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E
tter tre år og femten 
utgaver takker vi 
for oss og legger 
ned redigerings-
pennen for denne 
gang. Mye har 
skjedd siden vi 

tok over som redaktører i 2011, og vi har 
i stor grad beveget oss i den i retning vi 
har ønsket å gå. Samtidig er det klart at 
arbeidet er tidkrevende, og vi har nådd 
en grense der vi føler at vi ikke kan få til 
så mye mer. 

En sterk målsetting for oss har vært å 
mane til diskusjon rundt noen grunnleg-
gende aspekter ved medisinfaget. Særlig 
gjelder dette motsetningen mellom det 
reduksjonistiske menneskesynet som ligger 
innbakt i dagens biomedisinske kunnskaps-
grunnlag og det faktum at fagets objekt, 
mennesket, er et levende vesen og ingen 
maskin. Å tro at denne motsetningen ikke 
har praktiske konsekvenser for det kliniske 
arbeidet er en skummel hvilepute. 

Ønsker vi en medisin som unnviker 
grunnleggende filosofiske spørsmål, eller 
er disse spørsmålene det faget trenger for å 
nærme seg sannhet? Vi ønsker at Æsculap 
skal inspirere fremtidige leger til å smake 
på den medisinen som søker dybden i alt 
menneskelig. Dette er motivasjon som 
har drevet bladet de siste tre årene, og vi 
håper denne motivasjonen vil fortsette å 
brenne på veien videre. 

Vi vil gjerne takke redaksjonssjef Ane 
Brandtzæg Næss og layoutansvarlig Stian 
Wendelborg som har vært med oss i disse 
tre årene. Dere har vært en viktig støtte for 

oss, takk skal dere ha. Takk også til alle 
dere andre som har bidratt. 

Å være redaktør handler i stor grad 
om å legge til rette for at andre men-
nesker skal få utfolde seg på en positiv 
måte, å skape et rom, en mulighet for å 
skrive og få ting på trykk. Man må skape 
et miljø, et felleskap. Det har vi fått til. 
I den forbindelse har vi hatt en mengde 
gargantuanske redaksjonsmåltider der det 
aldri har manglet på verken rødvin, mat 
eller godt humør.  

Vi ønsker Æsculaps nye redaktør, Fre-
derik Emil Juul, som en tid nå har hatt 
ansvaret for Æsulaps boksider, lykke til.  
Han kommer til å forme bladet på sin 
måte, slik tradisjonen tilsier. 

Tore Næss 
og Kristoffer Tunheim

Takk for oss!
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Medisin

Jan Tore Gran

Innføring i klinisk revmatologi
2. utgave

Innføring i klinisk revmatologi 
omhandler symptomer og funn, 
utredning, diagnostikk og behandling 
av revmatiske sykdommer. Det 
legges hovedsakelig vekt på kliniske 
aspekter ved de ulike sykdommene, 
samt på utredning av symptomer fra 
bevegelsesapparatet.

Pris: 475,-
288 sider
ISBN 9788205457041

Kristian Løvås og Eystein S. Husebye

Endokrinologi
En medisinsk lærebok

I boken legges det vekt på klinisk 
tilnærming samt på bruken av 
moderne diagnostiske hjelpemidler 
der de har funnet sin plass i klinisk 
praksis. Boken gjengir typiske 
kasuistikker og er rikt illustrert med 
fotografier av viktige endokrine 
sykdomstilstander.

Pris: 475,-
248 sider
ISBN 9788205449923

Harald Moi og Jan Martin Maltau

Seksuelt overførbare 
infeksjoner
og genitale hudsykdommer | 3. utgave

Det legges vekt på å veilede leseren 
til en rask og korrekt diagnostikk og 
behandling av genital utflod, svie 
og kløe hos både menn og kvinner. 
Genitale hudlidelser som kan gi 
lignende plager er også omtalt. Boken 
er illustrert med både kliniske bilder 
og mikroskopibilder i farger.

Pris: 425,-
288 sider
ISBN 9788205447929

Andersen, Lomholt, Thestrup-Pedersen 
og Wulf

Klinisk dermatologi og 
venerologi
Grunnleggende lærebok i norsk utgave

Klinisk dermatologi og venerologi er 
en grunnleggende lærebok i hud- og 
kjønnssykdommer. I denne boken 
er det er lagt vekt på å fremheve 
sykdommer og symptomer som er 
hyppige og vesentlige i allmennpraksis 
og på sykehusavdelinger. Den er rikt 
illustrert med instruktive fargebilder.

Pris: 545,-
272 sider
ISBN 9788205425538
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Ishita Barua 
leder for MFU Oslo

Ishita Barua er 25 år, studerer 12. og siste 
semester på medisin i Oslo, blir gjerne 
med på quiz, men har fått en plass blant 
Æsculaps profiler på grunn av sitt lederverv 
for Medisinsk FagUtvalg (MFU) i Oslo. 
Hvis du lurer på hva MFU er kan Barua 
fortelle at de jobber med å ivareta og 
fremme studentenes rettigheter ovenfor 
fakultetsledelsen og andre myndigheter. 
Hyperaktuelt om dagen har vært den 
omstridte karaktersaken. Ishita ledet MFU 
da det ble vedtatt at karakterer gjeninnføres 
i Oslo til tross studentenes tydelig uvilje 
mot endringen, og MFU markerte denne 
motstanden fra studentenes side. Når 
Barua ikke er langt inne en diskusjon med 
dekanen kan det hende hun leser det siste 
innen popkultur eller en politisk analyse. 
Av siste MFU-nytt jobbes det om dagen 
med å innføre et nytt læringsverktøy Oslo, 
der studenter på høyere kull skal hjelpe 
yngre kull med vanskelig pensum. Det vil 
bli avholdt auditions a la Idol for å finne 
de beste underviserne. Æsculap kommer 
gjerne på audition hvis Ishita er dommer, 
men først har vi stilt henne to spørsmål 
på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv
Selektiv hukommelse. Glemmer ofte at 
jeg egentlig er/skulle vært sint.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Faglig og klinisk dyktighet, empati 
og selvinnsikt 

Jeg har registrert at en professor på Blindern anklager vår generasjon for å være så 
lite antiautoritære. Som et barn av min generasjon aksepterer jeg dette blindt, men 
tillater meg å pønske på om det kan ha noe med oppdragelsen vår å gjøre. Kanskje 
foreldrene våre har tolerert oss for mye, slik at vi ikke har kunnet utvikle et hat 
mot dem og andre autoriteter? I så fall kan vi kanskje takke John Bowlby for det.

Den britiske psykologen, psykiateren og psykoanalytikern John Bowlby talte 
nemlig samfunnet midt i mot da han påsto at barn først og fremst trenger kjærlighet 
fra foreldrene sine. I dag er dette kanskje åpenbart, men på midten av 1900-tallet 
var det en utbredt oppfatning blant foreldre at barn ble bortskjemt hvis de fikk 
for mye oppmerksomhet, og at opposisjon burde straffes vekk. Bowlby derimot, 
mente at barn som ble straffet for mye, ikke kunne utvikle en moden måte å takle 
sine ambivalente følelser til foreldrene på, og dermed ville ende opp både hatefull 
og opposisjonell, hvis hun da ikke ble skamfull og nevrotisk i stedet.

Bowlby vokste opp i en øvre middelklassefamilie på begynnelsen av 1900-tallet 
i England. Som andre barn i sitt samfunnslag ble han passet på av en barnepike, 
og fikk se sin mor en time om dagen. Hun mente, som mange andre mødre på den 
tiden, at barna ikke burde få for mye oppmerksomhet fra henne selv. Syv år gammel 
ble lille Bowlby sendt vekk på kostskole, også dette i pakt med samfunnets normer 
på den tiden. Han opplevde denne separasjonen fra moren og familien som veldig 
vanskelig, og reagerte med sinne og sorg. Som voksen studerte han psykologi ved 
Cambridge og utdannet seg senere til lege i London, men kanskje var den oven-
nevnte opplevelsen fra barndommenmed med på å rette oppmerksomheten hans 
mot hva tap gjør med barn. 

Gjennom sitt arbeid med barn med atferdsproblemer før krigen og filmopptak 
av barn på sykehus som ble forlatt av sine mødre ble Bowlby interessert tap og 
tilknytning hos barn. I løpet av 60- og 70-tallet utviklet han tilknytningsteorien. 
Den går grovt ut på at det å ha en trygg relasjon til en voksen er nødvendig for 
barns normale sosiale og emosjonelle utvikling. Et lite barn er hjelpeløst på 
egenhånd, derfor vil det forsøke å knytte seg til omsorgspersoner ved hjelp av 
tilknytningsatferd, som for eksempel gråt. Når omsorgspersonen er følsom for 
og svarer på barnets behov, kan barnet utvikle en trygg relasjon til denne. Og når 
barnet har erfaring med at personer vanligvis vil det vel og dekker dets behov, kan 
dette mønsteret overføres til senere relasjoner i barnets liv. Barn som ikke har en 
følsom og forutsigbar omsorgsperson, vil derimot ikke kunne danne seg et bilde 
av andre mennesker som trygge og til å stole på. Da kan det bli vanskelig å danne 
trygge relasjoner med andre senere i livet, med alle de konsekvenser det kan ha for 
venner, kjærester og psykisk helse generelt. 

For å utvikle teorien sin, brukte Bowlby elementer fra flere fagområder. Læren 
om dyrs atferd (etologien), evolusjonsteori, utviklingspsykologi og kognitiv teori 
bidro alle til utformingen av en teori som i dag kanskje er blant de viktigste for 
å forstå barns tidlige utvikling og behov. Jeg er fortsatt en novise når det gjelder 
tilknytningsteori, men kan anbefale essay-samlingen The Making and Breaking 
of Affectional Bonds av Bowlby selv som en fin introduksjon. Dessuten setter 
boka psykologi og barneoppdragelse i et historisk lys, og stimulerer til tanker om 
hvordan vi blir som vi blir.

Ane B. Næss

IN MEMORIAM
John Bowlby

(1907-1990)
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Tobias Pedersen
leder for Nmf Trondheim

Tobias Pedersen er 20 år, går 3. semester 
på medisinstudiet i Trondheim, liker å 
løpe, sykle og løfte, men er mest aktuell 
som ny leder av Nmf Trondheim. Tobias er 
engasjert i Nmf fordi studenter er de med 
lengst igjen av sin yrkesaktive karriere og 
dermed blir påvirket lengst av politiske 
beslutninger som taes i dag. I Trondheim 
er Nmf i full gang med pleiemedhjelper-
kurs, informasjonskveld om utveksling og 
debatten går, i følge Pedersen, om legers 
reservasjonsrett i forhold til abort. Når 
Tobias ikke leder Nmf Trondheim finner 
du han kanskje klimprende på en gitar, 
klunkende på piano eller i full sving med 
et band. Det kan også hende Pedersen er i 
en dyp politisk diskusjon over en ny batch 
med hjemmebrygget øl. Eventuelt kan det 
hende han var ute på Nmf-tokt likevel og 
prøvde å verve akkurat deg til å engasjere 
seg. Æsuclap er selv-utnevnt engasjerte og 
har stilt Pedersen to spørsmål på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Jeg synes det er lettere å nedprioritere søvn 
enn medisin, Nmf og hobbyer.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Faglig dyktighet, empati og interesse 
for andre mennesker. 

Louise Carlsen
leder for Nmf Tromsø

Louise Carlsen er 22 år, går 3. semester 
på medisin Tromsø, kan fransk, tar seg 
gjerne en dans, men er profilansikt i 
Æsculap først og fremst fordi hun er ny 
leder for Tromsø-Nmf. Louise er glad i 
å gi av seg selv og følte hun trengte noe 
spennende ved siden av studiene, heldig 
for Nmf-Tromsø falt valget på dem som 
generell utfordring og inspirasjon. Som 
leder for Nmf lokalt i Tromsø ønsker 
Carlsen å bidra til et godt studentmiljø, 
jobbe for å forbedre studiehverdagen for 
medisinstudentene og å bedre vilkårene 
for profesjonen. Før Louise begynte på 
medisin jobbet hun et år i et team for en 
pasient med ALS og fikk bekreftet noe hun 
kanskje allerede visste, at medisin var faget 
hun ønsket seg. Med over gjennomsnit-
tet interesse for venners skavanker og et 
ønske om livslang læring går Carlsen inn 
i rekken av motiverte medisinstudenter 
og ikke minst har Nmf Tromsø fått en ny 
motivert leder. Hvis du ikke finner henne 
over Nmf-stoff er hun kanskje i full jogg 
på en av Tromsøs mange stier, men før 
hun løper har vi stilt henne to spørsmål 
på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Er PepsiMax-oman 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Respekt, ydmykhet og kunnskap 

profiler

Sigrid Anna Vikjord 
leder for Nmf Utland

Sigrid Anna Vikjord er 27 år, studerer 5. 
året på medisin i Pécs, Ungarn, hører på alt 
fra senbarokk til stonerrock, liker Lofoten, 
men er Æsculapaktuell først og fremst 
grunnet sitt verv som ny leder for Nmf 
Utland. Vikjord er engasjert fordi det finnes 
problemer det er lett å løse bare det finnes 
vilje der ute og av Nmf-interesser sådan 
kan nevnes grunnutdanningsspørsmål og 
utdanningskvalitet. Sigrid Anna føler seg 
privilegert som kan være leder i denne 
turnussak-tid og på den måten følge saken 
tett til en best mulig løsning for medisin-
studentene. Når Vikjord ikke leder Nmf 
Utland finner du henne kanskje dypt nede 
i forskning om behandling av CNS-
tumores, eller mer spesifikt; fractionated 
stereotactic radiotherapy of CNS tumors. 
Æsculap håper de slipper unna akkurat 
tumor, men har gjerne Vikjord I nærheten 
om ulykken skulle være ute. Men først 
har vi stilt henne to spørsmål på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv
Medisinsk risikofaktor: jeg har et svært 
aktivt søvnliv, og både prater og styrer i 
søvne, til stor ergrelse for dem rundt meg. 
Er også sammen med en trønder. 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Tydelighet og trygghet, men også 
evnen til å innse sine begrensninger. Å 
opprettholde både empati og fokus i en 
stresset legehverdag.

