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Sverre Bjerkeset
Rådgiver/internasjonal koordinator, Det medisinske 
fakultet, UiO

Sverre Bjerkeset har ikke studert medisin, 
han har derimot hovedfag i sosialantropo-
logi, er 44 år og er sannsynligvis den per-
sonen på medisinsk fakultet ved UiO som 
vet mest om utvekslingspoengene dine. 
Bjerkeset er nemlig medisinstudentene i 
Oslo sin utvekslingskoordinator. Ved siden 
av å reise rundt i Europa og skrive under 
avtaler, samt sitte på kontoret i Oslo og 
organisere studentenes utenlandsopphold 
er Sverre interessert i  urbanisme. Og 
det faktisk i en slik grad at han bedriver 
urbanismemaster som hobby. Men det er 
utvekslingen som er Bjerkesets kjepphest. 
Her kan medisinstudenter blant annet bli 
kjent med en annen kultur, lære språk og 
skaffe seg internasjonalt nettverk. Løp og 
søk! Æsculap samler poeng for harde livet, 
men i tillegg har vi stilt Sverre 2 spørsmål 
på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Tendens til spise for fort og ikke tygge 
maten godt nok! (av og til med det resultat 
at maten setter seg fast i halsen, som har 
ført til et par besvimelser og nesten-
ulykker )

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Faglig dyktighet, empati, evne til å kom-
munisere.

Dagrun Sagafos
Leder for Frampeik 2013

Dagrun Sagafos er 26 år, går tredje året på 
medisin i Oslo, har gått et år på forsker-
linjen for å forske på nevropatisk smerte, 
skulle derfor egentlig gått på 4. året, men 
er egentlig helt fornøyd med å ha blitt 
kjent med to fine kull. Dagrun brenner 
for Frampeik og er ikke minst ny leder 
for nettopp det. Hva er Frampeik sa du? 
Spør du Sagafos kan hun fortelle at det er 
legestudentenes forskningskonferanse og 
at den er åpen for alle medisinstudenter. 
Dagrun har tidligere studert musikk og 
litteratur, men er nå mest interessert i at 
Frampeik 2013 skal bli best mulig og at det 
skal være såpass lavterskel at akkurat du 
kommer og hører Ole Petter Ottersen eller 
Hans Olav Lahlum snakke helgen 18.-20. 
oktober. Æsculap forbereder allerede sitt 
innlegg basert på profilers medisinske risi-
kofaktorer. Vi har stilt Dagrun 2 spørsmål 
på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Kaffe utgjør en skremmende stor del av 
kostholdet mitt.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Respekt for faget, respekt for pasienten 
og respekt for egne begrensninger. 

Marie Estelle Levy Krueger-
Leder for Studenter Uten Grenser

Marie Estelle Levy Krueger er 23 år, går 
første året på medisin i Oslo, spilte piano 
på videregående, er i 24timers bered-
skap for Røde Kors samt at hun er leder 
for Studenter Uten Grenser. I tillegg til 
musikken, naturen, fransken og filosofien 
har Marie Estelle et genuint ønske om at 
medisinstudenter skal få et større innblikk 
i hva Leger Uten Grenser driver med. 
Dette betyr mer temakvelder, seminarer 
og sannsynligvis mer pizza. Levy Krueger 
ønsker å gjøre en forskjell og har troa på 
at alle kan hjelpe så lenge man prøver. Og 
Marie prøver! Målet er at Studenter Uten 
Grenser med tiden skal bli en tverrfaglig 
organisasjon der også studenter fra andre 
fakulteter kan komme sammen og oppnå 
en innsikt på tvers av fagfelt. Krueger 
og Studenter Uten Grenser ønsker alle 
velkommen til å lære mer om det å jobbe 
i felt, Æsculap skal på tropemedisinkurs, 
men har først stilt Marie 2 spørsmål på 
tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv:
Jeg har lett for å bli for involvert i pasienter. 
Også fungerer jeg
dårlig uten morgenkaffe.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Empati, genuint ønske om å hjelpe og 
interesse for mennesker.

profiler

Even Holth Rustad
Turnusansvarlig Nmf

Even Holth Rustad er 23 år gammel, går 
fjerde året på medisin i Trondheim, forsker 
på myelomatose, er generelt interessert 
i nye ting, men viktigst av alt innehar 
han den brennaktuelle stillingen som 
Nmfs turnusansvarlig. Av nye ting Holth 
Rustad er engasjert i for tiden finner du 
arbeidsrett og musikkhistorie, men det er 
turnussaken som opptar Æsculaps lesere. 
Og Even er heldigvis svært interessert i den 
også. Holth Rustad håper at endringen 
til søknadsbasert turnus skal bli positiv, 
men mener at dette krever en endring i 
hvordan helsevesenet tenker om ansettelser 
og samsvar mellom antall studieplasser, 
turnusstillinger og behovet for ferdige 
leger. Rustad har som mål å hjelpe til å 
rydde opp i dette. Æsculap vil være med 
å rydde, men har aller først stilt Even 2 
spørsmål på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv. 
Jeg går i perioder på såkalte «high carb - 
high fat» dietten, og er egentlig ganske lat.

2: Hva mener du er de 3 viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Trygghet og integritet, både faglig og 
personlig, er en forutsetning for å kom-
munisere tydelig og ærlig med pasienter. 
Den gode legen innrømmer gjerne sin 
utilstrekkelighet, men står stødig, og 
formidler trygghet, likevel.

Jeg har gjort noen bestrebelser for å komme innpå mannen 
Trygve Braatøy. For å finne fram til hovdverket «De nervøse 
sinn» måtte jeg klatre ned i medisinbibliotekets kjeller, boka var 
ikke lånt ut siden en gang på 1980-tallet. Det er skremmende. 
Kan jeg anbefale alle medisinstudenter å lese den? Det ville 
være som å anbefale alle beboerne på Smestad aldershjem 
å løpe maraton (sic!). Men kanskje finnes det en eller annen 
intellektuelt kåt sjel der ute, som tørster etter kunnskap. Ekte 
kunnskap altså, noe annet enn den pappmaché vi blir servert 
på studiet. Da vil jeg si, med en viss blygsel: les «De nervøse 
sinn», les den sønder og sammen. 

Trygve Braatøy var ung på 1920 og 30-tallet. Og selv om han var en skikkelig 
lege, så kunne han måle seg med landets intellektuelle elite, han var vevet sammen 
med dem. Kunne noe slikt skjedd i dag? Rent bortsett fra at det ikke finnes noen 
intellektuell elite her til lands? Tenkning og skrift er nødt til å være radikal. Trygve 
Braatøy VAR radikal, han søkte røttene. Jeg sitter her med en kopi av Arnulf 
Øverlands nekrolog over vennen Braatøy, trykket i Aftenposten 17. oktober 1953. 
Det er en vakker og rørende tekst, til en avholdt venn som døde ganske ung. 

Stikkord er psykoanalyse og marxisme. Dialektikk. Men du finner ingen opp-
rørske politiske tanker hos Braatøy, han stemte visstnok Høyre (et utslag av hans 
utsøkte sans for humor?) noen dager før han døde, men han fikk marxisme inn 
med farsmelken i tidsskriftet Mot Dag, der kumpanene Øverland, Hoel, Nic Waal, 
Karl Evang og mange andre danset med ham. Svingte seg. Braatøy gjorde filosofien 
til sin egen, og matet den ut gjennom pennen, slik fuglemor mater ungene sine 
med den maten hun allerede har fordøyet. Braatøy ledet i mange år psykiatrisk 
avdeling på Ullevål, og gjorde mye bra for mange. Lærte opp mange. Han var et 
arbeidsjern slik bare de store er det. 

Samtidig er Braatøy også irriterende. Og boka jeg skriver om (han skrev mange 
flere) er ingen turnpager. Det er noe gammelmodig med språket hans. Han la ikke 
skjul på sin sjenanse. Eller gjorde han akkurat det? Jeg leste et sted at da Braatøy 
kom til Berlin på begynnelsen av 1930-tallet, følte han at Wilhelm Reich så på 
han som en «liten gutt fra Norge». Og det ble heller aldri noe varmt mellom dem 
i de 5 årene Reich bodde her. Likefullt er Reich en soleklar inspirasjonskilde. Det 
vitterlig stinker Reich av Braatøy. Men så greide han altså å gjøre det til sitt, på en 
annen måte enn for eksempel Ola Raknes eller Nic Waal. 

Braatøy skriver at man forstår ikke et menneske før man gjør noe med dem. 
Dette og mange andre ting skriver han. Om hypnose. Ødipuskomplekset er ikke 
utdatert, du finner det mellom linjene. Volden og brutaliteten er et fordreiet uttrykk 
for en vill kjærlighetslengsel. Selv om Braatøy ikke sier det rett ut. Les det! Tro 
på det! Som en form for dødens ironi døde Braatøy av et infarkt i hjertet, men 
trodde selv det var myalgi. Men han var ingen billig psykologist. Selv kalte han 
sin praksis for medisinsk psykologi. Det er et spennende felt som kan utforskes 
videre. Braatøy var også redaktør for Æsculap, men da het han Trygve Frøyland 
Nilsen. Vi har utgavene på kontoret. Skinninnbundet. Det var mer svung over 
bladet dengang enn nå. Men så var det også en annen tid.

Tore Næss

IN MEMORIAM
Trygve Braatøy

(1904-1953)

Tips til profiler?

nora.wyller@gmail.com
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Medio februar ble en historisk begivenhet for de 
akuttmedisinske studentforeningene i Norge: for 
første gang var alle samlet under samme tak. 

tekst: Einar Kaarstein og Tony Elvegaard 

Deltagerene på seminaret fikk i løpet 
av helgen blant annet omvisning på det 
moderne St.Olavs Hospital, prøve basale 
og avanserte ferdigheter i praktiske øvelser 
og man fikk servert både tørt og vått. 
Opphold og reise ble dekket av spons-
ormidler fra blant annet legeforeningen 
og NMF. Det var i løpet av helgen et 
høyt faglig nivå med foredrag og mange 
interessante diskusjoner om akuttmedisin. 
Foreningene tok lærdom av hverandre 
og mange hadde mye å bidra med både 
faglig og studentpolitisk. Det viser seg at 
det ligger flere ulike utfordringer til grunn 
for hver enkelt av foreningenes arbeid ved 
de ulike fakultetene.

flere hull i medisinstudiet 
Deltagerne ble innlosjert i en nærliggende 
barnehage og de spartanske forholdene 
la absolutt ingen demper på stemningen. 
Tvert imot ble man godt kjent i løpet 
av oppholdet og nye kontakter mellom 
studiestedene ble knyttet. Programmet 
på lørdagen bestod av flere akuttme-
disinske foredrag. Blant annet kunne 

medisinstudenten Sjur Hansen Tveit dele 
sine erfaringer i jobben som ambulanse-
arbeider. Anestesilege Trond Nordseth 
fortalte i sitt foredrag om viktigheten av 
det å være forberedt på det uforbredte, 
og hvor viktig det er at livreddende kunn-
skap sitter i hodet. Nils Johan Berg, lege 
i luftambulansen, holdt også et foredrag 
om hvilke kunnskaper i akuttmedisin som 
kreves i deres jobb. Man har ikke tid å lese 
seg til ferdigheter i akuttmedisin når det 
«brenner på dass». Som anestesilege jobber 
man mot tiden, og det forventes at man 
skal kunne systematiske undersøkelser, 
avansert behandling og redningsteknikk 
til fingerspissene. Det kom frem under 
foredragene at det er flere hull i norsk 
medisinutdanning når det kommer til det 
akuttmedisinske feltet.

hullene må fylles
Seminarets studentpolitiske høydepunkt 
var søndagens «NAMS-møte», med for-
mål å diskutere de nasjonale forskjellene 
og utfordringer i den akuttmedisinske 
utdanningen av medisinstudenter. Utbyttet 

ble fruktbart og resulterte i flere arbeids-
grupper og prosjektplaner. Hva forventer 
egentlig samfunnet og studentene selv 
at en nyutdannet lege skal kunne av 
førstehjelp og akuttmedisin? Er dagens 
akuttmedisinske utdanningsnivå aksep-
tabelt? Hva synes medisinstudentene selv 
om utdanningen sin? Dette og mer til er 
noe av det foreningene gjennom NAMS 
vil søke å få svar på. 

