	studenter	fra	University	
of 	California	med	base	i	San	
Fransisco,	eksperimenterte	med	
LSD	for	å	øke	sin	kreative	rek-
kevidde,	og	hvordan	de	reddet	og	
skapte	føringer	for	den	moderne	
fysikken.	Deriblant	hevder	han	
at	de	reddet	Bells-teorem,	som	
beskriver	distinksjonen	mellom	
vår	kvantemekanikk	og	den	klas-
siske	fysikken.	

selv engangsdoser LSD er forbundet med 
lavere alkoholforbruk og edruelighet hos 
tidligere alkoholikere. Det er dog slående 
at alle studiene metastudien støtter seg på, 
er studier publisert i 1971 eller tidligere. 
Dette, som allerede nevnt, fordi det ble 
uglesett å bruke stoffet i forskning og 
behandling utover 1970-tallet. 

Forskningsresultatene på LSD brukt 
i annen psykiatrisk behandling har ikke 
kunnet gi klare tall i ettertid selv om som, 
mange terapeuter har dokumentert og 
skrevet om gode virkninger ved bruk av 
stoffet og andre hallusinogener i terapi,. 
Dette er noe som vi forhåpentligvis vil få 
større klarhet rundt i årene som er foran 
oss. For disse stoffene er på full fart inn 
i forskningen og medisinen igjen, og vi 
er heldige som får vitne deres gjenopp-
standelse.

Kan vi trekke frem og bevisstgjøre det 
som flyter i sinnet, det underbevisste, for 
den enkelte ved hjelp av hallusinogenet? 
50- og 60-årenes LSD-psykoterapeuter vil 
med sin brede erfaring gi meg et klart ja. 
Det gjenstår fortsatt å finne ut til hvilken 
grad disse stoffene kan hjelpe oss med å 
nøste opp i det garnet. 

Psykedelia-psykolog. Timothy Leary (t.h.) ble en sentral figur i den 
psykedeliske oppstandelsen på 60- og 70-tallet.
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Rett før jul ble kona mi syk. Nyrebekkenbe-
tennelse. Ambulerende lege på Nesodden 
måtte komme hjem til oss, raskt! Vi trengte 
en ambulanse, A-hus var det eneste som 
gjaldt. Legen hun kom, og fikk nå ordnet 
med transport til den syke, samt innleg-
gelse. Det riktige ble gjort, i første omgang. 

Bra – for all del. Sånn var førjulstiden 
for oss. Så kom senvinteren. Da får vi vite 
at den samme legen har anmeldt oss til 
barnevernet. Hun hadde «reagert» på rot. 
Dessuten lurte hun på om jeg var ruset. 

Var jeg «ruset» da? Tja, si det; for min 
del trodde jeg nå at jeg bare var trett og 
skremt jeg da. Vi har nå engang et barn, 
en liten tøffing av en jente, litt over ett år. 
I disse frostnettene hadde alt det viktige 
i livet til den lille, både mamma og bryst, 
plutselig blitt borte for henne. Jeg syns 
det er fair at jenta var forbanna. For all 
del – hun hadde holdt meg våken i tre 
døgn når legen kom. Men leger ser da 
forskjell på rus og tretthet, slæsj engstelse? 
Spennende term forresten, «ruset». I stedet 
for «full», «dopet» eller lignende, bruker 
man noe diffust, noe ullent. «Ruset», den 
er vanskeligere å få has på. Ruset – på hva? 
Hvem vet? Bevisbyrden ligger med denne 
termen hos den anklagede.

 Siden hele saken var uten kjøtt, ingen 
av oss er rusmisbrukere, beklager å skuffe 
både lege og spente lesere her, kom henleg-
gelsen raskt. Når det gjaldt selve huset var 
bygget preget av sykdom og en familie 
som ikke hadde rukket å flytte inn i sitt nye 
hjem. Altså noe så kjedelig som normalt 
menneskelig rot, gitt situasjonen. Men tar 
ikke leger seg lenger bryet med å spørre 
om hva som skjer i et hjem, før de hopper 

rett ut i mistankenes villmarker? Finns det 
en hotline nå for tiden, rett til ansvarlige 
myndigheter? Ringer det hos vakthavende 
straks det ligger en madrass i stua?

Men vi har en uvane kona og jeg, det 
er riktig nok. Vi drikker Munkholm til 
fårikålen, sånn ved juletider. Kjente saker, 
en gammel og god norsk mattradisjon. 
Kraftig høstmat, gjerne med øl til. Men 
siden smaken av humle er så tung, så holder 
vi oss til Munkholm. Men burde jeg ikke 
tenkt over at legen kunne slumpe til å se 
ølflaskene? Det ser i alle fall ut som jeg 
burde ha tenkt i de baner; for se de små 
tomme brune gjorde hun, og dermed var 
vinden fra helvete løs. Legejenta har tegnet 
opp huset for barnevernet som noe à la et 
hotellrom dagen etter at Keith Richards 
og vennene hans har hatt nachspiel. Hun 
anbefalte strakstiltak. Ut i fra det papiret 
de ansvarlige myndigheter fikk på bordet 
skjønner jeg ikke hvorfor alle sosionomer 
i nærheten ikke kastet seg inn i nærmeste 
drosje.

For strakstiltak? Er ikke det når øvrig-
heten kommer og henter barna – med én 
gang? Med politi som muskelhjelp, i tilfelle 
den lille mann setter seg til motverge, eller 
mukker? Prøv å mukke – du skal bukke! 
En statlig spebarnsbortføring på falsk 
grunnlag – dét hadde det vært schwung 
over. Men det spørs om kona mi hadde 
blitt noe friskere på sykehuset av nyheten, 
der hun lå time etter time i ventemottaket, 
mens verdiene steg faretruende? Enda mer 
kan vi jo lure på om barnet hadde hatt godt 
av en sånn panikkhandling? Er det greit, 
at staten kommer, med voldsmakten på 
slep, på grunn av litt rot under en flytting? 

Inn i et hus som er preget av at foreldrene 
akkurat har kjøpt eiendommen? På grunn 
av at den sykes lommetørklær dukker 
opp litt for mange steder? Kanskje ikke, 
men hva med alkoholfritt øl? Gud hjelpe 
deg om inspektørene finner stjålne epler. 
Skyldig! Tap av borgerrettigheter kan være 
en passende straff! Ikke mer stemmerett!

For vår del begynner roen å senke 
seg over huset igjen. Endelig, skulle jeg 
kanskje heller si. Livet gir mange slag, og 
dumheten ligger på lur rundt alle hjørner. 
Velsignet er den som kan ta slikt tull 
som vår lille vinterprøvelse med sinnsro. 
Marcus Aurelius skriver i sine meditasjoner 
«Til meg selv», at en bør prøve å ta alt 
med stoisk ro. Klarer du ikke å beholde 
roen, bør du ikke si at det er andre som 
har skylden. Rett blikket mot deg selv, 
som ikke klarer å holde på den verdifulle 
likevekten. Noen stjeler ting du trenger, 
noen svikter deg, og andre anmelder deg 
grunnløst. Det bør være et mål å være i 
balanse likevel. Kanskje er det vår egen 
dårlige forståelse av andre menneskers 
karakter som gjør ting vanskelige. Hvorfor 
bli opprørt når noen du har stolt på ikke 
er til å stole på; det er du selv som velger 
hvem som er til å stole på? En bør prøve 
i stedet å bli en bedre menneskekjenner. 
I denne saken spør jeg meg selv hvor jeg 
har det fra at leger er kloke mennesker? 