Tips til profiler?

nora.wyller@gmail.com
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Glede og lyst i Oslo, 
Frampeik 2013 
Hvordan formidles kunnskap i dag? Kan forskning 
drives fremover uten god presentasjon? Disse 

temaene skulle dominere Frampeik 2013.
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tekst:Frederik Emil Juul ,  Tony Elvegaard
foto: Tony Elvegaard , Frampeik-komiteen

eksamenspresentasjonen skal ikke lenger 
kunne brukes i en eventuell senere dok-
torgrad. Begge endringene vil unektelig 
gjøre det mindre attraktivt å starte på 
Forskerlinjen.

«Hvis en person ikke kan kommu-
nisere er det å forvente at han i 
det minste holder kjeft!» | Etter 
rekken av introduksjonsinnlegg var det 
tid for Hans Olav Lahlum og Jo Røislien 
å komme med sine tanker rundt temaet 
vitenskapskommunikasjon.
Hans Olav Lahlum sa han var overrasket 
over å bli spurt om å snakke om forsknings-
kommunikasjon. Spesielt med tanke på at 
medisin ikke er hans fagfelt. Likevel var 
han ikke sen med å legge frem en rekke 
anekdoter fra feilslåtte kommunikasjons-
forsøk etter å ha forsikret tilhørerne om at 
han «Snakker stående for å unngå å falle 
av underveis.»

Flere av Lahlums eksempler stammet 
fra hans egen bakgrunn innen historievi-
tenskap, uten at det ødela for budskapet. 
Noen av eksemplene var fra hans eget 
forfatterskap. Det ble pekt på forskjeller 
mellom de ulike formidlingskanalene. 
Blant annet var hans vurdering at fjern-
synet har en flyktig seermasse som raskt 
forsvinner hvis programmet ikke vekker 
interesse, mens radio er et langsommere 
medium hvor det kan legges fram dypere 
forklaringer og analyser. 
Samtidig kan en spørre seg om fagbøker 
er den rette måten å formidle kunnskap til 
«mannen i gata». Sannsynligvis er det en 
selektert gruppe som går i bokhandelen 
eller på biblioteket og kanskje en enda 
mindre representativ gruppe for Kari 
og Ola Normann som velger de ulike 
fagbøkene.

60-sekundersregelen | Jo Røislien 
entrer gulvet, og med den karakteristiske 

N
esten hundre 
deltakere fra de 
fire medisinske 
universitetene 
i Norge hadde 
samlet seg på 
Rikshospitalet 

i Oslo helgen 18.-20. oktober. Studenter 
og professorer fremdeles til stede i under-
visningsbygningen fredag ettermiddag 
ble svært nysgjerrige, og lurte på hvorfor 
så mange av studentene samlet seg i 
gangene på Preklinisk, hvor det ble delt 
ut navneskilt og goodie-bags, i tillegg til 
servering av champagne. Den 8. årlige 
forskningskonferansen for legestudenter 
i Norge var i gang.

Forskerstudenten: En truet rase?
Etter innregistrering stimlet de mange 
deltakerne over trikkesporet mellom 
preklinisk bygg og Rikshospitalet, hvor 
Store auditorium skulle huse fredagens 
presentasjoner. Årets tema var vitenskaps-
formidling og som en introduksjon var 
det kortere åpningsinnlegg ved rektor Ole 
Petter Ottersen, hvis hovedpoeng var at 
formidling er det siste leddet i et hvert 
forskningsprosjekt og at forskning ikke 
er komplett uten formidling og tilgjen-
gelighet av resultatene. Anne Spurkland 
(Forening for leger i vitenskapelig stil-
ling), og Maria Vistnes (leder av Alumni) 
holdt en kort presentasjon etter rektor, 
og begge tegnet en mulig dyster fremtid 
for forskning og den forskende student. 
Blant annet spår Spurkland trangere 
økonomiske rammer og mindre fordeler 
av å drive forskning, for eksempel ved å 
gå på Forskerlinjen. Helsedirektoratet har 
fremmet forslag om å fjerne Forskerlinjen 
som tellende i spesialistutdanningen, og 
en avgitt eksamen i programmet skal ikke 
lenger gi ansiennitet. Artiklene som blir 
tatt med i den avsluttende oppgaven og 
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afroen vaiende på hodet begynner han ivrig 
å fortelle om sin allsidige arbeidserfaring, 
og sine kortvarige jobber i arbeidslivet. 
«Jeg sluttet etter ingeniørutdanningen, da 
jeg fikk beskjed om at jeg måtte gå med 
hjelm», ler han. Det er tydelig at han har 
ventet spent på denne muligheten: det 
er ikke hver dag man får ha et publikum 
bestående av så mange unge forskere. Han 
forteller om hvordan forskerens oppgave 
er å snakke om det de kan. Vanligvis er 
dette enkelt ved at tilhørerne er kollegaer 
med samme interesse og kompetanse 
som forskeren selv slik at selv «bitte små 
dustedetaljer» blir ivrig diskutert. Spørs-
målet og utfordringen er hva som skjer 
når en ikke lenger snakker med en med-
nerd. Her legger kjendis-matematikeren 
frem 60-sekundersregelen, som kanskje 
er spesielt gjeldende på TV-ruten: Hvert 
minutt spør seeren seg «Er dette verdt å 
se på videre?» Er svaret nei vil et enkelt 
tastetrykk bringe seeren til en annen 
kanal og er dermed tapt. Med andre 
ord har formidleren – her forskeren eller 
vitenskapsmannen – 60 sekunder på seg 
til å vekke interesse. Det er ikke lang tid! 
Han viser oss en animasjonsfilm han har 
vært med på å lage, en tre minutters film 
der han forklarer lineær regresjon. En helt 

umulig oppgave, sier noen, men denne 
kortfilmen vant han en matematikkpris 
for, da han finurlig nok sammenliknet 
regresjonsgrafen med en hund i bånd 
gående med sin eier. Hele poenget er å 
si det du skal si på en slik måte at nesten 
alle kan relatere seg til det. Det spiller 
ingen rolle om du snakker om brystkreft, 
hjerneslag, eller lysrefleksen i retina, så 
lenge folk danner seg et forståelig bilde 
av det du prater om.

Kunnskapskommunikasjon handler om 
at mottakeren skal få økt kunnskap, ikke en 
overøsing av detaljer fra fagpersonen. Her 
synes meningene til Røislien å sammenfalle 
med Audun Farbrots bok Forskningskom-
munikasjon, som ble omtalt i forrige 
Æsculap (nr 4, 2013). Videre anbefaling er 
å involvere mottakeren mest mulig. Mange 
blir mer interessert når de får være med 
og selv oppleve i læringsprosessen. Et litt 
ekstremt eksempel er spørsmålet om en 
statistikker kan regne seg til suksess på 
kasinoer og pengespill, noe Røislien ble 
spurt om i forbindelse med TV-programmet 
Siffer. Han tok like gjerne med seerne til 
Las Vegas – pengespillets ikonby – for å 
forklare hvorfor det ikke er mulig. Alle 
disse rådene er noe alle som driver med 
forskning og/eller formidling kan lytte til 
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og de ser beviselig ut til å ha suksess: «Når 
en mattefilm vises på en rockekonsert. Da 
viser det at vi har lykkes!»

Plakat- og foredragspresentasjo-
ner | Omtrent halvparten av de påmeldte 
skulle presentere sitt forskningsprosjekt, 
og hele lørdagen og søndagen var satt av 
til dette. Nytt av året var presentasjoner 
med plakater («Postere») og stand utenfor 
auditoriene, slik det er ved mange større 
internasjonale kongresser med begrenset 
taletid på podiet. Mange presenterer på 
Frampeik for første gang, og tilbakemeldin-
gene fra både presentørene og tilskuerne 
er svært positive. Flere synes muligheten 
for å presentere sitt forskningsprosjekt 
for første gang foran likesinnede er svært 
givende og gir en smakebit på hvordan det 
blir å presentere i større forsamlinger ved 
en senere anledning.

Gallamiddag på Grand Hotell og 
avslutning | Etter en lang dag med 
mange interessante foredrag, og utveksling 
av mange nye tanker og ideer, var det 
duket for festmiddag ved ærverdige Grand 
Hotell. Pyntede jenter og striglede gutter 
ankom en flott dekket bankettsal, og en 
middag som vi sent skulle glemme sto i 

vente. Etter middagen satte mange seg i 
de bohemske lokalene tilknyttet spisesalen, 
som ble ryddet om til dansegulv med 
musikk fra DJ-jentene i Deadly Disco. 
Da de fleste hadde holdt sin presentasjon 
lørdag slapp mange seg mer løs enn på 
fredagskvelden og for noen ble det festet 
til de sene nattetimene. 

Søndag var det imidlertid duket for 
flere studentpresentasjoner. Flere møtte 
opp for å lytte til presentasjonene før 
de satte kursen tilbake til sine respektive 
studiebyer. Et lite mindretall ble igjen til 
den årlige generalforsamlingen. Her ble 
det besluttet, med en lang tradisjon av rok-
kering fra by til by, at neste års Frampeik 
skal arrangeres i Trondheim. Studentene 
ved NTNU hadde allerede satt sammen 
et potensielt styre for arrangementet i 
2014. Det blir spennende for de mange 
forskningsinteresserte studentene å se 
hvordan kårene for forskning, blant annet 
i Forskerlinjen, er neste år når studentene 
igjen samles i forskningskonferansen Fram-
peik 2014.
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Vær en helt – støtt en helt
MedHum 2014
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V
erdens største 
under: Et barn 
blir født. Et helt 
selvstendig indi-
vid har fått sin 
plass på kloden. 
Underet er like 

stort hver gang, uansett hvor man er i 
verden. Både for mor og barn. Men det 
er ikke hver gang det går bra. For mange 
kvinner utgjør fødselen en dødsrisiko. 
Kontrastene mellom barselavdelingen 
på et norsk sykehus, med hvite laken, 
myke senger og all tenkelig medisinsk 
kompetanse, og sykehusene i Sierra Leone, 
der den brune fargen fra jorden og støvet 
utenfor har satt seg både i vegger og tak, 
er enorme. Men kvinnene som kommer 
til en sykehusseng, enten lakene er hvite 
eller brune, er heldige. Mange når aldri 
frem i tide. 

Enkle midler | En fødsel er farlig. Mye 
kan gå galt. Mangel på kvalifisert helseper-
sonell, kompliserte fødsler, infeksjoner og 
blødninger kan få enorme konsekvenser 
både for den fødende og barnet. I tillegg 
utsettes kvinnene og den nyfødte for 
smitte fra sykdommer som tyfoidfeber, 
malaria, lungebetennelse, lassa feber 
og diaré.  Underernæring er en vanlig 
dødsårsak blant de aller yngste; i 50% 
av alle barnedødsfall er underernæring 
en avgjørende årsak.  Med enkle midler 
kan man forebygge og behandle flere av 

sykdommene, men midler er nødvendig 
skal noe bli gjort.

1,5 euro | Hvert år dør nesten 300 000 
av verdens kvinner under fødselen.  99 
De fleste dødsfallene kunne vært unngått 
med enkle tiltak og bedre tilgang på 
helsetjenester. Leger Uten Grenser gjør 
en forskjell. Etter at de startet sitt arbeid 
i Bo-distriktet i Sierra Leone i 2008, har 
mødredødeligheten sunket med 61%.   På 
Gondama Referral center får kvinnene 
hjelp fra kvalifisert helsepersonell. De er 
i trygge hender – enten de er lokale eller 
internasjonale. Leger Uten Grenser driver 
også en ambulansetjeneste i Bo-distriktet, 
slik at kvinner i avsidesliggende landsbyer 
får tilbud om hjelp. Med mange barn å ta 
vare på kan det være vanskelig, ja kanskje 
umulig, å reise i flere timer eller dager for 
å få hjelp. Gjennom sin oppsøkende virk-
somhet når hjelpen til Leger Uten Grenser 
langt flere. For 1,5 euro kan Leger Uten 
Grenser tilby en kvinne behandling i et 
helt år.  Kostnaden er liten, effekten stor.