De fire studentforeningene som utgjør 
NAMS har startet et tett samarbeid med 
formål å forbedre legeutdanningen nasjo-
nalt og styrke hverandres foreninger gjen-
nom erfaringsutveksling og idèmyldring. 
Noen av foreningene har startet et under-
visningskonsept der medisinstudenter selv 
får erfaring i det å undervise førstehjelp. 
Studentene har med seg den grunnleg-
gende opplæringen i akuttmedisin og får 
et instruktørkurs før de får prøve seg som 
undervisere for å styrke kompetansen sin 
ytterligere. Målgruppen hittil har vært 
elever ved videregående skoler. Den vel-
etablerte foreningen TAMS i Tromsø har 
hatt mest erfaring med dette prosjektet, 

som har vist seg å være lærerikt både for 
studenter og for vgs-elever. Prosjektet 
har ulike økonomiske støtteordninger, og 
er ikke ment å være en inntektskilde for 
foreningene eller studentene. På sikt ønsker 
foreningene i NAMS å motta økonomisk 
støtte fra myndighetene, i likhet med MSO. 
Videre arbeider man med en større spør-
reundersøkelse blant medisinstudentene 
for å belyse dagens akuttmedisinske utdan-
ning og eventuelle behov for endringer i 
fakultetenes undervisningsplaner. Over 
tid er det et overordnet mål med NAMS å 
samkjøre fire relativt ulike akuttmedisinske 
utdanningsløp slik det framstår i dag, slik 
at nyutdannete leger i framtiden står på en 
plattform av lik akuttmedisinsk kunnskap 
etter endt skolegang.

gir leger et negativt omdømme
Legers akuttmedisinske ferdigheter og 
kompetanse hovedsakelig ved norske akutt-
mottak er en høyaktuell problemstilling. 
Denne debatten synliggjør arbeidet til de 
frivillig studentforeningene i NAMS og 
gir studentene her enda sterkere drivkraft 

Nasjonalt akuttmedisinsk 
studentsamarbeid

for å holde på med det de driver med. 
Engasjementet er stort og ønsket om en 
bedre akuttmedisinsk utdanning er felles. 
Det jobbes iherdig på hvert studiested for 
at alle studentene skal få en bedre utdan-
ning. Studentene ser kritisk på sin egen 
skolegang og ønsker å forbedre sine egne 
ferdigheter. Når vi som ferdig utdannete 
leger står med ansvaret for pasientens liv, 
bokstavelig talt i våre egne hender, så skal 
alle kunne stole på at utdanningen man 
har fått er god nok til at man håndterer 
situasjonen. Alle legestudenter trenger 
en solid akuttmedisinsk utdanning fra 
et fakultet som inkluderer hver enkelt 
sjel og ikke bare de mest engasjerte og 
interesserte. Akuttmedisinske ferdigheter 
må ofte brukes når man er minst forberedt 
på det. 

I praksis. Praktiske øvelser var en viktig del av årets seminar.

For mer informasjon 
om foreningene og 
NAMS;

•	 www.nams.no

H
elgen 15-17.
februar 2013 
b l e  Norsk 
A k u t t m e d i -
s insk  Stu -
d e n t f o r u m 
(NAMS) sitt 

andre årseminar avholdt i Trondheim. 
Den lokale akuttmedisinske studentfore-
ningen, TrAMS, stod for arrangementet, 
som etter planen skal arrangeres ved alle 
de fire medisinske fakultetene i Norge etter 
tur. Det første seminaret ble arrangert i 
Tromsø på nyåret i fjor og ble startskuddet 
på det som nå har utviklet seg til et nasjo-
nalt samarbeid med fire akuttmedisinske 
studentforeninger. 

en historisk milepæl
Årets seminar ble en historisk milepæl. 
Det var første gang alle de fire norske 
akuttmedisinske studentforeningene, som 
utgår fra hvert sitt medisinske fakultet, var 
samlet for å diskutere lokale og nasjonale 
problemstillinger i den akuttmedisin-
ske utdanningen for medisinstudenter. 
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Øre-nese-hals

SpSS esssee iisss aii lliiilll sssiiiii tett n
Æsculap tok turen til Rikshospitalet for å snakke med overlege i 
øre-nese-halssykdommer, Karl Nordfalk.

tekst og foto: Emil Bakkerud Nærby

Hvilke typer sykdommer behandler dere?
Det er et spredt felt, der vi hovedsakelig 
arbeider med patologi overalt i hodet, 
bortsett fra i hjernen og øynene. Her på 
Rikshospitalet er vi delt i tre undersek-
sjoner: den otologiske (som har øret), 
rhinolaryngologisk (nese-hals) og hode-
halsseksjonen (behandler cancer).
 
Hvorfor øre-nese-hals?
Da jeg studerte medisin hadde vi et veldig 
godt kurs med veldig gode lærere i øre-
nese- halssykdommer. Slik ble jeg tidlig 
interessert i faget. Jeg tenkte tidlig på et 
variert fag, et fag med korte og varierte 
kirurgiske inngrep. Dette gjorde at spesia-
liseringen i øre-nese-halssykdommer virket 
tiltrekkende på meg. I tillegg er det stor 
variasjon i alle de praktiske undersøkelsene 
man gjør i poliklinikken. En ting er at man 
ikke jobber med de aller tyngste sykdom-
mene. Bortsett fra cancer i øre-nese-hals, 
er sykdommene ofte av en slik art at det 
er mulig å helbrede pasienten. Vi arbeider 
også i et område på kroppen som gjør at vi 
ikke trenger å kle av pasienten så mye heller, 
det kan jo være en grei ting. Pasientene 
våre tilhører alle aldersklasser så det er et 
fag der man har en variert pasientgruppe.

Hvor lang er utdanningen?
Det er fem års spesialisering, og det er ikke 
krav på noen sideutdannelse. Man kan 
ta hele utdanningen innen øre-nese-hals, 
eller så kan man velge å bytte ut noe av det 
med forskning og enkelte kirurgiske fag.

Blir det mange arbeidstimer i løpet av en uke?
Vi har 40 timers arbeidsuke og jobber 
ikke så ofte overtid. Assistentlegene har 
ofte primærvakt og disse jobber mellom 
ti og tjue timer over vanlig arbeidstid i 
uken. Overlegene kan ha hjemmevakt 
eller bakvakt. Akkurat dette, tror jeg, er 
noe som gjør at jobben vår er attraktiv; 
vi har forutsigbare og greie arbeidstider. 
En annen stor fordel med øre-nese-hals er 

at nattevaktene er ganske behagelige, det 
skjer ofte ikke så mye på nattetid. De aller 
fleste operasjonene vi gjør er planlagte. 
Akutte operasjoner på natten er som regel 
i forbindelse med luftveiene, men det 
kan også være postoperative blødninger 
i forbindelse med fjerning av mandler, 
begge må behandles kirurgisk.

Hvordan ser da en helt vanlig arbeidsdag ut?
Her har vi morgenmøte kvart på åtte med 
hele avdelingen, så et kort røntgenmøte og 
kvart over åtte har vi møte på underseksjo-
nen som vi tilhører. Utover det er det ikke 

så mange møter. Vi har også et ekstra møte 
i uken der vi diskuterer vanskelige kasus. 
Vi bruker en til to dager på poliklinikk, 
ofte to dager kirurgi og en dag forskning, 
eventuelt kirurgi. Selv arbeider jeg med en 
doktorgrad der jeg studerer balanseproble-
mer etter cochleaimplantasjon.

Er det enkelte typer mennesker som velger å bli 
øre-nese-halsspesialister?
Vi er sosiale og omgjengelige folk. I andre 
mer action-fylte spesialiteter kan en nok 
se større tendens til at folk driver med 
polarturer og ekstremsport, men dette er 
nok ikke så utbredt i øre-nese-halsmiljøet. 
En ting som andre leger muligens tenker 
om oss, er at vi er leger som er interessert i 
å tjene penger. I USA kaller man øre-nese-
halsleger ENT: «Easy nights and tennis», 
men jeg vil påstå at de aller fleste i Norge 
har valgt spesialiteten for fagets skyld og 
ikke pengene.

Og når vi først er inne på lønn, hva kan man 
forvente seg?
Grunnlønnen er mer eller mindre standar-
disert for alle spesialiteter på sykehus. Det 
er ganske lite vaktbelastning, så man kan 
vel si at lønnen er betydelig lavere enn i 
anestesi og andre kirurgiske spesialiteter. 
Som lege i spesialisering får man vak-
terstattning på rundt to hundretusen og 
som overlege omtrent ett hundre tusen. 
Vi arbeider sjelden med ekstra-poliklinikk 
på kveldstid. Hvis man ønsker å få høyere 
inntekt kan man skrive legeerklæringer for 
forsikringsselskap. Noen overleger gjør 
dette. Det er spesielt vanlig med tanke 
på hørsel; til eksempel om hvorvidt en 
hørselsskade er en yrkesskade eller ikke. 
Mange av våre inngrep lar seg greit utføre 
i private klinikker, derfor jobber omtrent 
halvparten av ønh-legene i Oslo privat. I 
det private kan man forvente høyere lønn.
 
Hvordan er kjønnfordelingen blant ønh-spesialister?
Det er omtrent femti-femti. En kvinnelig 
lege som nylig gikk i pensjon var norges 
første kvinnelige ønh-lege, men nå er det 
like mange av hvert kjønn og jeg tror at det 
kommer til å holde seg slik fremover også.