For hva er galt med å snakke med meg 
når ting står på? Det går jo an å spørre om 
jeg ER ruset. Men lege og sykepleier ville 
overhodet ikke snakke med meg, med oss 
(vi hadde venner i huset for å hjelpe til). 
Bare et kort host, «nyrebekkenbetennelse», 
før de strøk på dør. Problemet er, kanskje, 

at ved en samtale ville legen forstått at jeg 
bare var trøtt og redd for kona mi, samt  
preget av å skulle ha barnet alene for første 
gang. Situasjonen kallet kanskje mer på litt 
sympati?Men denne legen likte meg ikke 
noe særlig, og gjorde seg opp en mening 
etter det. Har dama noensinne vært på 
hjemmebesøk?

Lever vi vel med denne rapporteringen? 
Er det greit med et samfunn hvor vi ikke 
gidder å ta oss bryet med å snakke med 
menneskene vi møter, når ting blir litt 
knirkete? Hva slags leger har vi fått? Man-
gler evnen til klokskap og likefremhet? Er 
denne flinkis-kulturen, som mange yngre 
leger trives helt fint i, sunn – for folk og 
fe? Er dette den bagasjen legen trenger?

Slike tupper kan nesten få en til å miste 
troen på den hellige norske legestand, 
men en skal aldri beundre yrkesgrupper 
i sin helhet kritikkløst; bedre er det å bli 
imponert av enkeltpersoner enn av store 
laug. For min del har jeg en inngrodd 
mistillit til all slags offentlige autoriteter og  
inspektører, noe jeg ikke får gjort så mye 
med. Barnevernet, ja dei snuste sjølsagt 
opp mi misnøye og tinga for vitjing heime! 
De offentlige hauker fornemmet raskt at 
jeg ikke likte dem noe videre. Jeg tror det 
var derfor de insiterte på et hjemmebesøk. 
Bare for å sette ting på plass, liksom; vise 
hvem som bestemmer. Skapet, det står 
DER! En sen fredag ettermiddag, når 
tiden nå kom for besøk, fikk vi en plikttro 
undersøkelse, det var det. Det var tydelig 
at rus egentlig ikke var på agendaen. Så 
henla den undersøkende myndighet saken. 
Forresten fikk det ansvarlige kontor mel-
dingen i begynnelsen av desember, men 

Når legen ikke ser deg 

tekst: Trond Horne

Var jeg «ruset» da? Tja, si 

det; for min del trodde jeg 

nå at jeg bare var trett og 

skremt jeg da.

Er det greit med et samfunn hvor vi ikke gidder å ta oss bryet med å 
snakke med menneskene vi møter, når ting blir litt knirkete?
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satte første møte med oss til langt pokker 
utpå nyåret. Strakstiltak – og måneders 
ventetid? For meg så virker hele dette 
stivbeinte liksom-omsorgsapparatet som 
en maskin som bare durer og går, uten at 
noen tar seg bryet med å stille rukkelet inn 
på en eller annen menneskelig frekvens.

Men kanskje våre venner i barnever-
net bare ble furtne fordi jeg nektet dem 
å snakke med fastlegen min (Hvorfor 
driver vi med dette med «fastleger»? Det 
virker som staten har lagt store føringer 
på hvordan du bruker legen og hvordan 
opplysningene om deg lagres. Hva har 
egentlig staten med hvordan jeg konsul-
terer medisinsk personell?). Uansett, min 
dårlige holdning fikk ut piggene på dem. 
Jeg angret litt på at jeg sa nei, så jeg ga 
dem nå lov allikevel da, etter en stund. 
Men i ettertid – vel, så angrer jeg på at 
jeg angret. Hvorfor skulle jeg la dem få 
lov til å titte i min medisinske fortid? Jeg 
har gått til samme lege siden jeg var liten. 
Nå er han blitt en gråskjegget vis, gammel 
mann, selve innbegrepet av moden ro. Jeg 
har tillit til ham – jeg snakker åpent med 
mannen. Hva angår dét det offentlige? 
Hvorfor skal offentlige tjenestemenn, i en 
bitteliten kommune, sitte med kunnskap 
om hva jeg har sagt til legen min, eller 
hva jeg har begått av dumheter gjennom 
livet? Er det helt problemfritt å la det få 
offentlige få vite om alle skumle stoffer 
som legen finner ut at kroppen din har 
gjemt på?

Er ikke det det største svik som tenkes 
kan: forrådt – av egen kropp? Jeg fikk 
mye pepper av venner og familie for bad 

attitude her. Tenk på egeninteressen! 
Dropp prinsippene! Ja, hvorfor skulle jeg 
ikke gi prinsippene fyken? Hvem bryr seg 
om noe så teit som grenser mellom stat 
og individ? Prinsipper, det er bare så to 
hundre år siden, som Sacha Baron Cohens 
«Bruno» ville ha sagt. Men hvorfor stop-
per staten med en fastlege? Hva med en 
fastpsykolog, som alle må gå til når det 
kniper litt I sjelelivet? Det hadde vært noe! 
En statlig snakke-terapeut, som lagrer alle 
dine stygge tanker. Jeg tror ikke så veldig 
mange av oss beholder omsorgsretten over 
barna våre etter en stikkprøve i arkivene til 
en sånn en. Men dét er kanskje poenget? 
Å luke ut alle dårlige familier, for å hindre 
all overlast som tenkes kan? Og dét selv 
om lukingen skulle komme til å bety at 
alle familier havner under kniven?

I alle fall: barnevernet kan kreve papi-
rene av legen din uansett, så bare nekt. 
Hørt om kattens lek med musen? Du vil 
jo ikke ha disse folkene mot deg? Nei, 
selvfølgelig ikke, du kan jo ikke regne 
med at proffe offentlige ansatte bryr seg 
om at familien din er god og kjærlig, om 
du har vist deg ufyselig mot dem. Blir 
ikke tausplikten en flau vits i en sånn 
sammenheng? 

Og alt dette på grunn av litt alkoholfri 
øl! Heldigvis var det ikke noen vinflasker 
i husholdningen. Jeg skjønner at jeg tok 
feil allerede under legebesøket. Jeg burde 
kjørt alt inn i skap, før legen kom. Dermed 
ville barnet lidd når jeg ikke fant ting hun 
trenger, men den småborgerlige ordenssans 
hadde triumfert. Legen har forvekslet huset 
mitt med et venterom hos et striglet firma. 
På samme måte burde selvsagt huset vært 
vasket. Jeg mener, det er jo langt viktigere 
at huset kan presenteres for legen, enn 
at mannen i hjemmet bruker tiden til å 
trøste kona si når helsa hennes står på 
spill. At det er akkurat sånn en dreven 
rusmisbruker ville tenkt, det spiller ingen 
rolle. Rot! Da lar legen fornuften fare. At 
jussen her er meget streng – normalt rot er 
ikke grunnlag for noe som helst – spiller 
ingen rolle. Men ok, legen dummet seg 
ut, barnevernet endte med å bli mest sure 

over å ha kastet bort tiden og dessuten 
er min egen ro tilbake, så hvorfor mase?