Ingen selvfølge | I en av de første 
forelesningene om immunologi for 3. 
semester ved Universitetet i Oslo var det 
en professor som skulle illustrere et poeng 
ved å bruke meslinger som eksempel. 
Medisinstudenter er som kjent en gjeng 
med flinke piker, så alle nikket lydig der 
det var opplagt at man vi skulle nikke. Før 
professoren plutselig utbrøt at «Nei, dere 

tekst: Karianne Haga

æsculap nr 5-2013 | 15

reportasje



har da vel aldri sett noen med meslinger?». 
Ingen svarte, for han hadde rett. Alle som 
en hadde hørt om meslinger, selvsagt. 
Men sett det i virkeligheten? Nei. Naturlig 
nok, for MMR-vaksinen (vaksinen mot 
meslinger) ble introdusert i Norge i 1969  
og i dag er den en del av barnevaksina-
sjonsprogrammet, et vaksineprogram med 
ti vaksiner som tilbys alle barn i Norge 
. Vi tar det som en selvfølge, men ikke 
alle er like heldige. 15% av alle nyfødte 
i Sierra Leone i 2011 ble aldri vaksinert. 
Og bare 2% av EPI-vaksinene (Expanded 
Programme on Immunization), som blant 
annet inkluderer vaksinasjon mot tuber-
kulose, meslinger og polio, var finansiert 
av myndighetene.  Gjennom sitt arbeid 
bidrar Leger Uten Grenser til at stadig flere 
barn blir vaksinert. Kanskje vil man kunne 
sitte i en forelesning for fremtidige leger 
i Sierra Leone uten at noen har bekjente 
som har dødd av meslinger? I teorien er 
det iallfall mulig.

Støtt fremtidige kollegaer | Medi-
sinstudentenes humanitæraksjon (Med-
Hum) ønsker gjennom aksjonen høsten 
2014 å støtte fremtidige kolleger i Leger 
Uten Grenser, og arbeidet de gjør for å 
gi mødre en bedre sjanse til å overleve, 
barn en bedre sjanse til å vokse opp og 
helsevesenet i Sierra Leone en fremtid. 
Per i dag finnes det 270 leger i Sierra 
Leone, fordelt på landets 5,8 millioner 
innbyggere.  Kun tre av dem er offentlige 
gynekologer eller fødsesleger . Skal det 
være mulig å bygge opp et bærekraftig 
helsevesen i Sierra Leone, må også det 
lokale helsevesenet styrkes. Det krever 
både kunnskap og midler.

Tusenårsmålene | FNs tusenårsmål 
går ut i 2015. I samarbeid med Leger 
Uten Grenser vil MedHum bidra med 
en liten brikke i det store puslespillet. 
Sammen kan vi være med å nå store mål. 
De innsamlede pengene fra MedHum2014s 
aksjon vil øremerkes til medisiner, vaksi-
ner, medisinsk utstyr, kursing av lokalt 
personell på Gondama Referral Centre i 
Bo-distriktet i Sierra Leone og behandling 
av akutt trengende. Slik skal vi bidra til å 

nå Tusenårsmålene i punkt 4 og 5: Å redu-
sere dødeligheten for barn under fem år 
med to tredjedeler, redusere dødeligheten 
blant gravide og fødende kvinner med 
tre firedeler og sikre universell adgang til 
reproduktiv helse. 

Glemte kriser | Enten vi vil det eller 
ei, er det media som bestemmer. De setter 
dagsorden og vi retter oss etter den.  Det er 
lett å glemme krisene man ikke hører om. 
Det betyr imidlertid ikke at de er mindre 
viktig. Snarere tvert i mot.

Tidligere i år publiserte Leger uten 
grenser en liste over verdens ti glemte 
kriser . En av dem er mødredødeligheten i 
Sierra Leone. Da den blodige borgerkrigen 
var over i 2002 , pakket verdenspressen 
sammen. Det er aldri like spennende å 
rapportere om langsiktige strategier og 
gjenoppbygning, som om blodbad og 
elendighet. Selv om de politiske forhol-
dene har vært stabile siden krigens slutt, 
er krisen i Sierra Leone langt fra over. 
Til tross for store naturresurser, er landet 
blant verdens fattigste. Det ligger på 177. 
plass av 186 på FNs liste etter Human 
Development Index (HDI), en liste som 
forøvrig toppes av Norge . I Sierra Leona 
dør 890 av 100.000 kvinner under fødselen. 
I Bo-distriktet er tallene lysere: Etter at 
Leger Uten grenser begynte sitt arbeid 
i 2008 er dødeligheten redusert til 351 av 
100.000 kvinner . Dette utgjør en reduk-
sjon på 61% og viser at målrettet arbeid gir 
resultater, men man er langt fra i mål. Som 
medisinstudent har du en stemme mange 
vil lytte til – bruk den for det den er verdt! 
Slik kan vi gi situasjonen i Sierra Leone 
den oppmerksomheten den fortjener. Vi vil 
være med å sette dagsorden, så de glemte 
krisene ikke går i glemmeboken nok en 
gang. La dem bli hørt! 

Fremtidsrettet | Leger Uten Grenser 
er en upartisk og nøytral organisasjon . 
De bidrar med gratis helsehjelp til lokal-
befolkningen. Å styrke det lokale helseper-
sonellet gjennom god opplæring, er minst 
like viktig. Skal situasjonen endres, må 
helsevesenet få egne ben å stå på. Derfor 
samarbeider Leger Uten Grenser med 
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nasjonale og lokale myndigheter med å 
utvikle fremtidige helseplaner. 

Sammen redder vi liv | Leger Uten 
Grenser arbeider lokalt. I samarbeid 
med helsedepartementet i Sierra Leone 
har de startet Gondama Referral Centre. 
Dette er et sykehus med 200 senger, noe 
som det til det største i Bo-distriktet . Det 
tilbys gratis helsehjelp til barn under 15 
år og gravide kvinner, og obstretikere, 
gynekologer, barneleger og sykepleiere fra 
Leger Uten Grenser jobber side om side 
med lokale feltarbeidere. I 2011 assisterte 
de ved 1300 fødsler, hvorav 723 ble utført 
med keisersnitt, og de tok imot mer enn 
8700 barn. For å utføre sitt arbeid, trenger 
de din hjelp. Hjelp oss å hjelpe dem. 
Sammen redder vi liv.

Vær en helt! | Du har mulighet til å 
bidra. Du kan være en helt. På alle de 
medisinske fakultetene i Norge er det et 
stort lokalt engasjement rundt MedHum. 
Dette er en arena der du kan møte andre 
medisinstudenter som også vil bidra i 
kampen om å nå tusenårsmålene og bedre 
situasjonen for mor og barn i Sierra Leone. 
Og vit en ting: Ditt arbeid nytter. Du er 
en helt!  

Hjelp oss å hjelpe dem. Sammen 
redder vi liv.

Vi du vite mer om MedHum i din by, 
klikk deg inn på MedHum.no eller lik oss 
på Facebook.  

  Leger uten grenser. Sierra Leone: Ett av fem barn dør før sin femårsdag. http://www.legerutengrenser.no/
Glemte-kriser/sierra-leone-ett-av-fem-barn-doer-foer-sin-femaarsdag

  Leger uten grenser. Sierra Leone: Ett av fem barn dør før sin femårsdag. http://www.legerutengrenser.no/
Glemte-kriser/sierra-leone-ett-av-fem-barn-doer-foer-sin-femaarsdag

  NTBtekst. Fakta om spedbarnsdødelighet. Publisert på trykk 07.05.2013. Artikkeltype: Faktaboks.
  Leger Uten Grenser. Safe delivery report: Reducing Maternal Morality in Sierra Leone and Burundi (2012). 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6436
  Leger Uten Grenser. Safe delivery report: Reducing Maternal Morality in Sierra Leone and Burundi (2012). 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6436
  Folkehelseinstituttet. Meslingvaksinasjon. http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=239&trg=Content_6493&M

ain_6157=6287:0:25,5501&MainContent_6287=6493:0:25,6826&Content_6493=6441:68700::0:6446:17:::0:0
Folkehelseinstituttet. Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. http://www.fhi.no/eway/default.aspx

?pid=239&trg=List_6212&Main_6157=6263:0:25,6566&MainContent_6263=6464:0:25,7072&L
ist_6212=6218:0:25,7087:1:0:0:::0:0

  Unisef. At a glance: Sierra Leone, statistics. http://www.unicef.org/infobycountry/sierraleone_statistics.html
Leger Uten Grenser. Safe delivery report: Reducing Maternal Morality in Sierra Leone and Burundi (2012). 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6436
Xi Leger Uten Grenser. Safe delivery report: Reducing Maternal Morality in Sierra Leone and Burundi (2012). 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6436
  Leger Uten Grenser. Safe delivery report: Reducing Maternal Morality in Sierra Leone and Burundi (2012). 

http://www.doctorswithoutborders.org/publications/article.cfm?id=6436
  FN-sambandet. Tusenårsmålene. http://www.fn.no/Tema/FNs-tusenaarsmaal
  Leger Uten Grenser. Leger Uten Grenser lanserer årets glemte kriser. http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser/
  Globaslis. Sierra Leone. http://www.globalis.no/Land/Sierra-Leone
  UNDP. Human development report 2013. http://hdr.undp.org/en/media/HDR2013_EN_Summary.pdf
  Medecins Sans Frontiers. Low-Cost Health Interventions Drastically Reducing Maternal Mortality in Sierra Leone 

and Burundi. http://www.doctorswithoutborders.org/press/release.cfm?id=6437#sthash.nCY43cJb.dpuf
Leger Uten Grenser. Om oss. http://www.legerutengrenser.no/Vaart-Arbeid/Om-oss
  Medecins Sans Frontieres. Sierra Leone. http://www.msf-me.org/en/mission/in-the-field/msf-projects-world-

wide/sierra-leone-1.html
  Medecins Sans Frontieres. Sierra Leone. http://www.msf-me.org/en/mission/in-the-field/msf-projects-world-

wide/sierra-leone-1.html

æsculap nr 5-2013 | 17

reportasje



Morton Herskowitz er født i 1918 og praktiserer fremdeles som 
psykiater i Philadelphia i en alder av 95. Herskowitz er den 
siste gjenlevende av Wilhelm Reichs elever, og forklarer her 

hovedtrekkene i reichiansk psykoterapi. Teksten er basert på et 
foredrag Herskowitz holdt i Tyskland rundt 1990. Foredraget finnes 

på youtube.

Hva er reichiansk terapi?

Psyke Soma
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 «Man is born free and everywhere, he is in 
chains.  How did this change, come about?  
I do not know.» These are the opening lines 
of Jean Jacques Rousseau’s social contract. 
In the course of this lecture, I hope that 
you will find at least a partial answer to 
this question.  The key is the process of 
armoring.  It followed Reich’s emphasis 
on character analysis, and he came to 
recognize that character is represented 
in the body as well as in behavior, that 
emotional repression is simultaneously a 
somatic as well as a psychological event.
Great novelists have recognized this and 
have generally characterized character in 
the form of bodily terms: the individual 
who draws in his breath when events are 
overwhelming, the angry man who walks 
around with a tight jaw, and the stubborn 
person who has a stiff neck. These are 
all recognized by all of us, and all of us 
respond to them in our reactions to other 
individuals.

Armoring converts free laughter into a 
cackle or a twitter; it may cause a woman 
to speak in a little girl’s voice. It does not 
merely change a function by degree but 
also by kind; it renders behavior more 
predictable, more stereotyped, armoring 
puts life in constraint. Armoring is most 
often revealed in muscular tension, but it 

is also revealed in eyes that are glazed, in 
excessive body fat, etc.  It is a dynamic 
event, and it entails a consumption of 
energy.  It constrains us physically, emotio-
nally, and ideationally. It is a cocoon to 
which we gradually become accustomed.

Reich viewed all living systems as 
pulsating. In the mammal, there are many 
individual pulsations encompassed within 
the overall pulse of charge with energy, 
and discharge with energy.  There is the 
heart’s pulse, the lung’s pulse, the gastro-
intestinal pulse, the brain’s pulse, and so 
forth. Armoring narrows the pulsation 
from aliveness to all aspects of existence 
to, in the worst case, living at a level of 
near existence.  The heavily armored 
individual fears expansion and pleasure 
gives him anxiety.  Armoring blocks the 
flow of natural impulses and bends them 
to new purposes, just as light is bent 
when it hits glass or water, so armoring 
bends impulses that come from our core 
and changes them into another direction.  
For example, the natural aggression of a 
child whose parents cannot tolerate that 
aggression and punish him for it turns, 
when he armors, that punishment into 
anger, hatred, sneakiness, or other mani-
festations which Reich called his secondary 
manifestations.  And these are covered 
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over, by what Reich called his superficial 
layer, that is, the layer that meets society. 
Therefore, his secondary layer might be 
covered over by compliance, politeness, 
by characterlogical rigidity, or other kinds 
of cover-ups.  Thus the orgonomist uses 
the term personality not in terms of id, 
ego and super ego, but in terms of core 
impulses, secondary layer, and superficial 
layer.  In our therapy, we treat patients 
going in the opposite direction – from 
how it was formed.  We start with treating 
character as it’s revealed in the superficial 
layer.  When we reveal that and uncover 
that, we get to the manifestations of the 
secondary layer and, if we can manage to 
unburden the individual of the secondary 
layer impulses, we finally arrive at the 
natural core.

Clinical Vingnettes | I’m just going 
to give you some very brief anecdotes of 
what you might witness in our office.  A 
patient whose history I have taken and 
whose complaints I have listened to for 
the first time, is put on the couch.  I say 
to him, «I want you to breathe this way: 
Take a long full breath in and just let go, 
and just keep breathing that way.» So he 
lies on the couch and starts to breathe. He 
does this for maybe five minutes. Then he 
suddenly starts to laugh and he tries to 
stop his laughter, and he starts to laugh 
even more, and he says, «What the hell am 
I laughing at?»  And as soon as he asks 
the question he bursts out laughing even 
more, and the whole rest of the hour is 
consumed with him laughing, trying to 
stop the laughter, bursting into laughter 
again, and then stopping it. At the end, 
he says, «What the hell was that?  But I’ll 
tell you, I feel better.»