Har du noen tips til de som har et ønske om å bli 
ønh- lege?
Man trenger egentlig ikke ha jobbet med 
noen annen spesialitet før man går inn i 
øre-nese-hals. Enkelte har tidligere erfaring 
fra annen kirurgisk spesialitet, men dette er 
ingen nødvendighet. Ellers er det jo greit 
å ha en doktorgrad, når man søker arbeid. 

Man kan avtjene sin førstegangstjeneste 
på sykehusavdeling. Det er en måte å 
komme direkte inn på øre-nese-hals. Det 
er etter at man er ferdig med legeutdan-
nelsen. Dette gjelder jo bare bare de som 
har forskjøvet førstegangstjenesten til etter 
endt studium. 

Vi arbeider også i et 
område på kroppen 
som gjør at vi ikke 

trenger å kle av 
pasienten så mye 
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I boka «Snåsakoden», utgitt i mars 2013, 
har biolog og professor i fysiologi, Kristian 
Gundersen satt seg fore å gi en kritisk 
guide, basert på vitenskapelig kunnskap, til 
floraen av tilbud innen alternativ medisin. 
Man spør seg: Er all alternativ medi-
sin humbug? Gundersen synes å mene 
dette. Boka har mottatt blandete kritikker. 
Freddy Fjeldheim anmeldte boka i Klas-
sekampen med den megetsigende tittelen 
«Gundersen-koden». I Morgenbladet 10/5 
trykkes en nærmest panegyrisk kritikk 
undertegnet Espen Søbye. Er definisjonen 
av alternativ medisin klar nok, til at det i 
det hele tatt gir mening å påstå at ingen 
alternativ medisin virker, slik Søbye gjør 
med entusiasme. Hva med legen som 
anbefaler honning og hvile mot den for-
bigående luftveisinfeksjonen? Er dette 
alternativ medisin? Eller psykiaterens 
«talking cure»? Man tvinges til å kon-
kludere at det eneste konsistente skillet 
mellom alternativ medisin og skolemedisin 
går ved lisensen: man kan skille mellom 
alternative og ikke-alternative behandlere. 
Enhver behandlingforms, alternativ eller 
ikke, helbredende virkning og eventuelle 
vitenskapelighet, kan og bør imidlertid 
diskuteres. I så fall må man også diskutere 
selve vitenskapelighetsbegrepet. 

Alternativ medisin er ikke et direkte 
tema i denne artikkelen. Som en del av 
sitt prosjekt karakteriserer Gundersen også 

psykomotorisk fysioterapi, en særnorsk 
behandlingsform rettet mot langvarige 
muskelsmerter inkludert de psykogent 
betingede. I tillegg finnes det en rekke 
beskrevne enkelttilfeller der metoden hjel-
per mot andre lidelser, som for eksempel 
høyt blodtrykk, nervøs tarm og ufrivillig 
barnløshet. Psykomotorisk fysioterapi 
er en behandlingsform som utøves av 
fysioterapeuter med videreutdanning og 
behandlingen har en egen refusjonssats 
hos NAV. I vår sammenheng er psyko-
motorisk fysioterapi interessant fordi 
det er en behandlingsform som både kan 
minne om en del alternative praksiser, 
samtidig som det er en del av det offisielle 
helsevesenet og har vært det i minst 60 år. 
De fleste allmennleger er godt kjent med 
at psykomotorisk fysioterapi kan hjelpe 
mange pasienter, ofte pasienter som «har 
prøvd alt annet». Psykomotorikerne har 
derfor som regel lange ventelister. 

Gundersen vier noen sider til psykomo-
torisk fysioterapi i sin bok, i følge ham selv 
bare for å demonstrere en selvkonstruert 
psykologisk modell som skal forklare 
hvorfor virkningsløse metoder lever videre. 
Gundersen kaller sin modell for «guruer 
om roten-til-alt-vondt». Man kan lure på 
om Gundersen har en ekstra grunn til 
å gå løs på psykomotorisk fysioterapi. 
Ettersom metoden både ligner på en del 
alternative praksiser, og samtidig befinner 

seg innefor det offentlige helsevesen er 
den kanskje ekstra provoserende for en 
som er overbevist om at all alternativ 
medisin er tull? 

Gundersens hovedinnvending mot 
psykomotorisk fysioterapi er at det ikke 
foreligger gode statistiske studier som 
beviser metodens effekt. At manglende 
dokumentasjon på effekt ikke er det samme 
som dokumentasjon på manglende effekt, 
har Gundersen tydeligvis ikke tatt innover 
seg. Her kan vi ane en viss historieløshet, 
for det ensidige kravet om dokumentasjon 
på effekt er et forholdsvis nytt fenomen. I 
følge Gundersen foreligger det ingen vilje i 
miljøet til å teste kritisk om metoden virker. 
Har Gundersen spurt seg om det finnes 
ressurser, det vil si penger, tid og kompe-
tanse, til å teste metoden kritisk innenfor 
miljøet? Eller om psykomotorikerne har 
hatt noen grunn til å teste metoden, 
for eksempel fordi de har mistenkt at 
metoden ikke virker? Uten kunnskap om 
psykomotorikk forsøker Gundersen å skyve 
beviskravet over på psykomotorikerne: 
Psykomotorikerne må bevise at metoden 
virker, fordi det er dette som regnes som 
vitenskaplig, i dag. 

I sin omtale av psykomotorisk fysio-
terapi innrømmer Gundersen at metoden 
ikke er alternativ i juridisk forstand. Han 
slår imidlertid fast at psykomotorisk fysio-
terapi ikke er vitenskapelig. Han synes å 

mene at vitenskapelighet er ensbetydende 
med dokumentert effekt i statistiske studier. 
Dette er et kjernemoment i problemstil-
lingen. Gundersens standpunkt er uttrykk 
for en snever forståelse av vitenskapelig-
het, det er en ideologi, mer enn noen 
god beskrivelse av vitenskapelig praksis. 
Samtidig vet vi at denne reduksjonistiske 
vitenskapsideologien brer om seg i hel-
sevesenet under det tilsnikende navnet 
«evidensbasering». Som om kunnskap uten 
dekning i dobbeltblindete randomiserte 
studier dermed mangler evidens. 

Å tro at vitenskapelighet er det samme 
som statistisk testing er en fattig viten-
skapsfilosofi. Vitenskapsfilosofen Karl 
Popper skiller mellom noe han kaller «the 
context of discovery» og «the context of 
verification», der det første handler om å 
finne fram til hypoteser og det andre om å 
teste hypotesene. Gundersen synes å mene 
at bare det siste er vitenskap, han ser ikke 
at det ene forutsetter det andre. Poppers 
to «sammenhenger» kan sammenlignes 
med hva Kant kalte den induktive og den 
deduktive logikk. Den deduktive logikk er 
en forholdsvis ukomplisert affære der man 
slutter logisk fra premiss til konklusjon. 
Den induktive logikk derimot inneholder 
et element av kreativitet og er mye van-
skeligere å forstå: hvordan se et generelt 
mønster i et gitt antall enkelttilfeller. 
Man er selvfølgelig fullt klar over at den 

Samtidig vet vi at 
denne reduksjonistiske 
vitenskapsideologien 
brer om seg i 
helsevesenet under det 
tilsnikende navnet 
«evidensbasering»

De fleste allmennleger 
er godt kjent med 
at psykomotorisk 

fysioterapi kan hjelpe 
mange pasienter, ofte 

pasienter som «har 
prøvd alt annet»

Evidensbasering og vitenskapsteori: 
Med vitenskapelighet som påskudd?

tekst: Tore Næss
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induktive slutning ikke er logisk gyldig på 
samme måte som den deduktive. Likefullt 
er den induktive logikk like nødvendig 
som den deduktive. For å forstå og virke 
i verden er man nødt til å komme opp 
med stadig nye generelle hypoteser. Det 
er denne induktive slutningsvirksomheten 
som ligger til grunn for hva vi kan kalle å 
forstå noe. Den deduktive logikken kan i 
prinsippet automater ta seg av. 

Muskel- og skjelettplager er den 
lidelsen som koster det norske samfunn 
mest penger. Da er det trist at en av de 
behandlingsmetodene som faktisk har noe 
å tilby disse pasientene blir møtt med usa-
kelig motstand fra en professor tilknyttet 
medisinsk fakultet i Oslo. Psykomotorisk 
fysioterapi ble utviklet av psykiateren 
Trygve Braatøy og fysioterapeuten Aadel 
Bülow-Hansen, begge enere med solide 
kunnskaper i sine fag. Gundersen avskriver 
Braatøy, i tråd med sin guru-modell, som 
en «ruvende og karismatisk skikkelse i 
norsk psykiatri og kulturliv». Braatøy var 
ruvende som lege og som intellektuell, 
men han var faktisk langt fra karismatisk 
i ordets vanlige fortstand.

Virkningsmekanismene i psykomotorisk 
fysioterapi må forstås med utgangspunkt 
i sammenhengen mellom psykologiske 
forsvarsmekanismer og muskulære spen-
ninger tilknyttet hemning av pusten: 
en sammenheng som i dag er akseptert 
i psykologien og psykiatrien, men som 
den gang Braatøy virket var en revolusjo-

nerende ide. Om Gundersen hadde satt 
seg tilstrekkelig inn i metoden før han 
kritiserte den, ville man kunne ta ham på 
alvor. Å forstå psykomotorisk fysioterapi 
er imidlertid ikke gjort i en håndvending, 
ikke minst må man ha en viss forståelse 
av hva psykologiske forsvarsmekanismer 
er. Her stopper det nok opp for enkelte, 
også personer med forskerkompetanse.

Verst går kritikken i Gundersens bok 
utover Berit Bunkan (f.1929), fysioterapeut 
og psykolog, som har tatt doktorgrad på 
en kvantitativ undersøkelse av skjelett- og 
muskelapparatet. Undersøkelsen springer 
ut av den psykomotoriske behandling. 
Gundersen kaller Bunkan en annen-
generasjons guru, og nevner at hun har 
tatt doktorgrad på metoden. Men han 
har ikke forstått hva forskningen hennes 
innebærer, og greier da heller ikke å kom-
munisere noe om dette. 

Etter at sammenhengen mellom psy-
kologiske forsvarsmekanismer og mus-
kelspenninger ble kjent i Norge har det 
vært gjort flere forsøk på å kartlegge disse 
i kvantifiserbare tester. Norsk barne- og 
ungdomspsykiatris mor, Nic Waal, var den 
første som lagde en slik test, den såkalte 
Waals metode for somatisk psykodiag-
nostikk . Senere, på 1970-tallet ble slike 
tester utviklet og forsket på i samarbeid 
mellom psykiatere og fysioterapeuter, blant 
annet med en undersøkelse utarbeidet 
av fysioterapeuten Marit Sundsvoll som 
samarbeidet med psykiatriprofessor Per 

Vaglum. Målet for forskningen har vært 
å se om testene, som tar utgangspunkt i 
holdningsmønster, pustebevegelser, mus-
kelhardhet og leddbevegelser, kunne skille 
signifikant mellom friske og psykisk psyke, 
og mellom ulike pasientgrupper. Stort sett 
har forskningen gitt positive resultater, 
men man har ikke tidligere dokumentert 
at testerne er reliable, det vil si at flere 
uavhengige testere kommer fram til samme 
resultat når de tester samme person. Den 
manglende reliabiliteten har blitt brukt 
som et alvorlig motargument mot hele 
teorien. I Berit Bunkans forskning, som 
tar utgangspunkt i en test laget av henne 
selv, og som hun har utført sammen med 
forskere fra Voksenpsykiatrisk avdeling, 
Medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, 
er denne reliabiliteten imidlertid dokumen-
tert. Dette er ingen liten bragd. 