I første omgang har jeg lyst til si at 
denne legen er ganske håpløs, så da gjør 
jeg det. Hun vet jo tydeligvis ikke opp-ned 
på mennesker. Hva i all verden har leger 
som dette i hodet? Jeg opplever vår lille 
bagatellmessige utfordring denne vinteren 
som del av et større mønster. I økende grad 
ser vi ut til å la være å snakke med hver-
andre, komme hverandre i møte – spille 
sammen. Fordomsfullheten brer om seg, 
og vi blir ikke lenger trent opp til å si det 
vi har på hjertet når vanskelige følelser 
tårner seg opp. Nå for tiden gjelder det å 
holde kortene tett til brystet, omtrent som 
om vi alle var på toppen av næringslivet, 
med fiender på lur overalt. Det er her det 
bikker for meg i denne historien; det er 
her jeg føler at min fortelling peker mot en 
alarmerende tendens, som gjelder oss alle. 
For hva føler jeg? Jeg føler meg sviktet. 
I stedet for hjelp og noen beroligende 
ord fra den som var sendt ut for å hjelpe 
oss, har legen anklaget meg for å være 
rusmisbruker og arbeidet for å ta barnet 
mitt fra meg.

Ta en titt på den setningen, en gang 
til. Formuleringen er hard, men ordene 
er sanne. Dette er dét hun har gjort. 
Hvordan hadde du følt det? Hvordan 
vil du like at noen prøver for å ta barnet 
ditt fra deg, når du aldri har sviktet det? 
Hvordan er systemet lagt opp? Har vi 
fått en barnehagetante-stat? For vår del er 
det som vi har fått en attest, en offentlig 
godkjenning på at vi er gode nok foreldre, 
siden vi er blitt inspisert og fått «godkjent» 
stempelet i papirene våre. Det blir jo nesten 
som et diplom, noe jeg kan henge det opp 
på veggen (bare jeg ikke velger stedet rett 
foran ølflaskene).

Hva er mest naturlig? At foreldre flest 
er de som tar best vare på sine egne barn? 
Eller har staten super-evner som gjør at 
det offentlige egentlig er den skinnbarlige 
godhet for de små?

Legen har plikt til å melde inn ved mis-
tanke. Og så, i neste runde, er barnevernet 
juridisk forpliktet til å følge opp. Liten 

tue, men stort lass, og så videre. Det hele 
minner om å sette en stein i bevegelse – ned 
en bratt ur. For de av oss som har vært så 
dumme å prøve å rulle den første steinen 
nedover, kan jeg love at du føler definitivt 
at det skjer det noe du ikke ville, når de 
store kampesteinene nede i baken løsner 
– og nærmer seg den første hytta. Siden 
konsekvensene av en anmeldelse kan bli 
drastiske, burde ikke rapportør i det minste 
sjekke mistanken? Få fakta på det rene? Det 
er mulig at noe slikt står i instruksen for 
vakthavende rapportansvarlige lege, men 
jeg har ikke funnet slike tegn på skrupler 
skrevet ned noe sted, langt mindre har jeg 
sett en antydning til samtale da ting stod 
på hjemme oss oss. Det hele blir som om 
jeg skulle anmelde en fyr jeg mistenker 
for tyveri for nettopp dét – i en stat som 
bruker drakoniske straffer, reaksjoner av 
typen «av med hender og/eller hode!». 
Burde jeg ikke sjekke at fyren faktisk har 
stjålet? Er det ikke karaktersvakt av meg 
og bare slapt si at tyveri, det er ikke lov? 
Holder det å lire av seg noen fraser om 
at jeg er forpliktet til å rapportere? I flere 
land i Afrika skal du forresten være litt 
forsiktig om noen stjeler lommeboken din. 

Roper du «Tjuv!» er lynsjemobben 
plutselig klar for å hjelpe deg. Gjett hva 
som skjer når de tar slubberten igjen ved 
hjørnet. Er du klar for å se konsekvensen 
av handlingen din når mengden er ferdig 
med synderen?

I Stalins Sovjetunionen i tretti-åra fin-
ner vi en spennende forbindelse mellom 
statistikk og overgrep. Overordnet kom-
misær i hvert distrikt fikk en ordre om hvor 

Det ser i alle fall ut til å 

være et voldsomt press på 

legene for å få rapportert 

skumle familier

Hun vet jo tydeligvis ikke 

opp-ned på mennesker. 

Hva i all verden har leger 

som dette i hodet? 
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mange tusen av hver enkelt opposisjonelle 
gruppe som skulle skytes. For moro skyld 
kan man jo se for seg den kommisær 
som kom med svakere tall, undersjefen 
som prøvde å forklare at det ikke var å 
mange dissidenter som var skyldige på 
hans beitemarker; jeg tror kanskje ikke 
en slik slappas hadde kommet så veldig 
langt. Ut fra diktatoriske prinsipper er 
dette ren logikk – vekk med alle skumle 
grupper – og ferdig med dét. I minste vil 
gruppene bli, etter å ha blitt desimert så 
kraftig, så svake at de ikke lenger vil være 
en trussel. Problemet for Sovjetunionen 
var ellers ikke myrderiene; det ble først 
vrient for russerne når vi kommer i hu 
at Sovjetunionen skulle fremstå som en 
rettsstat. Men når man straffer folk etter 
statistikk, blir det ikke så mye igjen av 
individuell skyld. Bevisførsel mot den rus-
siske hvermannsen Ivanov, som slumper til 
å ha fått en tiltale mot seg, kan også raskt 
bli skjemmet av visse mangler.

Overgrepene under Stalin til side, 
Norge er annerledes, det vi alle, men i 
barnevernssaker kan det se ut noe av den 
samme tankegangen ligger og ulmer her 
også. Det ser i alle fall ut til å være et 
voldsomt press på legene for å få rapportert 
skumle familier. Vi har Christoffer-saken, 
samt masse nedslående statistikk og fami-
lievold. Jeg vet ikke, er det noen med skjult 
ansikt bak i rekkene som nærmest krever 
at legene fyller opp en tilmålt kvote med 
rapporterte overgrep, og det litt brenn-

kvikt? Jeg tror hele tankegangen vår rundt 
familievold er feil, i begge leire. For det 
samme gjelder for mange av ofrene, for 
å bruke en heit term, for barnevernet. Jeg 
var så dum at jeg søkte opp barnevernet 
på nettet og roen min den kvelden for 
rett til helheimen. Det ble en vandring 
i en virtuell skog av lidelse, overalt duk-
ket det opp konspirasjonsteorier mot 
barnevernet, en tsunami av beskyldinger 
og klagesanger i cyberspace. Men de mer 
artikulerte blant dem som har lidd under 
barnevernet, oppegående folk som ser ut 
til å ha lidd reel overlast, ser ut til å ønske 
å sette juridiske grenser for barnevernet. 
Jeg tror det er her vi tråkker feil. Hva med 
å ønske oss færre lover? Færre regler? Og 
heller satse på å utvikle dømmekraften? 
Dyrke tillitt? Åpenhet? Ansvar?