The second patient is a woman in a brief 
psychotic episode. She has been referred by 
one of our trainees in orgonomy who is a 
psychiatric resident in a local hospital. He 
has referred her to me because he knows 
that she is too much for him to handle.
Her story is that her husband was a 
physician who left suddenly with his 
secretary and all their money and left her 

with two children.  She quickly went into 
a psychotic episode for the first time in 
her life.  Interestingly, her twin sister has 
been psychotic all of her life.

She comes into my office, and she is 
very clearly disoriented and she keeps 
asking me, «Are you Dr. X?», that is, the 
doctor who referred her.  I say, «No, I am 
Dr. Herskowitz.»  Every five minutes, she 
says, «Are you Dr. X?», and I say, «No, I 
am Dr. Herskowitz.» Then she says, «Are 
you going to hurt me, or do something 
bad to me?»  I reassure her, «No, I am 
not going to hurt you or do anything bad 
to you.»  Then she asks, «Can I look into 
your mouth?», and I reply, «OK.»  I open 
my mouth and she examines my mouth.  
Then when she is reassured that I am not 
going to swallow her, we begin to work 
(she is lying supine on the couch).

I tell her to follow the flashlight and I 
move the flashlight in random movements 
in front of her eyes.  At first she has dif-
ficulty following the light, but eventually 
she follows it.  I tell her, «There are four 
objects: one object is this wall, that wall, 
that wall, and that wall behind you. Wit-
hout moving your head, just move your 
eyes and try to see each of those objects.»  
After she tried to do that exercise, I say, 
« Now just make your eyes soft and look 
into my eyes.»  She does, and we do those 
three things: following the light, looking 
at objects in the room, and looking at me. 
And at the end of the hour, she takes my 
hand and says that was good.

Appearance of Armoring | Now what 
I have worked on in each of those patients 
is one segment of armoring.  Reich said 
that there are seven segments of armoring.  
Each of these segments is capable of its 
own emotional function.  For all practical 
purposes, several segments work together 
to express an emotion. For example, 
though the eye segment can express its 
own emotions, very often it works in 
conjunction with other segments.  If one 
expresses anger, one not only looks angry, 
but clenches one’s jaw, punches one’s 
fist, etc. So very often in an emotional 

And as soon as he asks 
the question he bursts 

out laughing even more, 
and the whole rest of 
the hour is consumed 

with him laughing,
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expression several segments are working 
simultaneously.

There are seven segments of armoring.  
They are the ocular, the oral, the cervical, 
the thoracic, the diaphragmatic, the abdo-
minal, and the pelvic.  These are the seven 
segments of armoring.

The Ocular segment: |  It is always 
involved in processes of psychosis and 
disassociative disorders. Now we have 
known for a long time that, for example, 
in schizophrenia, there is a problem in eye 
tracking. That’s a well known phenomenon, 
and in ordinary psychiatry, it’s considered 
one of the phenomenon in schizophrenia.  
In orgonomy, that fact is regarded as a 
central issue. The fact that the eyes are not 
in contact with the world to the extent that 
they are in normal people, we think is a 
factor in being able to distinguish reality 
from unreality. We work at great length 
with such people in establishing better 
eye contact with the world.

What one learns when one investiga-
tes how eyes are armored is sometimes 
surprising.  For example, one patient 
reports that when she looks into a mir-
ror, what she sees is her body outline.  
Another patient reports that when he is 
in a painful confrontation, he has learned 
to endure that confrontation by focusing 
on one point on the other person’s body 
and keeping his eyes fixed at that point.  
That way he is able to get through the 
confrontation.  Another patient reports 
that she has no visual memory.  When she 
looks at something and closes her eyes, 
she cannot remember what she has just 
seen. These are things that happen not 
only in psychotic people, but people who 
are walking around as if they are normal.

The Oral segment: |We look for voice 
tone.  We listen to people: are they talking 
in rhyme, are they barking, are their jaws 
tight, do they have a problem biting, do 
they have a problem sucking, are they 
talkative so that they cannot keep their 
mouths shut, can they cry fully, can they 
scream, can they yell fully, and finally, 

are they capable of gagging. Is there a 
problem in the throat and the oral segment 
that keeps them from maintaining a lively 
gag reflex.

The Cervical segment:  |Some people 
walk around with their shoulders held 
high and their neck held high as if they 
are watching for where the next blow will 
come from. «Where will the next danger 
come from?» They look like scarecrows 
in the field – this neck is always rigid and 
on the alert.  And such people, if you ask 
them on the couch to just let their heads 
fall and let gravity take their head, it is 
impossible. They cannot let their heads 
simply fall because then God knows 
what danger might come! In the neck is 
also revealed stubbornness, haughtiness, 
trying to separate the head from the rest 
of the body, with a big, long separation 
here, and problems in the cervical area 
also involve problems in deep crying, 
shoving, yelling , etc.

The Chest segment: | The chest is one 
of the most significant areas for armoring 
because of its participation in the function 
of respiration.  The full expansion of 
breathing is involved in all armoring.  In 
expressing anger we breathe heavy if we are 
really fully angry.  If we are passionately 
loving, we go, ah, ah, ah.  Contrariwise, 
in fear, we go, he, he, he, he, we pull our 
chest in, which is why people with acute 
anxiety so often complain of a lump in the 
chest or a weight on the chest. When we 
cry, we move our chest fully in sobbing.  
So we can see that in all of the emotional 
expression the free movement of the 
chest is involved. Contrariwise, when we 
want to inhibit any emotion, we hold our 
chests.  This is why most of us walk around 
not breathing fully, because all of us are 
repressing something which we might feel 
fully if we let this go.

This helps me to understand the first 
patient that I described above because, 
when he is on the couch and for the first 
time lets his chest go, something arose 
from deeper in him which turned first 
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into laughter. Almost invariably, if you 
just let that go on, that laughter turns into 
sobbing, but we didn’t have the time to 
do that in the first session. I didn’t want 
that to happen in the first session.
Also involved with the chest segment 
are the shoulders and the upper extre-
mities, which is part of this segment.  In 
the expression of the emotions that this 
segment is capable of, we have patients 
punch with all the anger they can muster 
on the couch. I have a baseball bat that 
they bang on the couch, and we distinguish 
between those people who punch like this 
(punching weakly) and people who punch 
like that (punching vigorously), because 
the second is like human beings should 
be capable of.

Another expression of the upper extre-
mities is to be capable of feeling love, of 
being able to stretch out one’s arms longing 
for someone else, and longing for contact 
with the universe just to make connection.

The Diaphragmatic segment: |The 
diaphragm is used in all expulsive acts. The 
diaphragmatic segment is what we work 
on mostly in the expression of gagging, 
for that’s where the gag reflex starts, with 
the contraction of the diaphragm.  It’s 
used in and is obviously related to disgust 
which means to disparage what’s in here 
to get rid of it out there.  The diaphragm 
and armoring of the diaphragm is geo-
graphically very close to the solar plexus. 
This is one of the most important plexus 
of the body. It is also very close to the 
heart, which is why when we feel emotions 
very deeply, we have a feeling in this area 
of our body and why we talk so much in 
terms of heart feeling, because this is a 
very important area for deep emotional 
feeling. Consequently, when we succeed in 
loosening the diaphragmatic area, patients 
often experience a flowing of energy into 
their abdomen and pelvis which they 
have not experienced before, and which 
most invariably they first experience for 
a very short time as pleasurable, and then 
experience as anxiety-provoking.

The Abdominal segment: | This seg-
ment generally has much simpler emotio-
nal functions. The educator, A. S. Neill, 
who originated the Summerhill School, 
says that he used to divide his students 
into the tight bellies and the soft bellies.  
The tight bellies were the children who 
were scared, insecure, and the soft bellies 
were the children with more security who 
were able to move around more freely.  
I’ll tell you one fascinating anecdote 
about currents (sensations of vegetative 
streaming) into the abdominal area.  One 
lady had succeeded in freeing her armoring 
through the diaphragmatic area and had 
experienced these pleasurable flows of 
energy in her abdomen.  She came in to 
her session the next week and she said, 
«Do I have something to show you!» I 
said, «What?» So she opened her blouse, 
and there, halfway across her abdomen, 
starting halfway across, was a red rash. 
She said, «Do you see that? It says stop, 
it’s a red light.»

The Pelvic segment: | When one 
begins to work on the pelvic armoring, 
what one invariably encounters is more 
anxiety than one had encountered up 
until that time throughout the whole rest 
of the therapy.  This is because the pelvis 
is the place where there is the residue of 
all sex negativity, all the sexual repression.  
Everyone in our culture suffers from pelvic 
anxiety.  In addition to the anxiety that 
is generated when one starts working on 
this segment, one also sees the secondary 
layer of manifestations in the pelvis which 
are rage and the contempt that the pelvis 
holds.  It is not by chance that in practically 
all western cultures the expression, «Fuck 
you!» is the most hateful thing that one 
can say to somebody.

Treatment of Armoring | Now the 
dissolution of armoring, how is armoring 
dissolved.  In psychiatric orgone therapy, 
we employ all conventional modalities.  
We do talking therapy, we analyze dreams, 
we use whatever knowledge we have 
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gained from our psychiatric residency 
and psychiatric training.  We employ all 
the intuition that we are capable of and 
all of the medical art that we are capable 
of.  We try to be as creative as we can 
because dealing with armoring is a creative 
process, and every therapist has his own 
individual methods in addition to what 
we all do in common.  What we look for 
in each segment is that the individual be 
capable of expressing every emotion of 
which a human being should be capable 
of expressing.  We also examine to find 
out areas of hypersensitivity because they 
always reveal armoring.  For example, if 
you go to touch somebody’s flank and they 
go like this (the patient jerks), you know 
that’s an armored area.  People shouldn’t 
shrink when you go to touch here, or there, 
so that an area of hypersensitivity reveals 
the presence of armoring.

The Ocular segment: |  Now, in dissol-
ving the armoring in the eyes, in addition 
to what I have already told you about 
following the light and looking at objects 
around the room, patients express every 
emotion that they can through their eyes. 
They express anger, they cry, they express 
fear, they express paranoia, looking out 
of the side of their eyes, and to some 
extent, they should even be capable of 
expressing some degree of psychosis.  
One of the exercises for people with Dis-
sociative Disorder is that we tell them to 
let their eyes go off as they often do just 
naturally, and then to sharply refocus on 
our eyes to really make contact with our 
eyes.  And again to let the eyes go off and 
sharply refocus, to learn how to bring 
themselves back from that state when 
they are not in this world. And you also 
give them exercises to do at home: when 
you are walking in the street, look at the 
people coming toward you, see if you can 
determine the texture of their clothing, all 
the color that you can distinguish and what 
they are wearing, what is the expression 
of their face when they walk past a shop 
window.  Look at what is displayed in 

the window, then go back and check to 
see what you have missed.  When you are 
riding in a bus, look at the expressions of 
your fellow passengers.  What happens 
very typically is that people come in and 
they say, «I did what you said, I looked 
at those expressions and I never saw it 
before, everybody is either mad or sad.” 
«So these are all things that people learn 
to do at home, working to make their eyes 
come more alive.

I had a very interesting experience 
with a schizoid patient.  In the beginning 
of my practice in my treatment room, I 
had no natural light.  It was artificially 
lit, and after a while, I was getting tired 
of that, so I knocked down an entire wall 
and put glass brick in the wall. About six 
months after I had put the glass brick in, a 
patient who had been coming every week 
said, «There is something different about 
this room.»  I said, «No, there is not.» She 
said, «Yes, there is.”» She said, «You didn’t 
used to have that,» pointing to the glass 
wall.  Six months later.

The Oral segment: | The oral segment 
usually involves some kind of facial expres-
sion. So if the patient is walking around 
with a blank facial expression, we imitate 
that facial expression to them.  I have a 
mirror, I show them what they look like 
with that blank face.  Or, if they have a 
constant smile, we have a session where I 
sit there smiling at them as they are smiling 
at me, or mirroring whatever constant, 
chronic emotion they may reveal.  I try 
to imitate that and demonstrate what they 
are walking around with.  We practice 
expressing anger by biting, I give them a 
sheet to bite on, and they  try to bite a hole 
in it, and they practice biting at home on 
towels. One lady who was practicing biting 
at home said as she was biting, «I had an 
image of biting my father’s finger and I 
know what that meant.»  An interesting 
fact was that when she had that experience 
at home, she had always complained of a 
tightness in her throat.  Having had that 
experience, and having integrated into 
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her consciousness of knowing what the 
biting of her father’s finger image meant, 
her throat relaxed and she never had that 
complaint again.
I imitate their own voice.  With the patients 
who whine, which is one of the things 
which drives me crazy, I will whine back to 
them and I can do it very well.  An example 
of another very interesting patient, is a very 
big man who is Welsh.  All Welshmen like 
to sing and he sings in a chorus.  But he 
talks in a voice that you can hardly hear. 
I asked him to sing and he sings in that 
big voice with a big chest, but his speak-
ing voice is almost inaudible. So we were 
working on his voice, and I said, «What 
do you think it means, the fact that I can 
hardly hear you speak?»  He said, “I’ll 
tell you, if I walk into a bar and speak in 
this [big] voice, somebody can challenge 
me to a fight.”  So he had learned that the 
small voice is safer to walk around with.
Then, as I have indicated before, when 
working on the neck, we do a lot of 
painful stimulation of the tight cervical 
muscles. We do this in order to elicit the 
anger that is behind the stubbornness, or 
to elicit the fear that is in these muscles.Â  
Sometimes, I put my hands around the 
throat of patients, who obviously walk 
around afraid of being choked to death.
The Thoracic segment: We work on bre-
athing.  Sometimes I have to help the 
patient to breathe by pressing on their 
chests in exhalation, by releasing the 
chest by tickling the intercostal muscles, 
by painful pressure on the intercostal 
muscles, by hitting and reaching with the 
upper extremities.  Once again, we run 
into interesting phenomena. A female 
patient was unable to reach out and call 
«Mama.»  Every time she tried to do it, 
she just burst into tears.  I asked her, «Can 
you close your hand around my hand?”» 
and she can’t.  She can’t make that much 
contact.  She can touch my hand but she 
cannot close her hand around my hand.