Bunkans forskning er ingen dokumen-
tasjon på at metoden gjør folk friskere, 
men det er en dokumentasjon på at de 
grunnleggende premissene for metoden 
er riktige. Denne formen for basalfaglig 
kunnskap vil alltid ligge til grunn for en 
vitenskapelig medisinsk behandling. I 
neste omgang vil kliniske studier kunne 
kaste lys over, og kanskje endre, forståelsen 
av det basalfaglige fundamentet. Selvsagt 
har det psykomotoriske fagfeltet ingenting 
i mot gode kliniske studier, slik Gundersen 
antyder, men for å få til studier trengs 
det engasjerte enkeltindivider som kan 
ta ansvar for å få dette gjort. De fleste 

psykomotorikere har hatt nok med å være 
opptatt av pasientene sine, og de få som 
har gått inn i forskningen har gjort det 
på et basalfaglig nivå, eller de har forsket 
på kliniske aspekter ved behandlingen 
gjennom kvalitative metoder. Miljøet har 
også savnet medisinere med interesse for 
tradisjonen den senere tid. Anatomipro-
fessor Per Brodal, en av Norges ledende 
hjerneforskere, som har samarbeidet med 
to psykomotorikere om en videreutvikling 
av metoden, utgjør her et unntak. 

Gundersens kritikk av psykomotorisk 
fysioterapi kan framstå som rasjonelt 
begrunnet for den lettvinte leser. I vir-
keligheten er den ikke det, den er både 
fordomsfull, kunnskapsløs, og dypest 
sett irrasjonell. Gundersens ubegrunnede 
kritikk av psykomotorisk fysioterapi er 
en trussel mot de gjeldende pasientenes 
muligheter til å bli friske. Derfor er det vik-
tig å imøtegå ham. I tillegg er Gundersens 
tenkemåte til syvende og sist et problem 
som medisinfaget som sådan står overfor: 
tendensen til å devaluere den induktive 
logikk og framheve den deduktive. I stedet 
for å forsøke å forstå hvorfor en behandling 
virker fokuserer man ensidig på om den 
har dokumentert effekt i kliniske forsøk. 
Å framstille dette som en seier for viten-
skapen og rasjonaliteten, slik Gundersen 
gjør, er et trist bedrag. 

Artikkelen har også vært på trykk i Klassekampen 16. mai.

Det er denne 
induktive 

slutningsvirksomheten 
som ligger til grunn 
for hva vi kan kalle 

å forstå noe. Den 
deduktive logikken 

kan i prinsippet 
automater ta seg av
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Selv om man fra studiet er godt vant til 
harmonisere med de fleste sykehustapeter, 
var jeg altså ikke lenger tapet. Heldigvis. 

I trangen etter å skille seg ut fra land-
skapet, er det lett å bli overivrig. Det er 
lett å tenke seg fram til til luftslott av 
eksotiske diagnoser – som viser seg å bare 
være nettopp luft. I magen. Alle somaliske 
menn med magesmerter har ikke sigdcel-
lekriser. Andre enn babyer kan også ha 
bleiedermatitt – og fargen lakserosa er 
ikke alltid nekrotiserende fascitt. Det 
visste jeg jo. Men likevel… Det er så lett 
å havne ned i ei gjørme av nevrotisisme 
og verstefallstenkning. Du vet, en sånn 
«kan det være myasten krise?»-turnuslege 
som erfarne sykepleiere sukker litt oppgitt 
over og klapper på kinnet. Plutselig var 
jeg blitt sånn. All min «jeg-har-stått-på-12.
semestereksamen-selvtillitt» lå nå knust, 
skjelvende og sammenkrøpet inntil bakre 
bukvegg. Det autonome nervesystemet 
derimot var tilbake i kjempeform og mer 
autonomt enn noen sinne. Det minste pip 
fra vaktcallingen, så var BÆBU-BÆBU, 
FightFlightFright-responsen på pletten. 
Siden verken Fight eller Flight hadde noe 
for seg på sykehus, endte det oftest opp 
med… Fright.

Mr. Fright, det var meg. Jeg så aortadis-
seksjoner ved minste tegn til magesmerter, 
og lett takypne selv hos KOLS grad 4 var 

lungeemboli til det motsatte var bevist. All 
denne katastrofetenkningen som man tror 
man er «for god» til , men som man likevel 
havner i fordi man faktisk står med ansvar 
på ordentlig – og ikke har tilstrekkelig 
erfaring til å sikkert vite at man ikke står 
overfor en farlig tilstand. Selv om noe 
kanskje både er sjeldent og lite sannsynlig, 
kan man som fersk turnuslege ikke uten 
videre fnyse og si «men det er så sjelden» 
og så legge seg til å sove. Ihverfall ikke 
så lenge man er flink pike med overaktiv 
magefølelse som skriker «hva om? Hva 
om?!?». Og det gjør den ofte.

Lykken er stor de gangene bakvakt sier 
du skal ta blodgass, D-dimer og troponiner 
– for det har du jo allerede gjort. Lykken 
er enda større når en bakvakt i farten sier 
«det er bra, det, man skal alltid tenke på 
hvorfor noe IKKE er aortadisseksjon 
eller lungeemboli». Og enda bedre blir 
det når man omsider, gjennom utallige 
mentale katastrofeøvelser, har øvd opp 
resonneringsevnen nok til å selv kunne si 
at dette muligens, kanskje, mot formod-
ning, ikke er akutt livstruende. 

Men tilbake til magefølelsen. Selv 
om den noen ganger er så høylytt at 
den føles mer som IBDs onde fetter, er 
magefølelsen oftest til stor hjelp. En skal 
lytte til magefølelsen, selv om man av og 
til lurer på om det finnes noen intuisjon 

Hjelp, jeg er i turnus!

Det var ikke en skvett 
adrenalin igjen 
i meg. Monsteret 
12.-semestereksamen 
hadde vridd binyrene 
mine tørre

tekst: Ingrid Hoff jeg hadde kommet traumemottak i prak-
sis. Men skremt; njæh. Det var ikke en 
skvett adrenalin igjen i meg. Monsteret 
12.semestereksamen hadde vridd binyrene 
mine tørre. 

Godt hjulpet av denne selvpåførte biny-
rebarksvikten og ungdommelig overmot, 
satt jeg altså kursen mot vest. Gradvis ble 
østlandsk granskog erstattet av fjell, som 
igjen ble erstattet av fjord, som igjen ble 
erstattet av tunell, som igjen ble erstattet 
av tunell, som igjen ble erstattet av tunell, 
som igjen ble erstattet av… tunell. Litt 
uvant for en østlending, dette konseptet 
med tunell; men er man litt overivrig 
etter å gjøre livet hjemmekoselig, ser 
man lett at tunnellkjøring minner om 
fine hospiteringsdager på gastrolab. Min 
nyinnkjøpte bil colonoskoperte seg dermed 
gjennom fjellheimens abdominalhule; 
ingen hindringer, ingen polypper, bare en 
tysk bobil her og der, og ellers velstand. 
Straka vegen til cøkum.

Vel fremme ved cøkum, fant jeg et 
sykehus. Og ganske snart fant jeg meg 
selv i en ny rolle; denne gangen som blek, 
retrocekal appendix. Ikke helt kulest i 
klassen. «hei hei, appendix minor her, 
turnuslege. Henger og slenger da kan du 
si. Jepp, jepp.» … «Kirugisk primærvakt? 
Nei, han har jeg ikke sett.» …«Hva, er det 
meg? …som er primærvakt?» … «i dag?» 

Jeg som akkurat hadde begynt å føle meg 
komfortabel i rollen som 12.semesterstu-
dent. Jeg trivdes som eksamensstressa 
megge. Jeg var blitt ei kjerring med øre-
propper og skitten pannelugg, en som 
satt i timesvis i lesesalens mørke og sendte 
olme blikk til 11.semesterstudenter som 
lagde lyd med markeringstusj. Det føltes 
godt. Tøfle rundt i hettegenseren sin hele 
dagen, være bølle. Henge opp sure «det 
leses, hold kjeft»-lapper der man vil. Klage 
høylytt når man vil. Spre papirkaoset der 
man vil. Bruke andres kropper til rekta-
leksplorasjon når man vil. Legge beslag 
på kollokvierom når man vil. Jeg hadde 
jo tross alt en viktigere oppgave enn noen 
andre i denne verden noen gang har hatt; 
stå på siste eksamen. Utrolig nok hadde 
alle andre forståelse for det også. De visste 
vel at de snart var kvitt meg. 

Det stemte. Jeg endte opp på vestlan-
det i turnus. Rakk akkurat å treffe gamle 
venner for å si «hei sveis, jeg har vært en 
dårlig venn i ett år, nå sier jeg hei sveis før 
jeg reiser langt bort og fortsetter være en 
dårlig venn i 1,5 år til».

O vestland, vestland! Kom eplehager, 
fjord, fjell, smalahove og epikriser på 
nynorsk. Jeg var ikke skremt. Det på tross 
av at alle mine sidemålsstiler i sin tid så 
ut som traumemottak av rødt blekk – og 
akkurat dèt omtrent var det nærmeste 

Det stemte. Jeg 
endte opp på 

vestlandet i turnus
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der inne, eller om det bare er gårsdagens 
sykehusmiddag som snakker. Er man i 
tvil kan man lytte til andres magefølelser. 
Dine beste venner, sykepleierne, har ofte 
godt trente magefølelser i tillegg til mange 
års erfaring og kunnskap. Det samme har 
bakvaktene.

Takk og lov for dyktige sykepleiere og 
bakvakter! De er hvite reddende engler for 
oss hvite, redde turnusleger. I begynnelsen 
er det lett å trøste seg med at bakvakt står 
med ansvaret for behandlingsavgjørelser. 
Og det stemmer forsåvidt – men, innser 
jeg etterhvert; bare til en viss grad. For 
selv om en både kan og skal rådføre seg 
flittig, så har likevel måten du legger 
fram sykehistorie og funn noe å si for 
mottakerens fortolkning av situasjonen. 
Dersom man presenterer en pasient uten 
å ta stilling selv, ender man opp med 
høytlesning av innkomstjournalen. Det blir 
lett ganske kjedelig, pluss at du risikerer å 
virke litt hjernedød i bakvakts ører. Dine 
prøveresultater, dine kliniske funn og dine 
fortolkninger påvirker antakelser videre. 
Det burde jo ikke komme som noen nyhet; 
men det er lurt å tenke gjennom hva man 
skal si før man kaster seg på tråden til 
bakvakt – eventuelt si rett ut at du ikke 
har peiling og at bakvakt må komme og se 
selv. Det kan også være lurt å huske på at 
endel akutte situasjoner krever at du har 
bakvakt tilstede allerde før du har begynt 
journalopptaket.