Jeg følger en kanadisk konservativ 
tenker ganske tett, Mark Steyn heter han. 
Kanskje litt rabulistisk prosjektet hans, 
men mannen byr på god underholdning. 
Dessuten råker han blink av og til.

Et av Steyns konsepter er fremveksten 
av The Nanny State, barnehagetante-
staten. Når borgerne har gitt for mye av 
sin frihet til staten, i bytte for trygghet, vil 
det oppstå nye problemer. Staten skal nå 
skaffe til veie alt – dermed fjerner vi oss 
fra de kreftene som er der i oss alle, for 
å få oss gjennom livet. For mye trygghet 
og overlevelsesinstinktet svekkes. For lang 
studietid, for behagelig liv, vi trenger knapt 
å gjøre noen ting, vi sulter ikke uansett. 
I siste instans tar staten nå over det som 
er naturlig for et menneske selv å gjøre; 
ting som å skaffe seg et utkomme, ta vare 
på seg og sine, bli trygg på egen evne til å 
ordne opp. Det er ikke nødvendig å pakke 
ned velferdsstaten for å se at det ligger en 
hund begravet her. Kanskje vi skal se på 
hvordan vi kan ta med oss videre det beste 
har skrudd sammen og satt opp, samtidig 
som vi begynner å passe på at staten ikke 
stenger oss ute fra livet selv. Livet er ikke 
en offentlig barnehage, hvor du ikke får 
gå utenfor grinda. Det er også slik når det 

offentlige ordner opp, så slipper vi å gjøre 
ting vi strengt tatt burde gjort selv. Gi 
penger til tiggere? Det er statens oppgave 
å fikse litt velferd, mener mange. Nekte en 
venn som har havnet i knipe hjelp? Intet 
problem, bare send ham på sosialen. Du 
slipper ubehaget og den gjensidigheten 
som følger av å knytte seg tett til andre 
mennesker. Hva trenger vi å gjøre for 
å overleve? Svært lite. Hva skal vi med 
dømmekraft, skjønn og vilje til å sloss for 
oss selv? Ingenting – staten gjør alt det der 
for deg. Men til syvende og sist er vi alle 
avhengige av hverandre. Setningen virker 
som en banal sannhet, men vi må minnes 
på gjensidigheten, dette er et premiss for 
eksistens. Faktisk kan ingen av oss overleve 
uten andre, vi eksisterer i dette – ikke på 
grunn av offentlige etater.

Jeg ser denne legen for meg. En spret-
tert fra Sarpsborg, rundt tretti – ingen 
barn. Hvorfor snakket hun ikke med 
meg? Hvordan kan man – i praksis – be 
politiet komme hjem og ta barnet til noen, 
uten å ha snakket med dem? Er det en 
menneskelig robot som er rollemodellen? 
Man bare rapporterer uansett, om man 
føler for å så gjøre. Så tusler informanten 
hjem og tenker ikke mer på saken. Jeg 
la merke til formuleringen i meldingen: 
«Trenger vi strakstiltak?». «Vi»? Er legen 
blitt barnevernet? 

Medisin handler også om skjønn, så 
vel som hard medisin, og skjønn krever 
vurderingssans. Hva skal medisineren 
gjøre? Skal medisineren tørre å gå etter 
røttene for alholmisbruk, våge å si noen 
menneskelige ord til han som ikke klarer 
å slutte å drikke? Eller er det bedre å 
forske blindt og kaldt på legemidler for 
senskader av alkoholisme, uten å bry seg 
det spøtt om hvordan drikkingens mørke 
oppstår? Det naturlige i et liv er kjærlighet. 
Det er jeg som har lagt datteren min hver 
eneste kveld i over et halvt år nå. For meg 
er dette en hellig tid på døgnet. Jeg renner 
over for det lille vesnet som ligger der. For 
meg kommer dette hver kveld og mange 

andre ganger i løpet av dagen med barnet. 
For andre foreldre kommer en slik følelse 
sikkert opp til andre tider, men at den 
finns der for de fleste foreldre, det tviler 
jeg ikke på. Det er naturlig, det er livet 
selv. Liv, som legger til rette for mer liv, 
gjennom beskyttelse av de svake. Hvorfor 
er det ingen som har bedt meg beskrive 
en slik følelse i denne hekseprosessen? Alt 
er basert på mistenksomhet, regler – på 
billig håndvask. 

Jeg beklager, men jeg tror ikke noe på 
at en slik regelmaskin kan gi noe særlig 
omsorg til noen.

Jeg tror vi er inne på en farlig vei. Ett 
hvert problem skapt av reglerytteri og 
paragrafer skal møtes med mer mental 
automatikk – og flere regler. I siste instans 
kan vi ikke beskytte oss mot all mennesklig 
dumhet og svakhet. Folk gjør dumme ting, 
det er nå en del av det å være menneske. 
Vi lever utsatt, som art, men har det som 
skal til for å overleve. Men vi tenker ikke 
så mye på sånt lenger; staten fikser det. 
Men staten kan i beste fall tilby en bamsete 
og tungvint erstatning for menneskelig 
omsorg, en slags omsorg som står som bark 
står til hvetemel, som en lunken SMS står 
til følelsen av å berøre noen du er glad i, 
av hud mot hud.

Når legene også begynner å opptre 
som automater er det ikke så mye håp 
igjen for oss. 

Medisin handler også om 

skjønn, så vel som hard 

medisin, og skjønn krever 

vurderingssans. Hva skal 

medisineren gjøre?
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midtøsten

Nmf og midtøs-
tenkonflikten

Norpal Sawa er ett av de mange 
utvekslingsprosjektene som vi 
som norske medisinstudenter 

kan søke på hver sommer gjennom Nmf 
og IMFSA, og i de siste utgavene av 
Æsculap har leserne fått grundig innføring 
i prosjektet både medisinsk og ideologisk. 
Dette er fint å få lese om, og man kjenner 
det kribler i eventyrfoten. I en ofte veldig 
krevende studiehverdag skal det mye til for 
å finne engasjement for noe mer enn seg 
selv og sine, og det fortjener selvsagt alle 
tillitsvalgte og inititativtakerne i Norpal 
Sawa honnør for. 

Jeg vil i midlertidig stille spørsmål 
ved av at den israelske opplevelsen av 
konflikten ikke har kommet frem i det 
hele tatt. Hvilke signaler sender det til 
medisinstudentene i Israel, ungdom på vår 
egen alder, at norske medisinstudenter bare 
vil høre den ene partens syn og opplevelse 
av denne bunnløst tragiske situasjonen?