The Diaphragmatic segment:  | We 
work on gagging by having the patients 
swallow a glass of water and I place an 
emesis basin in front of them, and I say, 

«Now stick your finger down your throat, 
breathe deeply as you do it, and try to 
gag.»  What happens to a lot of people is 
they put their finger down their throat and 
cough.  It gets caught, because their gag 
reflex has been inhibited by a superficial 
cough reflex.  The model for a gag reflex 
is a one-year-old infant in whom the milk 
goes down and the milk comes up.  That 
kind of reflex is lost in many adults who 
are thereby unable to gag.  If given Ipecac, 
maybe.  He cannot gag and we sometimes 
spend hours just working on loosening his 
gag reflex, because when the gag reflex is 
released patients experience a great deal of 
emotional release, because very often for 
the first time the person is able to sob, or 
to scream, because holding that gag reflex 
is a lot of emotional repression in this area 
and in the diaphragmatic segment.

Then, also, I have patients do an exer-
cise like Santa Claus, they go «Ho, Ho, 
Ho,» moving this segment which very 
often turns into involuntary laughter and 
then into sobbing.

The Abdominal segment: | Work on the 
abdominal segment is generally a matter 
of either painful pressure on the abdomen 
or tender stroking of the abdomen, to 
let whatever is held there come through.

The Pelvic segment: | To work on the 
pelvic segment, that’s generally an area at 
which we must spend a great deal of time 
because there is a great deal, as I have 
indicated, of anxiety in that area. One can 
precipitate a great deal of trouble if one 
approaches this segment too quickly or 
too precipitously.  Now in working on the 
pelvic segment, one of the first places that 
we work is the thigh adductors.  These are 
what Reich called the morality muscles, 
muscles that hold the legs together like 
this.  So we apply painful pressures to 
the thigh adductors, and we also work 
on tightening and releasing the pelvic 
floor, and this helps to loosen the pelvic 
armoring.
Also working in this area, we do a lot of 
talking about sexual experiences from very 
early ages, sex-negative experiences with 
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one’s parents, one’s neighbors, or one’s 
family. This is a period in therapy in which 
a great deal of guilt is released verbally, 
and in which a great deal of physical work 
is done orgonomically.

The Orgasm Reflex: | If we succeed in 
loosening the armoring from head down 
to the pelvis, then there is the appearance 
of what Reich called the orgasm reflex. 
The orgasm reflex is an involuntary move-
ment of the pelvic musculature, not only 
involved with sexual activity, but that is 
also evoked in periods of high emotional 
excitement.  So it is not a purely a sexual 
phenomenon.  For example, one of my 
patients who was an entertainer, a singer, 
was through to the pelvic segment in her 
therapy.  She was a singer and she was 
giving one of the performances of her 
lifetime on the stage.  She was really good, 
and the audience was really with her.Â She 
was in a period of very high emotional 
excitement and she said, «Suddenly my 
pelvis started to move and I couldn’t stop 
it.»  That’s the orgasm reflex.

The orgasm reflex can sometimes 
appear in therapy and it may still take 
several years before the orgasm reflex 
becomes incorporated into one’s sex life, 
so it becomes a regular part of the sexual 
orgasm as well as just a phenomenon.

Reich said that the full orgastic 
discharge was the natural expression of 
energetic discharge in the human being.  
Energy can be discharged by thought 
processes and by physical work. He felt 
that the major, basic biological discharge 
mechanism was the discharge in sexual 
activity.

General Statements | Now some 
generalities concerning therapy.  Therapy 
is generally conducted once or twice a 
week, usually once a week, and in times of 
emergency, we see patients of course more 
frequently.  In incidence of, for example, 
panic attacks we see the patient maybe 
daily for a period of time. All human 
emotions are elicited, or attempted to be 
elicited in the course of therapy, so that 
usually our offices are soundproofed to the 

extent that we can keep the neighbors from 
hearing what is going on.  Despite the fact 
that all emotions are elicited, there is a clear 
distinction made to all patients that there 
must be no destructiveness, they must not 
attempt to destroy me, nor my office, that 
the expression of meanness is not in the 
service of their emotional development.  
On the side of the therapist, what we do 
is we probe painfully, we tickle, we stroke.
Because there is so much physical contact 
in orgonomy, it is made very clear to all of 
our trainees that there must be a categorical 
imperative: that there must be no hint of 
any kind of sexual process that passes 
between the therapist and the patient 
because the process itself is conducive to 
that kind of thing.  In the United States, 
our therapists must have completed stan-
dard psychiatric training and all people 
who are certified in orgonomy must be 
certified in psychiatry.

Special Populations: | We treat all 
ages of patients from infancy to old age. 
As an example of treatment in infancy: a 
patient brings in a four-month-old infant 
who has gradually stopped eating, stop-
ped sleeping, and is crying all the time.  I 
look at the baby, she is pale, she is whiny, 
she has a pinched face, her chest is held. 
I asked the mother what’s been going on 
at home.

The mother said she had worked full 
time as well as take care of the household 
duties before the infant was born. Now 
that the infant is born, she has all of her 
previous duties plus exclusive care of the 
infant.  Her husband does not do a thing.  
I asked her if she hadn’t talked to her hus-
band.  It turns out she has kind of whined 
to him that she wishes he would contribute 
a little more, which had no effect.

So I say, «Take the infant in your 
arms,»which she does, and I say, «Now 
scream bloody murder.»  So she starts 
screaming, and the infant opens its eyes, 
looks at her, and the infant starts screaming 
with her, so mother and baby are screaming 
together.  Of course, the infant is no longer 
pale. Her cheeks are red now, her chest 
is moving, the mother’s chest is moving, 
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and the mother goes home.  She has the 
fight of her life with her husband and 
lays down the law to him.  Afterwards, he 
contributes to the workload of taking care 
of the infant and the problem disappears.

A story about working with a child, 
this is one of the nicest child stories.  The 
little girl is named Vicki.  She has become 
increasingly phobic in recent months.  She 
started out needing a light in her bedroom 
at night, then she needed the hallway 
light lit, then she needed the next room 
light lit, until the house has to be entirely 
lit at night now.  And she is becoming 
increasingly agoraphobic.

Vicki comes into my office. She is a 
sweet, polite, bright, lovely little girl.  I put 
her on the couch.  Her chest is held, her 
neck is tight and she has a constant, sweet, 
Sunday School smile.  So we smile at one 
another and that doesn’t affect her one bit.  
Then I press on her tight neck, and she 
keeps smiling.  I say, «Doesn’t that hurt?», 
and she says, «Yes, but I know you’re doing 
it for my benefit.» Now this goes on for 
about four or five weeks and my hands hurt 
from the pressure on her neck.  She will do 
nothing but smile sweetly.  About the fifth 
week, we are doing this, and suddenly, I 
have drapes hanging right by my couch 
which no longer hang there, Vicki ended 
the drapes.  She pulled down the drapes, 
turns to me and says, «Drop dead, you 
rat.»  There was a song at that time, «Id 
like to get you on a slow boat to China,» 
and she said, «Why don’t you take a long 
trip on a slow boat to China?»  I got her 
to scream and cry, which she does readily.  
She sobs her heart out, and I hold her in 
my arm and the session ends.  My office 
is next door to my treatment room and I 
am sitting behind my desk in my office 
when she walks around my desk where I 
am sitting, hugs me and says genuinely, 
«Thank you.»

Thereafter, gradually, we had talks.  
Her family was as funny as Vicki was.  
They were ultra, ultra liberals who, when 
their oldest daughter started going out 
with a black boy, the family went crazy, 

like falseness was the modus vivendi of 
that family.

The treatment of adolescents : Our 
general policy is to treat adolescents as 
little as possible, because it is regarded 
as a time of hormonal furor, and the 
adolescents have all they can do to handle 
what’s going on in their world without, let 
alone, entering into an intensive dynamic 
therapy.  So what we try to do is handle 
the immediate problem as simply as pos-
sible, then send them back into their world 
again.  If necessary, they can come back 
later on when they are over the furors of 
adolescence and when we can do more 
intensive work.

The treatment of the elderly: This 
is similar to the the treatment of the 
adolescent: One does not do intensive 
dynamic therapy with old people.  We 
try to handle the immediate problem and 
send them out.

An example of that is the mother of a 
patient.  She is a 78-year-old woman who 
has just been through major surgery come 
home from the hospital. She immediately 
took to her bed, and each day strayed less 
and less from her bed, until she refused 
to move from her bed.  Her daughter was 
scared because she was just lying rigidly 
in her bed.

She managed to get her into my office, 
and I saw the old lady was barely breathing, 
her eyes were in a fixed stare, looking 
straight ahead of her, and she is practically 
immobile.

I gently push on her chest, trying to get 
her to start to breathe. Then I ask her to 
follow my finger, which she could not do 
at first, like her eyes are fixed.  Gradually 
she is able to do this if I move my hands 
slowly and her eyes start to move a little bit, 
at first, passively.  I move her extremities, 
her arms and her legs, and then she is able 
to move them a little bit, and she is able 
to walk out of the office a little easier than 
the rigid way that she walked in.

On the second visit, she is kind of 
relaxed, she walks in the way she did the 
first time.  We do the work again on the 
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eyes, the chest, and the extremities.  Then 
we talk about her fear of death, because 
it’s clear to me that she is using a very 
primitive defense mechanism, as if to 
say, «If I appear immobilized, maybe the 
angel of death will not see me, and he’ll 
skip over me.»  So, we talk about our fear 
of death which she admits to very freely.
That gives her a great deal of relief, at 
least exposed it.  After about two or three 
sessions, she is moving about the house 
normally again, and that’s in general how 
we treat old people.

Concluding Statements | Psychiatric 
orgone therapy is not for all patients.  
There are some people who come to see 
me and I realize that they don’t have the 
wherewithal to do the work that is required 
in therapy, or their structures are too fragile 
to start to tinker with, and I refer them to 
colleagues who do only verbal therapy.

All of the standard psychiatric approac-
hes toward patients are employed in 
psychiatric orgone therapy.  I use anti-
depressants when necessary and I use 
neuroleptic drugs when necessary, and I 
do everything that I learned in my psy-
chiatric training when treating a patient.  
The difference is that I think that I have 
a range of activities and weapons with 
which to deal with patients which many 
other psychotherapists do not have.

It’s very typical for our trainees in 
psychiatric orgone therapy, who are doing 
their residencies, to say to us, «I am so 
happy that I have a larger armamenta-
rian than those people have.» Another 
interesting experience was a girl that I 
treated a long time ago. She was a lady 
in her 20′s, knew nothing about Freud, 
Reich, nobody.  She didn’t know anything 
about psychiatry, her family physician 
referred her to me. I thought she would 
be a good candidate for therapy, so we 
did orgone therapy.  She did very well, 
and many months later, she came in and 
said, «Do you want to hear something?» 
I said, «What?»  She said, «I have a girl-
friend who went to a psychiatrist and all 

they do is talk.»  And that’s the difference 
between what we do and what most other 
people are doing. From my point of view, 
what orgone therapy enables me to do 
is to reach into places with patients that 
no other therapy can allow me and give 
me that kind of entrance that psychiatric 
orgone therapy does.
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Gastrokirurgi



Æsculap tok turen til overlege og gastrokirurg Kristin Kjellevold på Ullevål 
Sykehus og fikk et innblikk i hvordan det er å arbeide som gastrokirurg.
tekst og foto: Emil Bakkerud Nærby

Kan du utdype hva arbeidet som gastrokirurg 
går ut på?
Hovedsakelig direkte pasientrettet arbeid 
på sengepost, poliklinikk og med elektive 
operasjoner. Det er et ganske vaktbelastet 
yrke med mye øyeblikkelig hjelp problem-
stillinger, typisk appendisitter og perianale 
abscesser. Disse inngrepene gjør som regel 
assistentlegene. Når man er ferdig spesialist 
bidrar man med å hjelpe assistentlegene 
ved større ø-hjelp operasjoner. Mange 
steder er man også involvert i behandling 
av traumepasienter.

Hva fikk deg til å velge denne spesialiteten?
Jeg har alltid likt meg godt på operasjons-
stuen, det er egentlig det. Man bør like 
praktiske oppgaver, det kan være en fordel.
   