Noen uker ut i turnus, og jeg innser 
alt dette – som om jeg ikke var stressa nok 
fra før! Enda gøyalere blir det de gangene 
bakvakt står på operasjon og ikke kan 
svare på calling. Heldigvis skjer det ikke 
ofte, men når det skjer er det godt å ha 
sykepleiere rundt seg som sier «Nå må 
du puste», gir deg mental sobril i form av 
gode råd og erfaringer – og kanskje tar fra 
deg kaffekoppen som du jo absolutt ikke 
har bruk for. 

Enda et stressmoment som melder seg, 
er språket. Selv om ingen sabler meg ned 
verbal rødpenn når jeg skriker «hevje du ilt 
i magjin?» inn i øret til eldre damer – så vet 
jeg at hele sidemålsnorge gråter inni seg. 
Jeg høres ut som en Harald Eia-parodi av 
Harald Eia. Dette vakre språket – som jeg 
ikke mestrer. Heller ikke talegjenkjennin-
gen, min falske venn med det misvisende 
navnet, forstår meg. Den er akklimatisert til 
andre aksenter, og hver gang jeg stille piper 
«turnuslege ingrid hoff» inn i mikrofonen, 
spytter den et hånlig «ved uterus ligger 
ingrid hoff» tilbake. Men det spiller ikke 
så stor rolle; etter vinterens medieopplag 
om alarmerende situasjon ved norske 
akuttmottak, er det uansett litt trist å 
presentere seg som «turnuslege». Når man 
merker at den man har fremfor seg, sukker 
dypt fordi vedkommende vet alt om hvor 
horribelt lite erfaring du har og ser for seg 
morgendagens tabloidoppslag «blodig 
turnuslegetabbe», føles det det nesten like 

tillitsvekkende om jeg hadde presentert 
meg som «ved uterus ligger…». 

Heldigvis skjønner tabloidpressen raskt 
at «turnustjeneste» faktisk er en 60 år gam-
mel nyhet, og retter i stedet søkelyset mot 
det duggfriske og alltid aktuelle «hvordan 
unngå ME-døden» og andre gladsaker. 
Samtidig med at VG går over til å spre 
den gode gamle kreftfrykten, øker min 
læringskurve og mestringfølelse – livet 
føles lettere, arbeidsdagen blir mindre 
stressende og det er atter hyggelig å 
presentere seg som turnuslege.

Parallellt med den vanlige lærings-
kurven, er det også en annen, rar form 
for kunnskap som bygger seg opp i det 
stille. Hvis det hadde vært et universitets-
fag hadde det nok hett «lokalkunnskap, 
nyttige knep og kulturelle koder». Er 
man litt smart, husker man å lære seg litt 
«bi-spesialisering innen ICD-10-koder» 
i tillegg. 

Her er et knippe av lærdommer fra 
dette litt utenomfaglige faget: Ikke feil-
kod et radiusbrudd du har gipset som 
«eksplorativ kraniotomi» – det ser så dumt 
ut. Ikke konferer med flere overleger hvis 
du allerede har konferert med en overlege 
men ikke var helt fornøyd med det første 
svaret. Spis popcorn til kveldsmat og bacon 
til frokost hvis du ikke vil vasovagerere på 
operasjon. Legg stemmen ned en oktav 
dersom du vil bli tatt alvorlig – eventuelt 
faktisk bli hørt, helt bokstavelig, av dem 

over 80 , siden evnen til å høre lyse toner 
forsvinner med alderen. Les lokalavisa for 
å følge med på hva som skjer. Vit hvor i 
landet ditt eget fylke ligger, og vit hvor 
lang tid det tar å kjøre ambulanse til andre 
nærliggende sykehus. 

Nå har jeg vært noen måneder i turnus, 
og kjenner til alle hemmelige kaffekilder 
og eksotiske diagnosekoder. Jeg har en stor 
notatbok med callingnumre, organiserer 
innholdet i frakkelommene uten å få 
slagside (på grunn av sideulikhet i vekt, 
tidligere stort problem) – og klarer alle trap-
pene opp til 7ende uten å mikroinfarsere 
på veien. Jeg legger stetoskopet i lomma 
med øreproppene ned så jeg ikke henger 
meg fast i dører, kamuflerer kaffeflekker på 
buksa med hvit teip og bretter sengepost-
listene i fancy, frakkevennlige formater. I 
kjøleskapet mitt ligger ei svineknoke som 
laparatomeres med jevne mellomrom når 
fritida blir for kjedelig. 

Jeg er ikke lengre yngst i klassen. Ok, 
kanskje litt fremdeles da. Men snart kom-
mer det nye, uerfarne turnusleger som har 
vært seks måneder på en annen avdeling. 
What a joy! Da kan jeg atter igjen slenge 
beina på bordet, henge opp sure lapper 
og være bølle. Eldst i klassen. Det blir fett.

…med mindre jeg også skal bytte over 
til nytt sted etter 6 måneder. Da blir det 
jo samme regla på ny.

Fillern.
Godt det kommer studenter i praksis. 

Jeg så 
aortadisseksjoner 

ved minste tegn til 
magesmerter, og lett 

takypne selv hos 
KOLS grad 4 var 

lungeemboli til det 
motsatte var bevist

Heller ikke 
talegjenkjenningen, 
min falske venn med 
det misvisende navnet, 
forstår meg
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Legeyrket er en kilde til helse, forrtel-
ler Per Fugelli. «Først og fremst for 

legen selv! Fem store faktorer er viktige 
for å ha ett liv med helse. Og i legeyrket 
får dere nok av alle fem! Det er verdighet, 
handlingsrom i eget liv, tilhørighet, mening 
med livet og god samvittighet» Per Fugelli 
forteller engasjert. Medisinstudenter og 
ansatte har nesten fylt Store Auditorium 
på Rikshospitalet.

Eventgruppa til NMF har arrangert 
foredrag. Ønsket var å arrangere et fore-
drag om hvordan legestudenter kan bevare 
«gløden» og hjertet i ett miljø med mye 
press, hardt arbeid og til tider konkur-
ransekultur. Per Fugelli er professor i 
samfunnsmedisin på medisinsk fakultet 
ved Universitet i Oslo. Han har skrevet 
flere bøker, blant annet «Døden,  skal vi 
danse?». Der skriver han om hans egne 
erfaringer i møte med kreftdiagnosen. 
Han inspirerer mange, både i og utenfor 
«helsebransjen».

GLed dere!

Helse er mer enn bare kropp! Per har 
skrevet en ligning på tavlen. Pers lov, om 
du vil. Helse = biologi × kultur × politikk 
2. Biologien er en åpenbar faktor for helse 
– genetikk, aktivitet og kosthold. Kultur 
handler om at vi er en del av noe større. 
Vi hører sammen med andre, er en del av 
en flokk og får vår identitet i møte med 
andre. Og så er vi mer enn bare kropp. Vi 
har ett indre liv, følelser og tanker. Kall 
det en sjel eller ånd. Eller psykologi, om 
vi skal være kjedelige. Politikken handler 
også om samfunnet. Vår mulighet til å 
forfølge våre drømmer. Samfunnet gir 
oss trygghet og rammer.

de fem store
Vi som er leger er utrolig heldige. Vi har 
en unik kilde til helse. 

Verdighet. Som leger får vi tonn på 
tonn av verdighet. Pasienter, som er uende-
lig takknemlige for å møte og få hjelp av 
oss. Vi kan legge oss om kvelden og vite 

at vi har gjort noe nyttig, noe godt for 
andre mennesker. 

Handlingsrom. Alle mennesker trenger 
frihet, innenfor rimelighetens grenser, til 
å  forfølge sine mål og drømmer. Ikke 
ubegrenset frihet, men en del frihet. I 
Det medisinske hus er det mange rom. 
Det er nesten umulig å ikke finne et sted 
som passer for deg. Tilhørighet. Som lege 
hører man sammen med noen. Med de 
syke og med kollegaene. 

Mening. Leger får mer tilgang på 
mening enn de fleste andre. Det er behov 
for en. Man trengs og har noe å bidra med.

God samvittighet. Ett hvert menneske 
trenger å kunne se seg selv i speilet og være 
stolt! Her ser jeg en som i alle fall prøver å 
legge noen steiner i den gode vektskålen.

Pasienter har tre grunnleggende behov 
i møte med «lekeren». Disse er de samme i 
dag som for 1000 år siden. De er de samme 
for pasientene som møter den lokale troll-
mannen i bushen i Afrika eller spesialisten 

på Ullevål. Det første behovet er at legen 
må ville pasienten vell. Legene må for all 
del være profesjonelle og dyktige. Men 
pasienten har ett behov for at noen bryr 
seg og ønsker å hjelpe. Å kommunisere 
dette er viktig. Det er andre behovet er at 
pasienten må oppleve at legen deler makt 
med pasienten. Det er pasienten som er 
bestemmer over eget liv og kropp, og 
trenger å oppleve at dette blir respektert. 
Det tredje behovet er kanskje det viktigste. 
Pasienten trenger at legen er ærlig om sine 
begrensninger og sine grenser. Vi slipper å 
være supermann eller gud! Vi er på jorden 
og ikke i himmelen. Vi kan ikke gi folk 
evig liv. Å være menneske er et blandet 
regnskap, og det må vi forholde oss til. 
Heldigvis kan vi gjøre noen friske i fra noe.

Per forteller og om sine egne erfarin-
ger med helsevesenet. Han har de siste 
årene fått oppleve å være på andre siden 
av stetoskopet. Jevnt over er det mange 
fornøyde og takknemlige pasienter på 

sykehusene. Folk opplever å møte flinke og 
omsorgsfulle leger. De opplever at legene 

vil dem vell, deler makt og er tydelige 
med sine grenser. Samtidig ser Per noen 

utfordringer med det spesialiserte helse-
vesenet. Han har hatt vært i kontakt med 
flere titalls leger. De fleste av det han kaller 
engangsleger. Leger som man bare møter 
noen få minutter, og bare en gang. Spe-
sialister på hvert sitt område. Det er klart 
at det må være sånn. Slik kan eksperter 
være effektive og hjelpe mange. Men noe 
mangler. Pasientene får ikke tryggheten 
de så sårt trenger. Noen som ser dem. Det 
burde være fastleger på sykehusene for 
alvorlig syke på vei mot død. 

Hva er det som gir Per helse og glede? 
Barnebarn! I Håvamål finnes en sannhet: 
«Mennesket er menneskets helsekjelde.» 
Vi er hverandres kilde til glede og helse.