Alle mennesker ønsker grunnleggende 
trygghet og fred, også våre jevnaldrende 
medstudenter i Israelsk og Palestinsk 
IFMSA. 

Som fremtidige leger vil vi alle bli 
personer som folk flest lytter til, også om 
ting som ikke direkte involverer faget vårt. 
Det blir derfor et særlig ansvar for oss 
å fremstille konflikter på en mest mulig 
menneske-forståelsesfull måte. Det finnes 
som regel bare tapere i voldelig konflikt, 
og Israelerne er ikke noe unntak. Men 
mange av dem, (70%), ønsker både fred 
og en palestinsk stat på Vestbredden, som 
vist i flere undersøkelser. 

Mye av årsaken til konflikten slik den er 
idag ligger i den religiøst fanatiske bosetter-
bevegelsen i Israel som teller rundt 450 000 
mennesker. De fleste jødene i Israel er idag 
sekulære, og med unntak av bosetterne og 
en voksende ultraortodoks gruppe, så lever 
de fleste Israelere som moderne mennesker 
som oss selv, opptatt av demokrati, retts-
vesen, og ytringsfrihet. Tragedien slik jeg 
ser det er at alle vi utenfor konlikten stadig 
gir Israel grunner til å ikke ta et oppgjør 
med denne bosettningsbevegelsen. Ver-

Praktisk, digital og norsk

Navn: Legevakthåndboken, 4. utgave
Utvikler: Gyldendal Akademisk
Pris: Gratis
Platformer: Android, iPhone og iPod

4. utgave av Legevakthåndboken er utgitt også i digitalform, 
tilgjengelig på datamaskin, nettbrett og telefon. Med dette følger 
boken tidsånden av økt tilgjengelighet, og da applikasjonen 
blant annet inneholder en egen fane: «Når det haster», sier nyt-
tigheten seg selv. Nevnte fane, er det første som møter brukeren 
i hovedmenyen, sammen med andre faner som «Symptomer 
og sykdommer» og «Administrative forhold». Videre kan en 
klikke seg inn på lister som til slutt ender i artikler med enkel 
patofysiologi, symptomer, anbefalt behandling og aktuelle sup-
plerende undersøkelser. Informasjonen om samme kan presenteres 
i ulike varianter: Kortversjon, fullversjon eller som algoritme. 
Norsk språkdrakt og retningslinjer er med på å styrke nytten av 
tiltaksbeskrivelsene.

Enkelte steder er det lagt inn lenker til andre artikler i 
applikasjonen. For eksempel er det en snarvei fra prosedyren 
for venepunksjon til en fremgangsmåtebeskrivelse av intraossøs 
infusjon, aktuelt ved mislykket venepunksjon. Legevakthåndboken 
hadde ytterligere utnyttet det digitale potensialet, og blitt enda 
bedre, med flere slike snarveier.

Fine fargebilder finnes der det er passende, for eksempel som 
demonstrasjon på prosedyrer. Hvis en er enig i utsagnet: «Et bilde 
sier mer enn tusen ord», vil bildene kunne komme til god hjelp 
for raskt å kunne handle riktig i de ulike situasjonene. 

Selv om mindre akutte tilstander er tatt med er hovedfokuset 
– naturlig nok – på mer akutte legevaktstilstander og inneholder 
mindre informasjon enn for eksempel Medscapes applikasjon. 
Sistnevnte legger langt mer vekt på etiologien og patofysiologien 
til tilstandene.

Legevakthåndboken som mobilapplikasjon egner seg best 
til rask handlings- og prosedyrebeskrivelse, men er til mindre 
nytte for den som vil forstå sykdomsmekanismene. Når det hele 
er gratis, er det imidlertid ingen god grunn til ikke å skaffe seg 
programmet.

Frederik Emil Juul

Det er androidversjonen som er testet.

utvalgt app
denssamfunnet og FN blir i sin unisone 
og monomtome fordømmelse av Israel 
nettopp den ytre samlende faktoren som 
hindrer den moderne majoriteten innad i 
Israel i å kunne ta ett oppgjør med boset-
terne. FN, (som har hatt og har land som 
Syria, Kina, Kongo, og Saudi Arabia på 
sitt såkalte «menneskerettighetsråd»), har 
fordømt Israel mer enn noen andre land til 
sammen i løpet av FNs historie, (hele 32 
ganger bare siden 2006). Nedslaktingen 
av tamilene på Sri Lanka, forsvinningen 
til tusenvis av buddistmunker i Burma, 
kneblingen av den minoriteten som er 
den rettmessige eieren av fosforgruvene 
i Vest-Sahara, borgerkrigen i Syria med 
snart 100 000 drepte, forfølgelsen av de 
kristne i Kina, massevoldtektene i Kongo, 
og torturen av den politiske opposisjonen 
i Iran, ingenting av dette har FN men-
neskerettighetsård tatt seg bryet med å 
fordømme. Israel opplever denne dob-
beltmoralen som dypt urettferdig, og FN 
spiller selv seg ut på sidelinjen på mange 
måter ved slik ensrettet fokus. 

Men også nabolandene til Palestina 
har svin på skogen, og dette er sjeldent 
belyst. Da FN vedtok å opprette en jødisk 
stat i det historiske Israel etter 2. verdens-
krig, gikk 6 arabiske armeer til angrep 
på den knøttlille og fattige staten, uten 
noen forsøk på en diplomatisk løsning 
først. Tragedien for Palestinerne ble at 
de arabiske hærstyrkene tapte krigen mot 
jødene som hadde Holocaust friskt i min-
net og ryggen mot havet, og ingen av de 
tapende landene har siden tatt seg bryet 
med å nevneverdig hjelpe de palestinske 
flyktningene som angrepskrigen deres 
skapte. I de palestinske flyktningeleirene 
i Libanon, Syria, og Jordan hindres selv 
4. generasjons palestinske flyktninger i å 
ta seg jobb i det offentlige, og de har ikke 
rett på grunnleggende helsehjelp. Israel 
derimot har tatt imot nesten 1 million 
jødiske, kristne, arabiske, homofile, og 
politiske flyktninger fra arabiske land, og 
gitt disse hjelp og støtte slik flyktninger 
har rett på ifølge FN flyktningkonvensjon. 

Etter denne blodige starten i 1948 kom 
flere kriger med ulik begrunnelse fra alle 
parter og mer død og mer hat. 

I lys av en slik historisk kompleks og 
tosidig frustrerende situasjon så blir det 
for enkelt av NMFs Norpal Sawa prosjekt 
å ikke også legge vekt på at deltakerne, (og 
Æsculaps lesere), skal få et mer tosidig og 
nyansert innblikk i hvorfor situasjonen er 
slik den er idag. 