Hvor lang tid tar det å utdanne seg til gastrokirurg?
I dag må man først utdanne seg til gene-
rell kirurg, som tar fem år og deretter 
spesialisere seg videre innen gastrokirurgi 
som tar to år i tillegg. Denne ordningen 
kommer antagelig til å endres, slik at 
det trolig kommer til å utdannes færre 
generelle kirurger. Grenspesialisering uten 
den relativt store generelle komponenten 
blir mer vanlig. Gastrokirurgi kommer 
nok til å stå igjen som det mest generelle 
kirurgiske faget, det som favner bredest. I 
dag er tilbringer man fire år på gruppe to 
sykehus og et år på gruppe 1 sykehus for å 
bli generell kirurg. Deretter tilbringer man 
ett og et halvt år på gruppe 1 sykehus for å 
spesialisere seg i gastrokirurgi. Eventuelt 
kan man gjennomføre hele utdanningen 
på gruppe 1 sykehus.

Hvordan arter arbeidsdagene seg?
Jeg er på jobb kvart over syv hver dag 
og drar sjelden hjem før halv seks på 

ettermiddagen. De dagene jeg har vakt 
blir jeg lenger. Assistentlegene har en 
ganske lang arbeidsuke og har mye å 
gjøre på vakt sammenlignet med enkelte 
andre spesialiteter på sykehuset. Dagene 
er varierte og innholdsrike og man må 
være litt dedikert. Hvis man får en pasient 
med en komplikasjon under et inngrep, 
så går man liksom ikke bare hjem etterpå 
og glemmer pasienten. Det blir ofte til at 

jeg tar noen ekstra telefoner i helgen eller 
stikker innom og ser hvordan det går. Det 
hører med til spesialiteten man har valgt.

Er det enkelte typer som velger gastrokirurgi?
Det har tradisjonelt vært et mannsdominert 
yrke, det er det i mindre grad nå. Man må 
ha en viss grad av handlekraft, og ikke 
veie for lenge for og imot før man tar en 
beslutning. Indremedisineren blir sett på 
som den smarte og kirurgen blir sett på 
som den praktiske. Det er ikke så dumt å 
være smart som kirurg heller.
 
Hvordan er kjønnsfordelingen blant gastrokirurgene?
Her på avdelingen på Ullevål er det til 
sammen tjue stykker, hvorav det er ti 
kvinner og ti menn. Dette har forandret 

seg mye de siste årene. Jeg vil tro at denne 
avdelingen er en av de minst kjønnsdelte.
Hva tjener en gastrokirurg i årslønn?
Jeg tjener tett oppunder en million kroner 
inkludet vakttillegg og overtid.

Hvordan vil arbeidsmarkedet utvikle seg for gas-
trokirurger i fremtiden?.
Når man først har blitt gastrokirurg er det 
stort behov for en, men veien frem til å 
bli gastrokirurg er for så vidt lang, blant 
annet med tanke på alle inngrepene man 
må beherske. For å jobbe privat må man 
ha mye erfaring og operere raskt. Jeg ser 
aldri at private aktører som Aleris utlyser 
gastrokirurgstillinger, de håndplukker nok 
folkene de ønsker seg.

Har du noen tips til de som kan tenke seg å bli 
gastrokirurger i fremtiden?
Jeg vil anbefale å begynne å jobbe på et 
mindre sykehus. På mindre sykehus får 
man som regel gjøre flere inngrep enn 
for eksempel på et universitetssykehus. 
Slik kan man få til å bygge solid kirurgisk 
erfaring tidlig i spesialiseringen. I tillegg 
er det lettere å få bosatt seg i nærheten 
av sykehuset i en mindre by. Å ha glede 
av og interesse for den praktiske delen av 
faget bør være en viktig motivasjonsfaktor 
i motsetning til å bli kirurg bare fordi man 
liker tittelen. Yrket er også preget av stor 
arbeidsmengde og en del nattearbeid, så 
slike ting må man være innstilt på. En 
fin ting med jobben er at man raskt kan 
se positive resultater av behandlingen 
man gir. En pasient med peritonitt kan 
være forferdelig syk preoperativt men i 
drastisk bedre form allerede dagen etter 
operasjonen. Det gir en veldig glede – i 
motsetning til de tilfellene som ikke går 
så bra. 

 
Man må ha en viss 

grad av handlekraft, 
og ikke veie for lenge 
for og imot før man 
tar en beslutning.
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KoNfEraNsEN for 
mEdisiN oG KrisTEN 
Tro

det enkle svaret er Konferansen for 
medisin og kristen tro, som i år vart 

arrangert for 13. gong. Dette er fire flotte 
dagar der studentar frå alle dei medisinske 
fakulteta i landet, samt nokre tilreisande 
frå utlandet, samles på Hermon Høyfjells-
senter i Sudndalen. Fellesnemnarane for 
helga er unikt fellesskap, delt tru og 
tvil, dei gode samtalane, nye vener, solid 
undervisning, god mat, flott natur, latter 
og mykje moro. 

Konferansen er grunnlagt av og vert 
arrangera av studentar, men er organisert 
som eit arrangement under Norges Kris-
telige Legeforening (NKLF). Kvart år 
stillar 20-30 lækjarar og andre «skikkeleg 
vaksne» opp friviljug og bidreg med alt i frå 
undervisning til samtaleteneste. Temaet for 
årets konferanse var «Større» og opna for 
mange spanande seminar og workshops.

Blant ei rekkje gode seminar var det 
nok særleg Olav Mella, avdelingsdirektør 
i onkologi på Haukeland Universitets-
sykehus, som gjorde sterkt inntrykk med 
sitt seminar «Større enn jeg makter». Der 
delte han si historie om sonen som i 2008 
fekk kreft og etter 3 år døydde, på farens 
eiga avdeling. Han fortalde nært om 
tankar, kjensler og erfaringer han gjorde 
seg ved å gå frå å vera behandlar og til å 
verte pårørande. Elles var det langvegs 
reisande besøk av nevrokirurgen Kee Park 
som undervisar som friviljug i nevrokirurgi 
i utviklingsland og kom eins ærend frå 
Kambodsja for å fortelje si livshistorie og 
korleis menneske er på sitt beste når dei 
hjelp andre. I tillegg var det ei rekkje andre 
bidragsytarar, m.a. Dagfinn Høybråten, 
Ola Didrik Saugstad (prof. i pediatri, Oslo 
Universitetssykehus Rikshospitalet), Anne 
Molne Kjøllesdal (gynekolog, Drammen 

Sykehus) og Espen Ottesen (tankesmia 
Skaperkraft og NLM).

Oktoberhelga har for mange vorte 
eit av haustens store høgdepunkt, ein 
eineståande arena der fag og tru får møtes 
og verte utfordra. Visjonen er «å inspirere 
medisinstudenter og turnusleger, som er 
kristne eller interessert i kristen tro, til 
å være etterfølgere av Jesus i studie- og 
yrkesliv.»

Kva får 150 medisinstudentar frå heile landet til å stikke til fjells tredje helg 
i oktober kvart år?
tekst: Ragnhild Ekre 
foto: Alf-Olav Haukelid
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PlEiEmEdHjElPErKurs 
i BErGEN

medisinstudiet i Bergen er det eneste 
i Norge som har et klart skille mel-

lom klinikk og preklinikk. For studenter 
på de to første kullene blir derfor kurs 
arrangert av Nmf (Norsk medisinstu-
dentforening), Norsk folkehjelp, BAMS 
(Bergen akuttmedisinske studentforening) 
og andre en av få måter man kan tilegne 
seg praktisk kunnskap på i løpet av de to 
første studieårene. Mens medisinstudenter 
i de tre andre byene starter med PBL og 
klinisk hverdag fra første skoledag, må 
studentene i Bergen på de to laveste kullene 
støvsuge det tilbudet som er. Årets pleie-
medhjelperkurs ga preg av dette, kurset 
var fullbooket med 60 ivrige studenter, for 
det meste fra første og andre kull. 

Kurset ble holdt for fjerde år på rad 
av sykepleier og medisinstudent på femte 
året, Anne-Ma Fjell Naterstad. Hun brukte 
den teoretiske kursdagen til å undervise 

i temaer så ulike som stell, ernæring, 
taushetsplikt, hygiene, morsstell, elimi-
nasjon og forebygging av decubitus. På 
den etterfølgende praktiske dagen fikk 
deltakerne praktisert det de lærte første 
dag: stell i seng, samt å ta blodtrykk, puls, 
respirasjonsfrekvens og blodsukker. Flere 
fikk seg en vekker da en selv skulle inn i 
rollen som pasient i stellsituasjonen. 

Erfaring og turnus | Kursansvar-
lig Kristin Møystad Michelet påpeker 
relevansen av et slikt kurs for legers frem-
tidige yrkesutøvelse: «Et slikt kurs gjør 
studentene bedre rustet til å gjøre en god 
pleiejobb på sykehjem, sykehus og i hjem-
mesykepleien. Jeg tror også pleieerfaring 
gjør studentene til en bedre lege når studiet 
er over. Dette siste poenget ble gjentatt av 
flere kursdeltakere. Det er heller ikke til 
å komme utenom at arbeidserfaring har 

blitt viktigere etter at turnusordningen ble 
gjort søknadsbasert tidligere i år.»
De fleste deltakerne gikk som nevnt på 
første og andre kull, og deltok for å få 
en inngangsport til arbeidslivet og bedre 
ferdigheter innen pleie. Rachel Maheswa-
ran lovpriser kurset. –Jeg synes dette var 
svært lærerikt og nyttig. Det har vært få 
praktiske ting på studiet så langt, så dette 
var etterlengtet, sier hun, mens hun tar 
blodtrykk på medstudent Alam Feridooni. 

Også tredjeårsstudent Johannes Sten-
berg Saxe hadde tatt turen. Han har jobb 
på Sandviken psykiatriske sykehus i Ber-
gen, men kunne i tillegg tenke seg en jobb 
innen pleie. –Kurset var veldig bra faglig! 
Ettersom de fleste sykehus krever et visst 
antall pleietimer for å ansette studenter, 
er det viktig å få med seg den erfaringen 
og kunnskapen man kan. 

I midten av oktober arrangerte Nmf i Bergen pleiemedhjelperkurs. 
For mange ble det første møte med praktiske ferdigheter

tekst: Beathe Rønning
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forsKNiNGsuTVEKs-
liNG i TaiwaN

denne sommeren fikk jeg gleden av å 
delta på International Federation of 

Medical Student Assosiations(IFMSA) sitt 
forskningsutvekslingsprogram i Taiwan. 
Dette innebærer at jeg jobbet på lab fra 
kl. 10-17 mandag til fredag fire uker i juli, 
mens jeg hadde tid kvelder og helger til 
å utforske dette fantastisk vakre landet. 

Universitetet jeg jobbet på het Natio-
nal Taiwan University (NTU). Dette 
er Taiwans største universitet  og kan 
sammenlignes med Universitetet i Oslo.  
Her jobbet jeg på en biokjemisk lab under 
veiledning av Professor Wei Hsuan Yu 
som er utdannet delvis ved Universitetet 
i Miami og Harvard. Han jobber med 
ekstracellulære matrixproteiner involvert 
i Parkinsonutvikling. På hans lab var 
det totalt ca. 15 studenter. Disse var for 
det meste taiwanske master- og doktor-
gradsstudenter, men også canadiske og 
amerikanske studenter, samt tre stykker fra 
IFMSAs program. Oss tre var Joana fra 
Portugal, Peter fra Slovenia og jeg. Den 
store mengden studenter hadde både posi-
tive og negative sider. I negativ forstand 
dreide det seg mest om at laben stort sett 
alltid var full og det ble mye venting på 
apparater samt på samtaler med profes-
soren. Dette ble heldigvis mye veiet opp 

ved at Professor Yu var en utrolig hjelpsom 
mann og ville veldig gjerne at vi skulle få 
så mye ut av vårt opphold som mulig. Det 
positive var at vi fikk god veiledning fra 
studentene og hadde et godt samarbeid 
med dem. Vi fikk blant annet vår egen 
«mentor» – Yen Ling(mastergradstudent), 
som vi kunne spørre da professoren ikke 
var tilstede. 

Av Professor Yu, Yen Ling og de andre 
studentene lærte vi dermed helt grunnleg-
gende teknikker innenfor noe som kal-
les «subcloning». Dette inkluderer blant 
annet teknikker som elektroforese, western 
blotting, Restriksjonsfragmentanalyser, 
samt arbeid med plasmider, bakterie- og 
stamcellekulturer. I tillegg var jeg så heldig 
at jeg fikk jobbet litt med mus og dermed 
også kan si at jeg har vært borti en såkalt 
dyremodell. Totalt sett er jeg fornøyd med 
mengden labarbeid vi fikk tildelt. Profes-
soren forventet noe av oss, noe som jeg 
oppfatter som bra. Vi måtte blant annet 
ha to framgangsrapporter i løpet av de 
fire ukene. Den første for at professoren 
skulle forsikre seg om at vi hadde forstå 
teorien, den siste for å presentere hva vi 
hadde funnet.