Utfordringen er dermed gitt; gled 
dere! 

Den 29. april samlet Nmf Oslo to hundre forventningsfulle medisinstudenter, 
samt en håndfull andre interesserte, til foredrag med Per Fugelli.
tekst: Anders Ueland

 Legene må for 
all del være 

profesjonelle og 
dyktige. Men 

pasienten har ett 
behov for at noen 
bryr seg og ønsker 

å hjelpe
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Hva tenker du om din egen helse? Hvordan er egentlig gjennomsnittsnordmannens 
helse? Nmf Bergen har satt spørsmålene på agendaen.
tekst: Tony Elvegaard og Lill Sofie Foss

FoLkeHeLSeukA 2013

Prosjektgruppen Nmf Bergen 
arrangerte et av de største lokale 

prosjektene tidlig i år. En ellers vanlig 
forelesningsuke i januar skulle snart bli en 
uke for å smake på grove muffins og for 
å snøre joggeskoene for den ellers travle 
studenten på Haukeland. Denne uken 
var det nemlig duket for et opplegg litt 
utenom det vanlige, men et viktig tema 
for alle som skal jobbe innen helsevesenet 
i fremtiden. Folkehelseuka 2013s plakater 
lyste opp alle oppslagstavler på fakultetet. 
Nå kunne ribbefettet byttes ut med omega-
3, studentene fikk våkne til liv etter en lang 
juleferie, og om ikke nyttårsforsettene alt 
var satt til verks var det jaggu på tide.

folkehelse i møte med pasienten
Anna Kristine Sandberg, lederen for Folke-
helseuka, og Lill Sofie Foss, prosjektleder 
i Nmf Bergen, hadde følgende å si om 

ideen: «Tanken var at alle studentene skulle 
oppleve en hel uke med fokusering på 
folkehelse, og få tilbudet om å være med på 

foredrag som dekket temaer som kosthold, 
daglig fysisk aktivitet, spiseforstyrrelser og 
overvekt. Dette er emner det er viktig å ha 
kunnskap om når man i fremtiden skal 
rådføre sine pasienter om deres helse.» Alle 
disse emnene skulle dekkes av eksterne 
foredragsholdere som var engasjerte men-
nesker på sine felt. Prosjektgruppen Nmf 
fikk inn blant annet representanter fra 
interesseorganisasjonene Rådgivning om 
spiseforstyrrelser (ROS) og Landsforenin-
gen for overvektige (LFO) i tillegg til en 
personlig trener. «Medisinstudentene er 
kanskje den gruppen som trenger minst 
overbevisning om at folkehelse er viktig», 
sier Foss omtenksomt. «Men at det spres ut 

til andre grupper i samfunnet via oss og at 
folkehelseånden vedlikeholdes er viktig», 
kommenterer Sandberg og understreker 
at dette er noe av essensen av prosjektet. 
Et av målene er å skape oppmerksomhet 

og en dypere innsikt hos studentene så 
tidlig som mulig, noe vi føler vi har klart 
siden det var størst engasjement blant de 
yngre studentene. 

studenter over bakker og berg
Arrangørene ønsket å fokusere på en sunn 
appell til studentene. Derfor besluttet 
prosjektgruppen å servere sunn snacks på 
alle arrangementene denne uken. Nærmere 
bestemt bestod dette av oppkuttet frukt 
og grønt og grove bakverk laget av ivrige 
Nmfere. Mat vil alltid lokke på slike 

samlinger, men promoteringsarbeidet var 
også nøye planlagt. Plakater og flyers ble 
distribuert over hele fakultetsområdet, og 
prosjektgruppen tok i bruk alle nettbaserte 
medier for å spre budskapet. Mye lærte 
vi av de ulike foredragsholderne, både på 
godt og vondt, men det var ikke bare på 
fakultetets områder det ble tilrettelagt for 
happenings i Folkehelseuka. En av dagene 
bestod av et løp opp Fløyfjellet, som 
prosjektgruppen i folkehelseånd kalte for 
«Fløyen opp – Helsa på topp!» En løype 
ble kartlagt og fungerte som et morsomt 
lavterskelopplegg for studentene på alle 
idrettslige nivåer. Mange spreke deltakere 
stilte opp på startstreken, med startnum-
mer på brystet og sansene skjerpet for 
konkurranse. Da var det godt at Bergens 
akuttmedisinske studentforening (BAMS) 
og Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland 
(NFSH) sammen holdt deltakerne under 
oppsikt, og tilbød sin kompetanse ved 
behov. Diplomer og Nmf-premier til alle 
ventet ved målpassering, og selvfølgelig 
serverte prosjektgruppen også her sunne 
delikatesser til alle deltakere og tilskuere. 
En inspirerende uke for medisinerne. 
«Fokehelse for alle», smiler Foss lurt. Hun 
og Sandberg er fast bestemte på at dette 
skal bli en tradisjon. 

Et av målene er å 
skape oppmerksomhet 

og en dypere innsikt hos 
studentene

Arrangørene ønsket å 
fokusere på en sunn 
appell til studentene. 
Derfor besluttet 
prosjektgruppen å 
servere sunn snacks på 
alle arrangementene 
denne uken. Nærmere 
bestemt bestod dette 
av oppkuttet frukt og 
grønt og grove bakverk 
laget av ivrige Nmfere.
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Som en del av det globale nettverket Institute for Healthcare Improvement Open 
School, er lokallaget i Bergen det fjerde lokallaget under Nmf som kommer i gang 
med arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

tekst og foto: Liv Helene Dolva Sagedal

I Norge går lokallagene til IHI Open 
School under navnet ForBedring. Pasi-

entsikkerhet defineres som «Vern mot 
skade som følge av helsetjenestens ytelser 
eller mangel på ytelser.» Dette er noe som 
har engasjert to Bergenstudenter; Aurora 
Selvik og Agnes Elisabeth Nystad er de 
nye lokallagslederne for ForBedring Ber-
gen. De har samlet en gruppe engasjerte 
studenter som deler denne interessen og 
de håper den vil vokse fremover. Dette ser 
lovende ut, da de 23. mai hadde invitert 
Jo Inge Myhre til å holde foredrag dukket 
det opp over 30 interesserte. 

Jo Inge Myhre har tidligere vært nasjo-
nal koordinator for pasientsikkerhet i 

Nmf og jobbet med det hele sin tid som 
medisinstudent. I dag er han turnuslege 
ved Gjøvik sykehus og har to kvalitetssi-
kringsprosjekter gående, og dette samtidig 

som han er engasjert i IHI Open School. 
Under foredraget presenterte han sine 
erfaringer og inviterte så til diskusjon. Det 

er dette ForBedring Bergen ønsker å jobbe 
med fremover; temaet pasientsikkerhet 
skal settes på kartet, og studentene skal 
få et nytt forum der man kan diskutere 
og dele sine erfaringer. Med tiden er også 
målet å få i gang, diskusjonsgrupper, 
kampanjer og forbedringsprosjekter ved 
Haukeland Universitetssykehus i Bergen. 
De etterspør flere studenter som kunne 
tenke seg å delta aktivt i lokallaget samt 
erfaringer fra studentene som kan brukes 
i diskusjonsgruppene, alle studenter er 
velkomne til å delta! 

ArbeId Med PASIeNT-
SIkkerHeT I GANG

Studentene skal få et 
nytt forum der man 
kan diskutere og dele 

sine erfaringer

Palestinerne representerer i dag verdens 
største flyktninggruppe. Jeg er enig med 
Storaas i at palestinske flyktninger har 
fått varierende og i mange tilfeller dårlig 
hjelp fra de omkringliggende landene. 
Det fratar imidlertid ikke Israel ansvaret 
for den etniske rensingen av Palestina i 
1948. Gjennom massakrer begått av den 
sionistiske militsen, ble over 700.000 av 
den palestinske befolkningen drevet på 
flukt og over 500 landsbyer tømt. Ennå har 
ikke noen fått vende hjem. Å argumentere 
for at de skal fratas denne rettigheten 
på bakgrunn av at Israel har tatt imot 
jødiske flyktninger fra andre land kan 
ikke være annet enn lite gjennomtenkt. 
At flyktningene får vende hjem, er og blir 
Israels ansvar. 

Israel fører i dag en politikk basert på 
systematisk undertrykking av det palestin-
ske folk. Palestinere nektes å bevege seg 
fritt i sitt eget land. I tillegg til den over 

600 kilometer lange muren som snirkler seg 
gjennom Vestbredden og hindrer bønder 
i å nå jorden sin, familiemedlemmer i å 
møtes, pasienter i å komme seg til sykehus 
og studenter i å komme seg til universitetet, 
finnes det i dag over 500 veisperringer og 
kontrollposter som begrenser palestineres 
bevegelsesfrihet. Palestinere og bosettere 
på Vestbredden er underlagt henholdsvis 
militære og sivile lover og er over store deler 
av Vestbredden fysisk adskilt. Både ved 
konstruksjon av egne såkalte «sterile veier» 
for bosettere, og adskilte sider av veien for 
jødiske og palestinske fotgjengere. I mars 
2013 satt 4.900 palestinske fanger i israel-
ske fengsler, 236 av disse var barn. Mange 
palestinske fanger sitter i fengsel i selve 
Israel, i strid med Genèvekonvensjonene. 

Tortur under avhør i israelske fengsler er 
ikke uvanlig. Dette gjelder også avhør av 
barn. Palestinere har ikke samme tilgang 
på vann som sine israelske naboer. Boset-
terne bruker i dag seks ganger så mye vann 
som palestinerne på Vestbredden. Dette 
er ikke fordi bosetterne er mye mer tørste 
enn palestinerne, men fordi sistnevnte 
nektes tilgang. 

Summen av israelsk politikk ovenfor 
palestinerne gjør Israel til en apartheidstat. 
Storaas mener at håpet ligger i vår genera-
sjon og vår evne til å bidra konstruktivt med 
forståelse for begge sider. Hva er så den 
«israelske opplevelsen»? For de av oss som 
fulgte med på det israelske valget i vinter 
var det nedslående å bevitne at forholdet 
til palestinerne var nærmest en ikke-sak 
i valgkampen. Det til tross for at Israel 
gjennom militær okkupasjon kontrollerer 
over fire millioner menneskers liv. I dag er 
det alt for mange unge israelere som ikke 
stiller spørsmålstegn ved Israels okkupa-
sjonspolitikk. Hvordan skal vi, som norske 
medisinstudenter gjennom Nmf, kunne 
påvirke våre israelske kolleger til å aktivt 
forholde seg til sin egen stats apartheid-
politikk? Internasjonalt, eksemplifisert 
senest ved professor Stephen Hawking, 
vokser den akademiske boikottbevegelsen. 
Akademisk boikott var en av nøklene til å 
få slutt på apartheid i Sør-Afrika. Storaas 
lurer på hvilke signaler vi sender til israel-
ske medisinstudenter. Jeg stiller meg selv 
det samme spørsmålet. Ved å ha avtaler 
og samarbeid med israelske institusjoner, 
sender vi signaler om at Israel er som alle 
andre stater. Israel er ikke som alle andre 
stater. Israel er en brutal okkupasjonsmakt 
og apartheidstat som notorisk bryter men-
neskerettighetene og folkeretten. Situa-
sjonen for palestinerne er mer desperat i 
dag enn noen gang tidligere, 20 år etter 
Oslo-avtalen. Jeg mener Nmf bør ta stil-
ling til nettopp hvilke signaler vi sender 
til Israel og israelske medisinstudenter.