Det kan gå bra tilslutt i Palestina-Israel 
konflikten, mye tyder på at det er mulig. 
Presset for å få gjennom en palestinsk 
stat er sterkt, og det merkes en voksende 
antipati mot hele konflikten fra den yngre 
generasjonen på begge sider av konflikten. 
Mange av de unge har gått lei, de vil 
bare leve i frihet og trygghet slik som oss 
selv, enten de er fra Gaza eller Tel Aviv. 
Håpet ligger i vår generasjon og vår evne 
til å bidra konstruktivt med forståelse for 
begge sider.

Så til alle dere som skal sørover; spør 
om ikke man også kan få møte noen av 
kollegene våre på de mange israelske klinik-
kene som hvert år gir tusenvis av palestinere 
gratis helsehjelp i et helhjertet medisinsk 
fredsforsøk, det hadde de nok satt pris på!

Eivind Storaas, Nmf-medlem.

Som fremtidige leger vil vi 

alle bli personer som folk 

flest lytter til, også om ting 

som ikke direkte involverer 

faget vårt
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Genetics in Medicine, 7th edition
Huntington F. Willard, Roderick R. 
McInnes, Robert L. Nussbaum

600 sider, utgitt 2007
Saunders Elsevier
ISBN: 9781416030805

Thompson & Thompson Genetics in Medicine har 
lenge vært ensbetydende med legestuden-
tens genetikkundervisning, i det minste ved 
Universitetet i Oslo. Samtidig er det ikke 
til å legge skjul på at det blant studentene 
er varierte meninger om nytteverdien som 
lærebok.

Boken har en typisk lærebokstørrelse 
og fokuserer på basalfags-genetikk. Opp-
bygningen i kapitler og underkapitler er 
også av standard type, og sentrale ord 
og begreper er uthevet med fet skrift. 
Dessverre er genetikkboken direkte trist å 
lese, da det – med ytterst få unntak – kun 
er brukt blå og grå farge. Illustrasjonene 
som finnes kunne gjerne vært flere på 
bekostning av de tekstfylte sidene.

Som nevnt er det viet mye plass til 
grunnleggende genetikk, med dets mange 
begreper, analysemetoder og statistiske 
beregninger. Nyttige temaer i innlærings-
fasen tidlig i studiet, men kunnskap fort 
glemt og mindre relevant i den senere 
klinikken. Likevel føles ikke selve teksten 

unødvendig detaljrik hva angår 
begreper og gen-nomenklatur. 
Et annet ankepunkt er at bokens 
utgivelse for et halvt tiår siden. 
Den raske utviklingen, blant annet 
innen analysemetodene, gjør den 
ganske utdatert. 

Genetics in Medicine har noen andre 
gode elementer: I midten er det 
to-siders omtale av flere genetiske 
lidelser, raskt tilgjengelig ved at sidene 
er merket med blått i bokside-kanten og 
sykdommene er sortert alfabetisk. Et annet 
fint tilskudd er arbeidsoppgavene ved 
slutten av hvert kapittel, skjønt det følger 
ikke med noe løsningsforslag. Ordlisten 
bakerst i boken kommer også godt med.

Thompson & Thompson Genetics in Medicine 
kan fungere fint som en basal introduk-
sjonsbok til genetikkfaget, skjønt med et 
noe utdaterte faktagrunnlag. Boken er min-
dre egnet til klinisk bruk, men de to-siders 
omtalene av genetiske sykdommer kan 
brukes til en rask sykdomsoppdatering.

Frederik Emil Juul

pluss:

•	 Gode	sykdomsbeskrivelser	i	
midten

•	 Arbeidsoppgaver	til	hvert	kapittel	

minus:

•	 Kjedelige	fargebruk
•	 Lite	klinisk	genetikk
•	 Utdatert

genetisk
bokvariasjon

Liten eller stor – Fysisk størrelse 
gjenspeiler ikke alltid mengden innhold

vs
Thieme kommer med et fysisk sett 
lite bidrag til genetikkbok-mang-
foldet. Color Atlas of Genetics er en 
frakkelomme-stor bok med en 
oppslagsvennlig oppbygning. 
Hvert tema omtales over to 
sider, en med tekst og en med 
illustrasjoner. Mye stoff er kom-

met med ved at skriftstørrelsen er 
liten, men ettersom hvert tema bare har 
en side med tekst blir innholdet likevel 
kort og konsist. Noe detaljrikt rundt gen-
nomenklaturen er det dog, men det hører 
kanskje med i en genetikkbok?

Boken forsøker å favne over «alt» 
innen genetikken med egne seksjoner viet 
til basalgenetikk, genanalyse-metoder, 
genetiske sykdommer, med mer. Til sist 
er det en praktisk ordliste over de mange 
genetikkbegrepene, samt illustrasjoner 
av alle kromosomene med tabellarisk 
oversikt over kjente sykdommers muta-
sjonslokalisasjon. Sistnevnte er nyttig i 
oppslagsøyemed og unikt for boken av 

det undertegnede kjenner til. Imidlertid 
kunne ordlisten inneholdt flere begreper.

Således er Color Atlas of Genetics innholds-
messig en fullverdig introduksjons- og 
lærebok i genetikkfaget. Samtidig gjør 
bokens lille format det slitsomt å lese i 
lengre perioder. Det er som oppslagsverk 
at boken kommer til sin rett, for eksempel 
gjennom en to-siders grundig – men 
ikke overflødig – omtale av Duchennes 
muskeldystrofi. Bildene fungerer også 
utmerket: fargerike, selvforklarende og 
dekkende for hele «to-siders-temaet». 
Med andre ord passer boken bra til den 
ofte fragmentariske.

Boken anbefales alle de som ønsker 
en genetikkbok inneholdende «alt» på en 
kortfattet måte, men som ikke har tenkt 
å sette seg ned for å lese side opp og side 
ned, da størrelsesformatet gjør den uegnet 
til dette.

Frederik Emil Juul

pluss:

•	 Liten
•	 Oppslagsbok	inneholdende	«alt»
•	 Korte	og	konsise	«to-siders-

tema»

 
minus:

•	 For	snever	ordliste

genetikkbok-duellen del 2

Color Atlas of Genetics, 4th Edition
Eberhard Passarge

488 sider, utgitt 2012
Thieme
ISBN: 978-3131003645

Burde vært anbefalt lærebok

34 | æsculap nr 2-2013 æsculap nr 2-2013 | 35

bøkerbøker



Tips til bøker?

f.e.juul@medisin.uio.no

Tykk og oversiktlig 
oppdatering

«Sentralnervesystemet, 5. utgave»
Per Brodal

646 sider, utgitt 2013
Universitetsforlaget
ISBN: 978-82-15-02112-6

«Sentralnervesystemet» er blitt å regne som en av de store klas-
sikerne innen sitt fagfelt på medisinstudiet, og har siden Alf 
Brodal’s forløper «Centralnervesystemet» fra 1949 vært en del 
av standardverkene man, gjennom utdanning og arbeid, stifter 
bekjentskap med. Etter sin far overtok som kjent, vår tids nestor 
innen faget, Per Brodal oppgaven å videreformidle samtidskunn-
skap og forskning innenfor alle deler av nevrofagene. Annerkjen-
nelsen disse utgavene har fått, både nasjonalt og internasjonalt, 
gir en pekepinn på hvilket nivå denne oppgaven er utført.  