På NTU var det totalt 10 andre fors-
knings- og klinisk utvekslingsstudenter. Alle 

fra andre land i Europa; Slovenia, Slovakia, 
Tsjekkia, Østerrike og Portugal. Våre helt 
enestående taiwanske kontaktpersoner fikk 
samlet oss én av de første kveldene på en 
taiwansk restaurant. Denne kvelden ble vi 
enige om felles kveldsprogram den første 
uken og helgeprogram ut oppholdet slik 
at vi fikk sett mest mulig av Taiwan på 
den korte tiden vi var der. Gjennom dette 
«sosiale programmet» fikk vi sett store deler 
av Taiwan, særlig Taipei, i tillegg til at vi 
endte opp med å bli en sammensveiset gjeng 
med avtaler om å besøke hverandre i årene 
fremover. Særlig god nytte av dette fikk jeg 
da jeg dro med en av labpartnerne mine, 
Peter, på scootertur ned østkysten. Dette 
er en helg lengter tilbake til! Mot slutten 
av oppholdet ble vi enige om at vi alle var 
i en ganske unik situasjon, da vi gjennom 
de taiwanske medisinstudentene fikk høre 
at det på noen andre universiteter kun var 
bare 1-2 utvekslingsstudenter. Jeg er veldig 
glad for at jeg havnet nettopp i dette landet, 
dette universitetet og på denne laben. 

tekst: Silje Onsager Stordal
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Kjære Uetikeren, Dr. Jens Bildø,
Jeg blir alltid så kåt når jeg ber de kvinnelige pasientene kle av 
seg, og særlig når jeg utfører den unimanuelle, rektovaginale 
implikatur. Dette gjelder så klart særlig de unge og vakre.  Jeg 
lurer på om jeg er uetisk?

Hilsen,
 fortvilet mannlig medisinstudent

Kjære fortvilet mannlig medisinstudent,
Ja, jeg forstår at det kan være et problem. I disse situasjonene er 
det viktig at du har ryggen fri og ikke kan bli beskyldt for noe i 
ettertid. Derfor bør du alltid ta inn en pleieassistent eller noe på 
undersøkelsesrommet, gjerne en utlending som ikke snakker så 
godt norsk. Med pleieassistenten i rommet er det fritt fram. Be 
pasienten ta et par dype pust, plasser tommelen godt proktalt og 
massér vulva og vagina litt ekstra med lang- og pekefinger!

Beste hilsen, 
uetikeren, 

Dr. Jens Bildø

Spør
Uetikeren

Dr. Jens Bildø

Ny spalte

Uetikk er et viktig tema i 
medisinen. Dr. Jens Bildø vil 
bistå med sin kompetanse, og 
svare på innsendte spørsmål, 
i tiden framover. Spalten er 
dedikert til professor Per 
Fugelli.
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Hva er skillet mellom østens og vestens syn på prostitusjon?Er 
Vestens forståelse av prostitusjon i Thailand fordømmende 

og destruktiv?

Prostitusjon i 
Bangkok
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d
et var pengene 
som gjorde at 
Bon begynte å 
selge seg selv på 
strendene i Koh 
Samet. Hun var 
26 år gammel 

og grønnsakselger i Ayutthaya nord for 
Bangkok da en venninne foreslo at hun 
heller burde prøve å jobbe som barjente. 
Alenemoren hadde blitt forlatt av kjæresten 
noen år tilbake og hadde nesten aldri tid til 
overs for sin 9 år gamle sønn når hun kom 
hjem etter å ha jobbet 12 timer på markedet. 
«Det var ett slitsomt liv. Jeg jobbet hele 
tiden men tjente allikevel lite og hadde 
nesten aldri fritid. Det var først og fremst 
sønnen min som gjorde at jeg tok valget». 
Jeg møter Bon på arbeidsplassen hennes, 
en reggaebar med Bob Marley – dekor og 
«Legend» på repeat. Turistøya Koh Samet 
ligger 3 timer sør for Bangkok og er en 
populær destinasjon for helgeutflukter 
for middelklassen i Thailand, og Bon 
pendler hver måned mellom jobben og 
familiehjemmet i Ayutthaya. «Jeg bestem-
mer selv hvor mye jeg ønsker å jobbe, de 
fleste månedene tilbringer jeg bare 10-12 

dager her nede. Når jeg jobber bor sønnen 
min hos foreldrene mine, og når jeg drar 
hjem igjen kan jeg bruke all tiden min på 
han. Livet mitt har blitt mye lettere etter 
at jeg begynte å jobbe her». 

Sexindustrien i Thailand befinner seg 
flere lysår unna debatten om sexkjøp som 
har preget Norge de siste årene. Frivillige 
organisasjoner anslår at mellom 200 000 
og 300 000, de fleste kvinner men også 
rundt 10 % menn, lever av å selge seksuelle 
tjenester i en industri som omsetter for 
milliarder av kroner hvert år. Hvert år 
ankommer mer enn 20 millioner turister 
Thailand på jakt etter sol, bading og billig 
shopping. En betydelig andel av disse 
kommer i like stor grad for tilgangen på 
asiatiske kvinner. Badebyen Pattaya og 
områdene Patpong, Soi Cowboy og Nana 
Plaza i Bangkok retter seg hovedsakelig 
mot vestlige turister med utallige go-go-
barer, strippeklubber og massasjesalonger 
som ikke levner noen tvil om hva slags 
massasje de egentlig tilbyr. Er man hvit, 
mannlig og bor i Bangkok kan man ikke 
unngå tuk-tuk-sjåførenes tilbud om billig 
«bom-bom» eller ropene om «massage, 
mister?» fra raden med damer utenfor 

tekst: Håvard Bergo, 
Utdannet statsviter og jobber med 
humanitært arbeid i Bangkok

Ny spalte

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 
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spasalongene. Denne mørkere utgaven 
av Thailands turistindustri har skapt en 
myte om at skrupuløse vestlige menn er 
årsaken til at fattige kvinner selger seg 
selv, en myte som på langt nær stemmer 
overens med virkeligheten. Svært mange 
av de såkalte sexturistene kommer fra 
Midtøsten eller andre asiatiske land, og 
det er thailandske menn som utgjør den 
desidert største kundegruppen. Stedene 
som retter seg mot turister er enkle å få øye 
på, og det bidrar til å skjule det faktum at 
dette i all hovedsak er en industri drevet 
av og for thailandske menn. 

På overflaten er Thailand ett relativt 
likestilt land. De har en kvinnelig stats-
minister og kvinner utgjør nær halvparten 
av arbeidsstyrken, ifølge FNs Gender 
Inequality Index, som nylig rangerte 
Thailand til 63 av 183 land i hvor store 
kjønnsforskjellene er. For utenforstående 
vil mannskulturen ofte kunne fremstå som 
langt mindre macho enn i mange andre 
land: menn gir små barn mye oppmerksom-
het og landet er berømt for sine tolerante 
holdninger til homofile og transseksuelle. 
Thailand er allikevel langt mer patriar-
kalsk enn hva man kan se på overflaten. 
Både buddhismen og thailandsk kultur 
verdsetter menn høyere enn kvinner og 
det kommer kanskje spesielt til uttrykk i 
synet på seksualiteten. Det er langt større 
forståelse for at menn har seksuelle lyster 
som må tilfredsstilles og skikken med å 
ha en mia noi (elskerinne) på siden av sin 
mai yai (kone) er fortsatt svært utbredt, 
det samme gjelder praksisen med å betale 
for sex.

En studie fra USAID fra tidlig 1990-tal-
let hevder at 75 % av thailandske menn 
kjøper eller har kjøpt sex, og at nær 

halvparten av mennene hadde sin første 
seksuelle opplevelse med en prostituert. 
Det er vanskelig å anslå det reelle omfanget 
av denne praksisen i dag men få betviler 
at sexkjøp er relativt vanlig og betydelig 
mindre stigmatiserende for både hore-
kunden og den prostituerte enn i Norge.  
Om man vet hvor man skal lete er det ikke 
vanskelig å finne beviset for eksistensen 
av denne virksomheten. Det tok ikke lang 
tid før jeg oppdaget at det i samme gate 
der jeg bor i Bangkok, i ett rolig nabolag 
utenfor sentrum, også fantes to enorme 
bordeller. De store, fire-etasjers bygningene 
reklamerer for «bad og massasje» og på 
kveldene dirigerer flere uniformerte par-
keringsvakter de besøkende rundt på en 
svær parkeringsplass. Det er også tydelig 
at sexkjøp er en langt mer akseptert del av 
mannskulturen enn i mange vestlige land. 
En bekjent av meg i midten av 20-årene 
fortalte meg uoppfordret at han besøkte 
bordeller annenhver måned fordi «jentene 
der vet virkelig hvordan de skal ta vare 
på en mann». Han mente det er vel verdt 
kostnaden på rundt 500 kroner til tross for 
at det utgjør ett betydelig innhogg i hans 
allerede stramme økonomi, og han har hel-
ler ikke noen moralske betenkeligheter med 
sexkjøp generelt. Den kulturelle aksepten 
gjenspeiles også i forrige måneds uttalelser 
til Napanwut Liamsanguan, lederen for 
Bangkok-politiets avdeling for beskyttelse 
av kvinner og barn. Politimannen som 
blant annet er ansvarlig for å bekjempe 
menneskehandel og prostitusjon kom i 
hardt vær da han påstod at prostitusjon 
forebygger voldtekter siden det gir poten-
sielle voldtektsmenn ett sted å få utløp for 
sine ellers ustoppelige lyster. 

Uttalelsene til Liamsanguan reflekterer 
også det symbiotiske forholdet sexindus-
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trien har til politiet i Thailand. Offisielt er 
både sexsalg, sexkjøp og bordellvirksom-
het ulovlig. Årlig arresteres rundt 30 000 
prostituerte som blir i de fleste tilfeller straf-
fet med mindre bøter, eller deportasjon om 
det viser seg at de er ulovlige innvandrere 
fra Kambodsja, Vietnam eller Burma. Ofte 
er det gateprostituerte som arresteres da 
den etablerte bordellvirksomheten drar 
nytte av en utbredt korrupsjonskultur 
i politiet i Thailand. Det er en utbredt 
oppfatning om at politimenn som oftest 
lar seg bestikke, og landet havner nede på 
88ende plass i Transparency International 
sin årlige korrupsjonsrangering. Ifølge 
en FN-rapport fra 2012 er denne lysskye 
men svært lønnsomme virksomheten 
helt avhengig av korrupte politimenn og 
lokalpolitikere. Prostituerte betaler for 
å unnslippe arrestasjon og bordelleiere 
betaler for å slippe brysomme razziaer, eller 
i det minste for å bli advart på forhånd når 
lokalpolitikerne føler ett press for å rydde 
opp i sine respektive områder. I Thailand er 
ofte bordellvirksomheten kamuflert bak en 
fasade av legitime forretninger som spa- og 
massasjesalinger, saunaer, karaokebarer og 
strippeklubber. I likhet med en rekke andre 
asiatiske land blir det i thailandsk kultur 
tillagt svært mye vekt på å opprettholde en 
fasade utad, og det å tape ansikt i sosiale 
situasjoner blir forsøkt unngått for enhver 
pris. Dette skinnet av legitimitet gjør det 
dermed lettere for politi, politikere og 
det thailandske samfunnet å unngå å ta 
stilling til sexindustrien. Samtidig unngår 
sexarbeiderne å tape ansikt ovenfor familie 
og venner ved å fortelle at de jobber i en 
massasjesalong eller bar. Barjenta Bon 
på Koh Samet fortalte at foreldrene hen-
nes var klar over hva hun egentlig drev 
med – det skal lite fantasi til når datteren 

tjener flere månedslønner i løpet av noen 
uker – men siden det ikke var et tema de 
snakket om, slapp både hun og foreldrene 
å tape ansikt. 

Det er verdt å nevne at de færreste som 
jobber innen sexindustrien i Thailand 
er ofre for menneskehandel i offisiell 
forstand. Konservative anslag tyder på 
at rundt 4 % av de prostituerte oppfyller 
kriteriene for å ha vært utsatt for men-
neskehandel, ved at de er mindreårige 
eller ikke står fritt til å forlate bordellene. 
Allikevel kommer man ikke unna det 
faktum at dette i overveiende grad er 
kvinner og menn som selger kroppen sin 
for pengenes skyld. I mange tilfeller er 
dette kvinner som reiser til byene fra den 
fattige landsbygda i Thailand, ofte fra 
Isaan i nordøst, i håp om å kunne sende 
hjem penger til familien.  Jeg møter 22 
år gamle Bea på gata i Bangkok, og hun 
levner ingen tvil om motivasjonen hennes. 
«Svært ofte liker jeg ikke denne jobben, 
spesielt når kundene er gamle menn eller 
veldig slibrige. Men jeg trenger pengene 
for å forsørge moren min, som ikke kan 
jobbe. Hva annet kan jeg gjøre? Jeg føler 
vel egentlig at jeg ikke har ett annet valg». 
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Men hva med følelser som håp, 

fortvilelse og smerte ? 

Psykosomatikk

Spenningsfeltet: 
yrkespolitikk – 
menneskebilde 
medisinsk ansvar 

Psyke–Somas 
dualismetrauma

Georg Groddeck (1866-1934) sa: 
«Ukritisk symbolisering i psy-
koanalysen kan ikke erstatte 

naturvitenskapelig teori».  Viktor von 
Weizäcker (1949) og Franz Alexander 
(1950) var brobyggere i psykosoma-
tikk  Helsepolitikere og økonomer over 
hele verden sementerte dualisme med 
overvekt på somatisk medisin!  Somatisk 
medisin besto tidligere av store fag. Spe-
sialiseringen og teknisk utvikling er viktig, 
men fokuseringen på enkelte organer 
fragmenterer medisinen og blokkerer 
helbredelsesprosesser  Finnes det etiske 
retningslinjer? Hva er helsesystemets 
menneskebilde?  Samfunnet skal være 
vinner i den globale konkurransen om 
økonomisk vekst. Det fører med seg det 
såkalte «humanetiske mangelsyndrom»!  