For meg blir det umulig å ha forståelse 
for apartheid. Dette er en erkjennelse som 
jeg håper at også Nmf vil kunne komme til. 

Audun Os Eskeland

Summen av israelsk 

politikk ovenfor palesti-

nerne gjør Israel til en 

apartheidstat. 

tilsvar

Okkupantens 
opplevelse

Kommentar til Eivind Storaas’ 
innlegg i Æsculap nr. 2-2013. Jeg 
ønsker en debatt omkring Nmfs 

forhold til midtøstenkonflikten velkom-
men. Eivind Storaas etterlyser i Æsculap 
nr. 2-2013 at den «israelske opplevelsen» 
av konflikten skal få en plass i utveks-
lingsprosjektet Norpal Sawa. Han mener 
det blir for enkelt av Norpal Sawa å ikke 
legge vekt på at deltakerne skal få et mer 
nyansert innblikk i en «historisk kompleks 
og tosidig frustrerende situasjon.» Storaas 
skal ha skryt for at han engasjerer seg i 
Israel/Palestina-konflikten, dessverre bærer 
hans analyse preg av lite kunnskap om 
nettopp konfliktens historie og situasjonen 
på bakken i dag, på begge sider av muren.

Storaas peker på «bosetterbevegelsen» 
som mye av årsaken til konflikten i dag. 
Det bor i dag over 650.000 israelere i 
ulovlige bosetninger på Vestbredden og 
i Øst-Jerusalem. Å beskrive dette som en 
gruppe religiøse fanatikere som holder den 
«moderne majoriteten innad i Israel» som 
gisler er skivebom. Settlerne som gruppe 
er like sammensatt som den israelske 
befolkningen for øvrig, halvparten av 
dem definerer seg selv som ikke-religiøse. 
I den grad man kan kalle det en beve-
gelse, er den mainstream i Israel. For de 
fleste av bosetterne er livet i bosettingene 
en rimelig forstads-løsning. Det er ikke 
noe ønske fra israelsk side om å «ta et 
oppgjør» med settlerne. Siden starten av 
den israelske okkupasjonen av Vestbred-
den og Gaza i 1967 har samtlige israel-
ske regjeringer, på tvers av det politiske 
spekteret, støttet bosetningene moralsk, 
økonomisk og militært. I forrige periode 
alene godkjente Netanyahus regjering over 
8.000 nye boenheter i bosetninger og ga 
bosetningene cirka seks milliarder kroner 
i subsidier. Resultatet av dette langvarige, 
statlige prosjektet er at Vestbredden i dag 
er delt opp i palestinske enklaver og den 
palestinske befolkningen er presset inn i 
gettoer. En levedyktig palestinsk stat på 
Vestbredden er i dag umulig.
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utvalgt app

Alt på et sted. Alltid til-
gjengelig
Navn: Evernote
Utvikler: Evernote Corporation
Pris: Gratis / 40kr (Premium)
Plattformer: Android, PC, Macintosch, iPhone og iPod

Evernote utgjør en moderne form for arkivlagring. Arkiveringen 
skjer i form av digitale notatbøker som omfatter en gruppe 
notater eller «kapitler». Hva bøkene og notatene skal hete og 
inneholde er helt opp til en selv, og åpner for mange muligheter 
og bruksområder. I tillegg til typisk tekstskriving kan det legges 
inn bilder, lydfiler, dokumentfiler, internettsider, med mer, og det 
hele kan systematiseres ytterligere med selvlagde tags. Ved hjelp 
av en passordbeskyttet brukerkonto har en tilgang på notatbøkene 
gjennom en nettleserversjon, tilgjengelig der det finnes internett. 
Dessuten kan notatene enkelt deles via sosiale medier og epost.
Samtidig er det fullt mulig å bruke programmet i offline-modus, 
hvor synkroniseringen med den sentrale databasen skjer neste 
gang internett er tilgjengelig.

En hake er den gratisversjonens begrensede lagringsplass, 
spesielt om en er flittig bruker av multimediafunksjonene som 

bilder og lydfiler. Et annet irritasjonsmoment forekommer på 
telefonversjonen: Hver gang det gjøres en endring i notatene vil 
det umiddelbart komme en varslingsmelding om at det er skjedd 
en endring i databasen. En nokså unødvendig påpekning.

Uansett er Evernote et særdeles godt noteringsverktøy og 
burde lastes inn på enhver smarttelefon og nettbrett, så kan en 
vurdere i ettertid om det er behov for premiumutgaven.

Frederik Emil Juul

Det er android- og PC (Windows)-versjonene som er testet.
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Allmennmedisin
Den nye utgaven er oppdatert og 
utvidet med nye kapitler. Forfat-
terne legger vekt på å beskrive 
symptomer og sykdommer som 
er relevante for allmennleger, og 
å vise hvordan allmenn medisinsk 
arbeid utføres i praksis med 
tanke på utredning og behandling 
av de vanligste tilstandene og 
sykdommene.

Steinar Hunskår (red.)
984 sider
3. utgave 2013
ISBN: 9788205401921
Kr 995,–

Aktuell faglitteratur

Lærebok i psykiatri
Boken dekker pensum i voksen-
psykiatri og rettspsykiatri for medisin-
studenter. Den gir en omfattende og 
praktisk vinklet ajourføring i psykiatri 
for allmennpraktiserende leger og vil 
også være velegnet som grunnlags-
bok i klinisk psykiatri for psykologi-
studenter. Utvidelsen av boken gjør 
den også svært velegnet i videre- og 
etterutdannelse av spesialister i psy-
kiatri og klinisk psykologi.

Ulrik Fredrik Malt, Ole A. Andreassen, 
Ingrid Melle og Dag Årsland (red.)
1086 sider
3. utgave 2012
ISBN: 9788205397392
Kr 925,–

103430 GRMAR Annonse Halvside Aesculap.indd   1 16.05.13   13:01

Bok nummer to «Unyttig som en rose» går mer inn på spørsmål 
som: «Har syke mennesker mindre verdi?» og beskriver nøkternt 
hvordan måten man behandler eller omtaler pasienter med psykiske 
lidelser kan oppleves, men også forstås. 

Bøkene gir sammen et fint glimt inn i psykiatrien, som fortsatt 
er tabubelagt og kunstig adskilt. De fungerer godt som inspira-
sjon til å ta fatt på psykiatrisemesteret og gir viktig innsikt på 
generell basis. Anbefales!

Nora Guttormsgaard Wyller

Fra pasientbenken til tera-
peutstolen
I morgen var jeg alltid en løve og Unyttig som en rose
Arnhild Lauveng

199 og 195 sider, Utgitt 2005 og 2006
Cappelen Damm
ISBN: 9788202249779 og 9788202264031

To små bøker om å være psykisk syk, om å oppleve psykisk 
helsevesen fra innsiden, og fra utsiden. Arnhild Lauveng åpner 
sin første bok I morgen var jeg alltid en løve med tiden rett før 
hun ble innlagt på lukket psykiatrisk avdeling. Betraktninger 
rundt signaler hun og omgivelsene kanskje kunne vært oppmerk-
somme på. «Men det var litt for sent. Jeg var allerede forsvunnet 
i skogen. Det var en tett skog, og det tok meg mange år å finne 
veien ut.» Arnhild Lauveng var alvorlig syk med schizofreni i 10 
år. Hun gjorde alle legenes prognoser til skamme og ble frisk. 
Utdannet seg til psykolog ved Universitetet i Oslo og jobber nå 
som behandlende psykolog. Boken gir et svært ærlig innblikk i 
forfatterens egne opplevelser. Hun forklarer sine vrangforestil-
linger, glefsende ulver og rotter som forfølger henne, og gir dem 
mening og logikk. 
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Skal det være en trekilos 
analog applikasjon?
Allmennmedisin, 3. utg
Steinar Hunskår

984 sider, utgitt 2013
Gyldendal
ISBN: 9788205401921

Endelig kom den. Noen av oss har ventet nesten et helt medisin-
studium i håp og etterhvert visshet om at denne kolossen skulle 
komme i oppdatert utgave etter andreutgaven fra 2003. Men er 
det verdt det? Å gå til innkjøp av det man bokstavelig kan kalle 
en murblokk av en bok, til en pris som nærmer seg 1000-lappen, 
i vår tid av applikasjoner og interaktive løsninger? De ansvarlige 
for boka kommenterer dette i forordet og konklusjonen fra forlag, 
redaksjon og målgrupperepresentanter har vært at det fremdeles 
er plass til et papirbasert produkt. Blant det nye i denne utgaven 
er henvisninger til digitale kilder hvor leseren kan finne mer stoff. 
I tillegg er noen nye kapitler kommet til, enkelte er sterkt revidert 
og alt fagstoff er oppdatert. Boka har også fått nye farger og ny 
formgiving for å henge med i tiden. Æsculap har sett nærmere 
på verket og tar opp status på om det er tilstrekkelig.

Bokas oppbygning er bevart fra den tidligere utgaven. Det 
første du finner er en oversiktsindex med bokas hoveddeler, deretter 
følger en detaljert innholdsfortegnelse for hver enkelt del, med 
sine kapitler og undertemaer. Du kan her direkte lete deg frem til 
det eksakte symptomet han litt kjekke fetteren til venninnen din 
spurte deg om på fest sist fredag. Skulle du komme tomhendt 
fra denne oversikten finnes det i tillegg et stikkordregister bak i 
boka som er detaljert og utfyllende, noe det ofte kan skorte på i 
norske utgivelser. Der vil du mest sannsynlig finne det du trenger 
om det så var urinpose eller tvangslidelse.

Boka består av 6 hoveddeler: Del 1: Allmennmedisin og 
allmennpraksis. Del 2: Viktige organovergripende symptomer. 
Del 3: Sykdommer i kroppens organer. Del 4: Livsløpet. Del 5: 

Konsultasjoner med ulike formål. Del 6: Å være allmennlege. 
Enkelte av disse er selvinformerende om sitt innhold. Jeg tenker 
da spesielt på del 2 og 3 som begge er viktige og de utgjør da også 
godt og vel tre-fjerdedeler av helheten. For å ha det på det rene; 
del 2 tar utgangspunkt i symptomet, uavhengig av hvor du vil 
finne årsaken. Det gjelder presentasjoner som feber, pustevansker 
og svimmelhet. Her er kapitlene bygget opp med forekomst, 
diagnostisk tankegang og klinisk undersøkelse. I tillegg er de 
ulike symptombildene eksemplifisert med små sykehistorier i gule 
bokser i teksten. Klinisk tilnærming, praktisk utført.