Den erfarne leser vil nok først legge merke til at inndelingen 
av boken er gjort på en litt annerledes måte enn foregående 
utgaver. Skriftstørrelsen er redusert, sideantallet har økt og det 
er en bedre og rikere bruk av farger. Fra 4. utgavens 21 kapitler er 
nå oppdelingen økt til 34 og det er også innført nye kategorier, 
som gir et større oversiktsbilde over de forskjellige kapitlene. 
Formålet er for leseren å lettere kunne tilegne seg kunnskapen, 
som tidvis kan være tung. Det er også innført nye, enkle og 
pedagogiske illustrasjoner for å lette tilegnelsen av stoffet, og 
effekten er slående god. Kompliserte temaer blir introdusert på et 
basalfaglig nivå, for å deretter gi leseren gradvis «kjøtt på beina» 
utover. Dette gir et mer helhetlig inntrykk av temaet, og integrerer 
på en naturlig måte også foregående kapitler. Forstadier av mer 
komplekse strukturer blir tidlig forklart på et molekylærbiologisk 
nivå, før man beveger seg videre i til funksjon og et klinisk bilde. 
Klinikken er imidlertid underordnet i den ganske så (nevro-)
anatomisk fokuserte boken.

Er livet ditt en meny?

«Health Food Junkies – Orthorexia Nervosa: Overcoming the Obsession with 
Healthful Eating»
Steven Bratman, David Knight

243 sider, Utgitt 2001
Broadway Books
ISBN: 0-7679-0585-7

Health food junkies er skrevet av Steven Bratman, tidligere totalvege-
tarianer og gårdbruker som nå har skiftet beite til praktiserende 
innen alternativ – holistisk – medisin. Boken omtaler det forfatteren 
kaller spiseforstyrrelsen «ortoreksia nervosa», et overpertentlig og 
perfeksjonistisk forhold til mat og eget matinntak. Første, av i alt 
tre, del av boken inneholder diagnostiske kriterier, behandlingsal-
ternativer og årsaker til lidelsen, i et forsøk på å rettferdiggjøre 
den som en egen diagnose. En pasient vil dedikere så mye tid til 
planlegging, tilberedning og fortæring av maten at det til slutt 
går ut over andre dagligdagse gjøremål og handlinger, ikke 
minst det sosiale. Det er ifølge forfatteren glidende overganger 
til blant annet anorexia nervosa og obsessiv-kompulsiv lidelse og 
Bratman bruker flittig anekdotiske fortellinger fra egen praksis 
innen alternativ medisin, samt erfaringer som tidligere «pasient». 
De mange fortellingene, noe repetitivt innhold og det at midtre 
halvpart av boken er viet til beskrivelsen av ekstreme dietter, gjør 
dessverre boken ganske kjedelig. Det er interessant hvordan forfat-
teren argumenterer mot pseudovitenskap med annen «vitenskap» 
som ikke helt kan sies å passe med legestandens standpunkter. 
Samtidig påpekes det at de mange diettene er svært motstridende 
og at det er «Den gyldne middelvei» som bør gjelde. Hvordan 
en behandler «ortoreksia nervosa» kommer fram først i siste del 
av boken, som del av en litt brå avslutning. 

Health Food Junkies er ingen lærebok i medisin, men peker på 
en mulig konsekvens av det moderne samfunnets fokusering på 
helse, trening og mat. En 10-punkts ja/nei-test i boken kan indikere 
om du eller venner er affisert og om denne skulle slå ut negativt 
anbefales det å legge boken fra seg til fordel for noe annet. 

Frederik Emil Juul

Oversikten og felleslinjene mellom tverrfaglige kategorier er 
kanskje dét som gir et så godt helhetlig inntrykk av «Sentralnerve-
systemet». Uthevede bokser med tilleggsinformasjon og kuriosa 
benyttes hyppig, og gir et naturlig avbrekk i et avsnitt. Sentrale 
termer er uthevet i grønt, og gir verdifulle stikkord til eventuell 
repetisjon. Informasjonen blir framlagt på et meget pedagogisk 
språk, og sier kanskje noe om verdien av en originalversjon 
innen fagfeltet på norsk. For mange vil det unektelig gå raskere 
enn i en engelskspråklig lærebok. Før hvert kapittel er det også 
et oversiktsavsnitt, hvor de viktigste undertemaer blir omtalt. 
Tidvis finnes det derimot fortsatt avsnitt som kan være i overkant 
detaljerte. Noen emner er også preget av at kunnskapen fortsatt 
ligger på forskningsnivå, men den nye inndelingen med hyppigere 
kapittel- og temaskifte gjør at informasjonsflyten ikke stopper 
opp. Dessuten blir det lettere å selektere det relevante stoffet.
Mangfoldet innenfor nevrofagene som denne boken prøver å 
dekke, er stor, og for et verk som i utgangspunktet kan leses 
av personer uten forkunnskaper om nervesystemet, er informa-
sjonsmengden betydelig. Utfordringen rundt å innervere denne 
kunnskapen, som strekker seg over flere fagfelt, er diger. Den nye 
inndelingen sammen med strålende illustrasjoner klarer derimot 
å kategorisere og forenkle budskapet på en god måte. Som sine 
forgjengere er denne boken et formidabelt eksempel på hvordan 
et pedagogisk og innholdsrikt verk skal gjennomføres. 

Fredrik Bru

Selvhjelpsbok for spesielt 
interesserte

«Hvordan få ting gjort!» (Making it all work)
David Allen

304 sider, utgitt 2013
Bazar Forlag
ISBN: 9788280873255

Getting things done (GTD) er blitt et fenomen innen arbeidslivet, 
med medieomtale i store aviser som Aftenposten og egne sertifi-
serte veiledere innen emnet. En hoveddrivkraft bak konseptet er 
forfatter av boken Få ting gjort – David Allen – som nå forsøker å 
utdype konseptet i oppfølgeren Hvordan få ting gjort! (Making 
it all work). 

Til å være en bok om effektivitet bruker Allen mye tid på å 
forkynne om GTDs fortreffelighet i introduksjonen av konseptet 
for nye lesere som ikke er kjent med Få ting gjort! Skjønt, det 
presiseres at erfarne lesere kan hoppe over de første kapitlene.

Boken skiller seg ikke revolusjonerende fra forgjengeren, men 
utdyper og spesifiserer tematikken. Sammen med nye og bedre 
illustrasjoner, en mer ryddig kapitteloppbygning, samt svært nyt-
tige tillegg med blant annet «triggerlister» bakerst, blir Hvordan 
få ting gjort! mer en forbedret utgave enn en oppfølger. Noen 
nye/spesifiserte elementer er det imidlertid, slik som «kontroll» og 
«oversikt» som begge må beherskes for å bli arbeidsoppgavenes 
«Kaptein og kommadant». Allen skriver engasjerende og en får 
lyst til å prøve flertrinnsmodellen beskrevet i boken. Det er slå-
ende hvor ofte undertegnede kjenner seg igjen i situasjonene og 
de ugunstige tankesettene som beskrives. Selv om boken har en 
kronologisk oppbygning fungerer den litt som en manual med 
mulighet for å hoppe mellom kapitlene.

Undertegnede våger å påstå at lesere nysgjerrige på GTD-
konseptet bør starte rett på Hvordan få ting gjort! uten å bruke 
tid på å lese forgjengeren. Middels- til lavt begeistrede lesere av 
forgjengeren kan fint la boken passere.

Frederik Emil Juul
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Christian M. Lolland
christian@nmfutland.com

utvekslingsansvarlig
Ragnhild Bakke
ragnhild@nmfutland.com

komitéledere

utveksling- innreisande
Hallvard Hagen
hallvard.hagen@gmail.com

utveksling –utreisande
Mari Bjørnstad
mari.bjornstad@gmail.com

grunnutdanningsansvarleg
Marte Hansen
marte@hansencorp.eu

forskingsutveksling
Stefan Randjelovic
stefan.rand89@gmail.com

globalhelseansvarleg
Andrea Melberg
andrea.melberg@gmail.com

prosjektansvarleg
Christoffer Aam Ingvaldsen
christoffer.ingvaldsen@stud.

med.uio.no
nettredaktør

Asad Ali
asad92ali@gmail.com

medhum-leiar
Vilde Skylstad
skylstad6@gmail.com

nasjonalt styre 2013

Postboks 1152 sentrum 
0107 Oslo 
Tlf/fax: 23 10 90 00/ 23 10 90 10 
Kontortid: 09.00–16.00
leiar

Bjørg Bakke
bakkebjorg@gmail.com

nestleiar
Eivind Westrum Aabel 
eivind@nmfutland.com

internasjonalt ansvarleg
Naresh Sugandiran
n.sugandiran@gmail.com

økonomiansvarleg
Caroline Henriksen
Carolinehenriksen89@gmail.com

turnus – og lønsansvarleg 
Even Holth Rustad
evenholth@gmail.com

tillitsvaldopplæring
Liv- Helene Dolva Sagedal
liv.helene.dolva.sagedal@gmail. 

com
pr-ansvarleg, forskingsstipend 
og utvekslingskontakt

Camilla Lytomt
camilla.lytomt@gmail.com

oslo

Norsk medisinstudentforening  
Oslo 
Rikshospitalet 
Sognsvannveien 20 
0027 Oslo 
23 07 43 72 
nmf.oslo@studmed.uio.no

leder
Bart Baekelandt
dr.bmg.baekelandt@gmail.com

prosjektkoordinator
Sukhjeet Kaur Bains
sukhjeetkb@gmail.com

kurskoordinator
Hanin Al-Rubaye
hanin-rub@hotmail.com

utvekslingsansvarlig
Tuva Jin Hauge
tuva.hauge@gmail.com

utvekslingsansvarlig
Marie Blystad Houge
marieblystad@gmail.com

økonomi, nestleder medhum oslo
Marte Hansen
marte@hansencorp.eu

turnusansvarlig
Sofyan Raja
sir.sofyan@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Usman Walayat Khan
uwalayatkhan@gmail.com

sekretær
David Grimaldi
davidgrimaldi83@gmail.com

nestleder
Ida Fattah
ida.fattah@gmail.com

bergen

Norsk medisinstudentforening 
Bergen 
Postboks 37 
5021 Bergen 
nmf@uib.no 
55 97 48 72 

leder
Yi Hu Ni
Yni095@student.uib.no

nestleder, web-ansvarlig
Fredrik Svenskerud
fredrik.svenskerud@gmail.com

nasjonalt styrer 2013
Liv Helene Dolva Sagedal
liv.helene.dolva.sagedal@gmail.com

økonomiansvarlig
Øyvind Mørkhagen
oyvind@morkhagen.net

lønnsansvarlig
Tore Borkhus
lonn.nmf.bergen@gmail.com

medlemsansvarlig
Øyvind Kjærner-Semb
oyvindks@gmail.com

medlemsansvarlig
Malin Klingvall
Malin.klingvall@gmail.com

prosjektansvarlig
Lill Sofie Foss
Lill.sofie.foss@gmail.com

utvekslingsansvarlig
Julie Sletten
Juliesletten@gmail.com

utvekslingsansvarlig
Aurora Selvik
Hse047@student.uib.no

grunnutdanningsansvarlig
Agnes Nystad
Agnes.nystad@student.uib.no

kursansvarlig
Vilde Skylstad
Skylstad6@gmail.com

medhum-leder 2014
Inger Marie Mo
Ingermsmo@gmail.com

mentoransvarlig
Gjertrud Svendal
Gjertrudsvendal@hotmail.com

trondheim

Stud. post 120 
Medisinsk Teknisk Senter 
7005 Trondheim 
73 59 75 15 
nmftrondheim@gan.no

leder
Guro Bergsli Bogen
leder.nmf.trondheim@gmail.com

nestleder
Frida Katarina Hødnebø
fridahodnebo@gmail.com

sekretær
Andreas Wessel Larsen
andreawl@stud.ntnu.no

kursansvarlig
Cecilie Skylstad
prosjekt.nmf.trondheim@gmail.com

kursansvarlig
Emilie Engebretsen
prosjekt.nmf.trondheim@gmail.com

pr- og æsculap-ansvarlig
Tina Øen Haugen
tina.oen.haugen@ebnett.no

kursansvarlig
Tobias Martens Pedersen
tobias.m.p@live.no

grunnutdanning og turnus
Torfinn Støve Madssen
torfinn93@yahoo.no

utvekslingsansvarlig
Tåle Strindler
tstrindler@gmail.com

nasjonalrepresentant 2013
Charlotte Hvaring
isabliss@gmail.com

medhum-ansvarlig 2014
Evelyn Vikestrand
nargiz_v@hotmail.com

tromsø

Stud. post medisin 
Universitetet i Tromsø 
MH-Bygget, Breivika 
9038 Tromsø 
77 64 47 86 

leder
Cecilie Hartvig
cecilie.hartvig@mail.com

nestleder
Katharina Nilsen
katharinanilsen@gmail.com

nasjonalt styre 2013
Caroline Henriksen
che014@post.uit.no

turnusansvarlig
Louise Carlsen
louise@carlsen.no

økonomiansvarlig
Andreas Berg
andreasbergberg@hotmail.com

kursansvarlig
Karen Marie Rismo
karen_rismo@hotmail.com

prosjektansvarlig
Shahram Yazdani
shahram@live.no

æsculap-ansvarlig
Rune Skogheim
runeskogheim@hotmail.com

medlemsfordeler og lønn
Ishanee Nirmalanathan, Mk-10
ishanee_3@hotmail.com

utvekslingsansvarlig
Kevin Varguhese
kevinkv@hotmail.com

info- og pr-ansvarlig
Keth Andersen
keth.andersen@hotmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Maren Martinsen
maren-m@hotmail.com
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