Skulle du være i en situasjon der du foretrekker å sette deg 
inn i et organsystem og dets ulike sykdommer finner du dette i 
del 3. Her er kroppens ulike organer systematisk gjennomgått og 
fungerer godt som et oppslagsverk, men har naturlig nok ikke 
plassen til å dykke ned i detaljene slik en temaspesifikk fagbok gjør. 
Men det er kanskje heller ikke poenget med denne boka. Du skal 
raskt kunne slå opp på for eksempel «øyet» og finner da både en 
anatomioversikt, generell klinisk øyeundersøkelse og fargebilder 
av ulike øyebunnsfunn. Deretter følger en gjennomgang av de 
viktigste diagnosene med mer spesifikk undersøkelse, tiltak og 
råd, eventuelle tilleggsundersøkelser og prognose. Nyttig når det 
står «pinne i øyet» i notatet på neste pasient.

Når det gjelder bokens øvrige deler er de mindre intuitive 
i sitt innhold, men ikke nødvendigvis mindre viktige. Vi tar en 
rask gjennomgang:

Del 1 «Allmennmedisin og allmennpraksis» har undertemaer 
som Førstelinje, Den diagnostiske prosessen og Aldri utlært eller 

ferdig og tar for seg allmennlegen mer som institusjon; hvem 
kommer, hvorfor kommer de, hvilken kunnskap må man sitte på, 
hvor finner man den og hvordan bruker man den. Denne delen går 
inn på klassifikasjonssystemer, kunnskapsbasert allmennpraksis 
og drift og organisering. Hvilke legemidler har du på kontoret 
for eksempel? Høres kanskje tørt ut, men egentlig ganske viktig 
og ikke minst litt svevende i tiden som engasjert medisinstudent. 
Konklusjon: Nyttig.

Del 4 har den overgripende tittelen «Livsløpet» og går ganske 
riktig gjennom livets ulike stadier og hvilke implikasjoner det har 
på folks helse. Her er det mye insidenser og risikovurderinger, 
men også fokusering på ulike grupper, som helsemessig forhold 
hos utenlandsadopterte barn eller smertebehandling av eldre. 
En mini-pediatri-mini-geriatri-aktig del som egentlig er ganske 
nyttig. Det er fint at en bok i allmennmedisin tar for seg de ulike 
pasientgruppene som dukker opp også uavhengig av symptomtablå 
eller sykdom. Konklusjon: Livsløpet? Jatakk.

Del 5 går gjennom konsultasjoner med spesielle temaer; 
kroniske tilstander, røykeavvenning, reisemedisin og enkelte 
utvalgte pasientgrupper som flyktninger og innvandrere. Som 
delen om Livsløpet er det et felt som er viktig i allmennpraksis 
og den finner seg derfor til rette i helheten. Det er nyttig å kunne 
gå rett til delen om rus- og avhengighet dersom man vet at det 
er en slik pasient på listen for morgendagen. Konklusjon: Ja til 
tematiske konsultasjoner.

Bokens siste del gir en mer personfokusert inn føring i livet 
som allmennlege, og slutter med det ringen fra del 1 av boken. Å 

gjøre feil. Taushetsplikten. Pasientautonomi. Etiske problemstil-
linger. Alt i alt viktige temaer i livet som allmennpraktiker, om 
enn ikke den delen du bruker hyppigst til daglig konsultering.

Så hva blir den samlede konklusjonen om denne mastodonten 
av en analog applikasjon? Først og fremst: du har den verken i 
sekken eller i frakkelomma. Er du likevel glad i bøker og papir og 
ønsker deg en grundig oversikt og innføring i allmennmedisin, 
og egentlig medisin generelt, helt uten reklame, vil jeg si at denne 
boka er godt gjennomført og verdt en plass i bokhylla. Den vil 
kunne fungere fint både tidlig i medisinstudiet og for den «utlærte». 
For de ferske som en førstegangsinnføring i hele medisinfaget, 
spesielt med tanke på den kliniske hverdagen, samt en innføring 
i hva allmennmedisin egentlig innebærer. For den ferdige legen 
som et godt oppfriskingsverktøy, som forhåpentligvis også vekker 
til liv et større detaljspekter gjemt et sted i hjernens avkroker fra 
lange dager på lesesalen.

Allmennmedisin? Jatakk!

Nora Guttormsgaard Wyller
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Tips til bøker?

f.e.juul@medisin.uio.no

Polemisk kodeknekking
Snåsakoden
Kristian Grundersen

304 sider, utgitt 2013
Aschehoug forlag
ISBN: 9788203293887

Med undertittelen «en kunnskapsbasert guide til alternativ medi-
sin», kan man nesten få inntrykk av at Snåsakoden er en bok av 
og for mennesker som søker alternativ behandling. Den profilerte 
fysiologiprofessoren Kristian Gundersen er riktignok ikke kjent 
for å være Snåsamannens beste venn; i sin nye bok serverer han 
saftig kritikk av alternativindustrien og dens beskyttere. Og det 
blir det god lesning av!
Det var ikke lett å være nøktern vitenskapsmann under Snåsamann-
striden i 2009. Joralf Gjerstad ble hyllet av statsråder, journalister, 
advokater og andre toneangivende mediepersonligheter. Muligens 
i frustrasjon over denne ukritiske tilslutningen til trønderens 
påstander om paranormale evner, skrev Gundersen en kronikk 
i Dagbladet 6. februar det året med tittelen «Snåsakoden». Her 
bebreider han det politiske kravet om at det skal forskes mer på 
alternativ medisin, og mener at dette er problematisk da det fra 
før av vises såpass «liten interesse for å høre om den omfattende 
forskningen som faktisk har vært gjort». På mange måter kan 
boken sees på som en utvidet redegjørelse for de vurderinger 
Gundersen gjør i Dagbladet.
Foruten en god introduksjon til basal vitenskapsteori, inneholder 
boken en oversikt over de viktigste formene for alternativ behand-
ling (Gundersen foretrekker å kalle det «udokumentert medisin») 
som praktiseres i Norge. En del av behandlingsformene kunne nok 
med fordel vært sløyfet, da noen av de tilhørende redegjørelsene 
er så korte at utbyttet heller blir lite. De grundige beskrivelsene av 

Perspektiver på norsk 
helsevesen
Helsesosiologi – Analyser av helse, sykdom og behandling
Aksel Tjora (red.)

514 sider, utgitt 2012
Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205424142

Boken gir innblikk i helsefeltet som samfunnsmessig fenomen i 
Norge. Helsesosiologi – analyser av helse, sykdom og behandling 
er skrevet av mange forskere med hver sine kapitler om sine felt. 
Bokens 24 kapitler har til sammen 27 forfattere, og innholdet 
spenner over et vidt felt, fra flere ulike forhold i sykehusavdelinger, 
screeninger og behovsvurderinger i helsetjenesten til alternativ 
behandling. Til tross for antallet bidragsytere fremstår boken 
enhetlig og på ingen måte rotete, da samme oppbygging går igjen 
og innledningen setter en fin ramme. Bidragsyternes egne språk, 
også i form av svensk og engelsk tydeliggjør enkeltforskeren mer, 
men passer godt inn. Fremstillingen er forskningstung, med et 
par sider referanser til hvert kapitel. Samlet fremstiller boken 
interessante perspektiv på mange sider ved helsetjenesten. Temaer 
som går igjen er blant annet forholdet mellom idealer og praksis 
slik det forekommer i feltet det er forsket på og ulike former for 
styring i helsefeltet, både gjennom råd, selektiv informasjon og 
direkte tvang. 

Christine Carlsen

mainstream-retninger som akupunktur, kiropraktikk og homeopati 
er naturlig nok mer givende.
Vitenskapelig kritikk av alternativ behandling er ikke noe nytt, 
og det finnes allerede mengder av velskrevne bøker og artikler 
på området. Det som likevel gjør Gundersens bok unik i denne 
sammenheng, er hans betimelige kritikk av hvordan norske myn-
digheter (og prinsesser) gir et preg av offisiell godkjennelse av og 
oppfordring til alternativ behandling. Gundersen er ikke mild i sin 
kritikk av det statsfinansierte nasjonale forskningssenteret innen 
komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), og Bondevik 
II-regjeringens forsøk på «økt forståelse for og anerkjennelse av 
alternative behandlingsmetoder» faller heller ikke i god jord. 
Dersom du er interessert i å få en grei oversikt over hvordan 
alternativ behandling brukes og reguleres i Norge, kan dette 
være interessant lesning. Du bør riktignok være glad i polemikk, 
for selv om forfatteren tilstreber å være objektiv i sin omtale av 
ulike behandlingsformer, kan ikke boken sies å fremstå som 
nøytralt arbeid (men da hadde nok også boken blitt dørgende 
kjedelig!). Det er ellers svært befriende å lese noen som tør ta 
bladet fra munnen og sette den norske offentligheten på plass. 
Takk, Gundersen!

Ole Marius Gaasø

(Se også essay på side  12)

Mindre kirurgi, mer snørr?
Basic otorhinolaryngology – A step-by-step learning guide
Rudolf Probst, Gerhard Grevers, Heinrich Iro

430 sider, utgitt 2005
Thieme
ISBN: 9783131324412

Selv om øre-nese-hals (ØNH) er en mindre kirurgisk spesialitet, 
er sykdommer og plager i hoderegionen høyaktuelt for de fleste 
leger. Forfatterne av Basic otorhinolaryngology forsøker å gi en 
mer medisinsk tilnærming til spesialiteten og utelater kirurgiske 
detaljer der det ikke er relevant for den allmenne lege. Samtidig 
er boken rikt illustrert med aktuelle og forklarende fargebilder. 
Oppbygningen er svært studentvennlig med en myriade av korte 
kapitler, hver på et par sider. Disse er samlet i store bolker etter 
hvilken lokalisasjon – øre, munnhule, nese, m.fl – som omtales. 
En rask innføring i anatomi, fysiologi, undersøkelsesteknikk og 
sentrale supplerende undersøkelser hører med til hver bolk, men 
det er det kliniske som står i sentrum.

Basic otorhinology kommer til sin fulle rett når en har en 
halvtime å avse til en kommende eller avholdt forelesning. For 
eksempel gir kapittelet «Examination of the vestibular system» 
en flott femsiders innføring i anamnese, klinisk undersøkelse 
og nystagmus ved mistanke om sykdommer i balanseorganene.

Selv om boken er fra 2005 virker ikke patofysiologisk forståelse, 
utredning og behandling å være urovekkende utdatert, snarere 
ganske så oppdatert. Den kan trygt anbefales for alle som ønsker 
en grundig bok i ØNH, uten å inneha den store interessen for 
kirurgien i faget.

 
Frederik Emil Juul
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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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