Hva er medisinens menneske-
bilde? Ideen om «L’ homme machine» 
(1709-1751 fransk filosof JULIEN OFFRAY 
DE LAMETTRIE) utviklet seg videre 
til «APPARATMEDISIN OG MEDI-
KALISERING», kontrollert av kunstig 
intelligens (datamaskin).  Men hva med 
følelser som håp, fortvilelse og smerte ? 
Hva skjer med oss når vi ignorerer disse 
følelsene?  Sigmund Freud oppdaget 
betydningen av psykiske konflikter når 
det gjelder nevrotiske sykdommer. Freuds 
psykoanalytisk metode for å behandle 
de syke åpnet for en ny dimensjon i 
diagnostikk og terapi. Men tiden var ikke 
inne for hans forståelse av at psykisk syk-
dom og organisk lidelse er menneskelige 
utrykksformer av samme sak, reaksjon eller 
forsvar på dypereliggende konflikter eller 
stress, og at hvert menneske reagerer på 

sin individuelle måte, noen mer psykisk, 
noen mer kroppslig, men alle reagerer 
med sin kropp- og sjel som representant.  

Sigmund Freud følte for mye motstand 
fra medisinske kollegaer (19.århundre) 
og var for tilbakeholden for å videreføre 
denne forståelsen som han utviklet hos 
psykisk syke sammenlignet med organisk 
lidelse.  Teknisk biologisk medisin er blitt 
det offisielle dogma for samfunns-og 
helsepolitikk. Gustav von Bergmann så at 
sykdom starter med funksjonssvikt og fører 
til strukturskade. Viktor von Weizäcker 
(1925) gikk et skritt videre og spurte:» Hva 
eksisterer før funksjonen svikter?  Han 
svarte: «Den sykes personlighet med sitt 
psykiske og sosiale konfliktpotensial.» Han 
ønsket en humanmedisinsk antropologi 
som forutsetning for helsesystemer.  «Men-

nesket som subjekt i medisinen.» For etikk 
i medisinen står menneskebildet sentralt! 
I møtet med behandleren er to ting sen-
trale! – empati: å forstå og å sette seg inn 
i den sykes virkelighet – kompetanse: 
medisinsk kunnskap og evne.  

Aldous Huxleys fremtidsroman 
«Brave new world» virker meget antikva-
risk sammenlignet med Dagens realitet: 
«embryo-transfer, gen-kloning, å reprodu-
sere identiske individer i rekke, sperma-, 
egg- og embryo-banker. Produksjon av 
menneske-dyr-hybrider, kjøp og salg av 
sperma, egg og embryoner. Sykdommer 
og epidemier forårsaket av genmanipu-
lering.  Menneskebildet som avledes fra 
klassisk teknisk biologisk tekning er for 
ensidig og inhumant, det viser ikke len-
ger forskjell mellom Humanmedisin og 
Veterinærmedisin!!!

DET ER AV RENT HUMANITÆRE 
GRUNNER NØDVENDIG Å KOMME 
INN I EN AKTIV PROSESS FOR 
HOLDNINGSENDRING ETTER AT 

MEDISINENS AVHENGIGHET AV 
DAGENS GLOBALISERTE ØKO-
NOMI, MED SIN BØRSNOTERE 
APPARAT- OG FARMASØYTISKE 
INDUSTRI, KONKURRERER OM 
MENNESKER SOM KUNDER.  

Hva betyr i denne sammenheng inn-
føring av det nye «HONORARSYS-
TEMET» DRG?  «Diagnosis Related 
Groups». Som lege ser jeg tre områder 
som jeg føler meg ansvarlig for: – 1.for 
pasientens virkelighet – 2.for min egen 
individuelle virkelighet – 3.for medisinen 
som samfunnsmessig institusjon  Samtidig 
opplever jeg motstand i hverdagen, nesten 
som om jeg banner i kirken, når jeg ønsker 
å forandre tradisjonell medisinsk tenkning. 
Jeg er klar over at hver analyse og nyvur-
dering av sammenheng betyr nyfordeling 

av innflytelse og dermed endring av 
maktposisjoner.  Medisinens Paradigma 
og Spilleregler for Legens Handling. 
Sosial Mikrosystem: (Balint) systemisk 
interaksjon av tre aktører: Lege---Pasient-
--Sykdom (SYMPTOMER) D I A G N 
O S E = Konstrukt for å kunne beskrive 
den sykes individuelle virkelighet. 

Foucault : viktig er pasientens for-
ståelse og aksept av diagnosen  Hva 
kan være konsekvensen for det Sosiale 
Makrosystem? = Helsesystem?  Matu-
rana(1982): brukte begrepet «Autopoese» 

--Antonowsky(1987): «Salutogenese» Alle 
mennesker preges av «somato-psyko-sosi-
ale-effekter « fra den enkelte kroppscelle 
til sitt sosiale miljø. Omvendt finnes det 
også en «sosio-psyko-somatisk» retning fra 
det sosiale systemet til kroppscellen.  For 
å kunne integrere de syke og de friske, 
trenges «humanetisk solidaritet».  Her bru-
ker filosofen Jürgen Habermas begreper 
«IDENTITET» og «SOLIDARITET». Når 
vi tenker sirkulært på familie og barn kan vi 
lett forstå THURE VON UEXKÛLL som 
sier om HELSEN: «Utvikling av vår egen 
helse , autonomi og selvrealisering skaper 
samtidig helse, autonomi og selvrealisering 
i den neste.»  KRISTENDOM: «Elsk din 
neste som deg selv!» Imanuel KANTs 
IMPERATIV! UPANISCHADER: «Tat 
tvam asi»=»Det er DEG» PASIENTENS 
INDIVIDUELLE VIRKELIGHET: 
«informert eller forvirret» LEGE eller 
SCHARLATAN: Han som ikke holder 
seg til vitenskapelige tekniske regler?  Han 
som anvender vitenskaplig godkjente 
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regler uten å forstå pasientens individuelle 
virkelighet? 

Vi har alle lik anatomi, men vi alle er 
forskjellige!  Vi trenger tverrfaglig sam-
arbeid uten ansvarsvakum og prestige-
kamper!  Universiteter som Hannover, 
Heidelberg, Ulm har medisinske klinikker 
som «Modellklinikk».   MEDISIN ER EN 
DEL AV SAMFUNNET MED BEGREN-
SET AUTONOMI. Blokkader i utvikling 
av lære og forskning er politisk-strukturelt 
betinget. Bio-Medisinen og institusjonene 
har klart å binde økonomiske midler.  
Dette blokkerer utvikling av humane 
medisinmodeller. Vi trenger økonomisk 
og politisk ansvarliggjøring for å kunne 
forbedre balansen i naturen– ikke minst 
den menneskelige!  

Fører den medisinske utdannelsen ikke 
til enn merkverdig schizofreni? Mange 
studerer medisin for å kunne hjelpe andre 
mennesker med kunnskap og nærhet.  Men 
hva skjer i utdannelsen? Forberedelsen 
for å kunne behandle lidende medmen-
nesker er fysikk, kjemi og seksjonskurs på 
lik. I den kliniske delen ignoreres i stort 
omfang psykososiale problemer. Tvert 
imot fortsetter innøvelsen av ideen om 
å være den følelsesløse, vitenskapelige 
observatør  Humanmedisin er relasjons-
medisin! Ikke bare i Barne- og ungdoms-
psykiatri!  Hva er Rehabilitering? Å sette 
i gang en blokkert «Salutogenese» for å 
forhindre «Morbiditet» og «Mortalitet»! 
( for eksempel arbeidsledighet, tap av 
nærstående). 

Helse og Sykdom er ingen motsetninger 
men sluttpunkter av ett kontinuum. – Hva 
kan være svar på spørsmålet? Når?--- Står 
vi mennesker på den positive siden av 
Helse-sykdoms-kontinuum?   Psyko-sosial-
somatisk behandling er god behandling 
! I Barne- og ungdomspsykiatrien arbeider 
vi rundt barn og familier. Med bio-psyko-
sosial tverrfaglihet ønsker vi å realisere 
human helse. Essensielt for behandlings-
prosessen er MULTI-DISCIPLINARY-
LIASON:       
1. FAMILIETERAPI:-- generasjons- og 
familie- genogramm, velge ressurspersoner. 
2. KOGNITIV TERAPI:-- se og løse 
problemer. 
3.PSYKODYNAMISK TERAPI:--er-
kjenne underliggende problemer. 
4. MOTIVASJONSTERAPI:--åpne for 
pasientens diagnose- og terapiaksept.    

5. ANTISTRESSTERAPI:--redusere angst 
og smerte, tilføre avslapning og ro. 
6. AUTONOMITRENING:--balansere 
og klare seg selv. 
 7. KREATIV TERAPI: lek,kunst,musik
k,dans,psykodrama,rollespill,billedterapi

Jürgen Marggraf-Tietgen 
Spesialist i Allmennmedisin, 
Barne- og ungdomspsykiater  

Redaksjonen

En svulstig 
avskjed
Etter nesten tre år i redaksjonen til Æsculap 
føles det rart å skulle overlate stafettpinnen 
videre. Tore Næss og Kristoffer Tunheim 
har revitalisert bladet. Vi har fått et nytt 
utseende, nytt innhold og ny giv i redak-
sjonen. Det blir spennende å se hva den 
påtroppende redaktøren, Frederik Juul, 
vil finne på. Men Æsculap er ikke bare et 
blad – for meg har Æsculap vært noe i form 
av en livbøye gjennom medisinstudiet – en 
mulighet til å formulere egne tanker, være 
kritisk og gravende, og møte andre som 
også strever med å passe inn i medisin-
studiets krav om pugging og ensretting. 

For Æsculap er virkelig en livbøye. 
Bladet du sitter med i hånden er, tør jeg 
påstå, en av de få arenaene på medisinstu-
diet som virkelig oppfordrer til å utforske 
medisinens faktisk utrolige  mangfold. 
Vårt fag tangerer politikk, billedkunst, 
papirløse innvandrere, hjemløse, narko-
tika, naturvern, musikk, livets innerste 
krinkelkroker og kroppens komplekse 
balanse. Dette vet dere jo godt. Men jeg 
synes likevel det er grunn til å minne om 
hvor viktig det er at vi ikke lar oss sløve 
ned av eksamenes evige krav til ensretting 
og pugging av professorers kjæletema. 

Med en gang vi begynner å tro på 
at dersom vi kan kroppens fysiologi og 
anatomi ut og inn, så blir vi gode nok 
leger, mister medisinen sin relevans for de 
vi skal møte og behandle. For kroppene 
vi skal helbrede er en del av livene til de 
menneskene som kroppene er. Derfor er 
det så givende å være nysgjerrig på livet, på 

historien til hvert enkelt menneske – dets 
gleder og sorger og skuffelser og stoltheter 
– for det er bare sånn vi kan forstå hvem 
og hva som ligger på undersøkelsesbenken 
vi har med å gjøre. 

Nå tenker du kanskje at det ble i 
overkant svulstig, det ovenfor. Det kan 
jeg være enig med deg i, men livet er jo 
tross alt svulstig. En fødsel er ikke bare en 
mekanisk utdrivning av et foster, det er 
en grunnleggende og fantastisk hendelse 
også. En stor skuffelse er ikke bare noe 
som skjer, det er også noe som endrer deg 
og kroppen din. Klimaendringene er ikke 
bare en temperaturendring, de er noe som 
endrer livsgrunnlaget, og dermed også 
helsen, til millioner av mennesker i verden.

Derfor er det så viktig at vi legestu-
denter og leger er vårt ansvar bevisst. Vi 
er så heldige å få et yrke som bringer med 
seg en status og en stemme som mange 
andre ikke har. Den må vi bruke – både 
for å rope ut om urettferdighet og for å 
forsøke å endre samfunnet slik at flere får 
en mulighet til et bedre liv, og dermed en 
bedre helse.

Jeg er stolt av å ha vært en del av et blad 
som bidrar til mangfold og ettertenksom-
het i medisinstudiet, og jeg gleder meg til 
å følge det videre fremover. Til alle dere 
som tenker at det må jo være noe mer til 
medisinen enn denne forelesningen om 
fotknokler: Jeg håper dere også finner veien 
til Æsculaps vidunderlige redaksjonsmøter 
med felles matlaging, høylytt diskusjon, 
så mye eller lite vin du har lyst på og 
spennende mennesker. Uansett håper jeg 
dere tillater dere å bruke litt av den hardt 
pressede tiden deres på å finne flere måter 
å tenke om kropp, helse, medisin og liv, 
for det er så gøy. Og hvis dere finner noe 
spennende – fortell om det til oss andre, 
skriv til Æsculap og bruk muligheten vi har 
til å formidle nye perspektiver og tanker. 
Jeg gleder meg til å lese.

Ane Brandtzæg Næss
Redaksjonssjef
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Tilsvar «Dr Budwig» 

Terminologisk 
frihet – hvor går 
grensen?

Kostholdsdebatten er vanskelig, 
og forskerne er langt ifra sann-
heten om hva som er det «beste» 

eller «sunneste» kostholdet. Imidlertid er 
enkelte dietter basert på prinsipper som 
jeg mener strider vesentlig med etablert 
vitenskapelig kunnskap, men som likevel 
presenteres i en tilsynelatende vitenskape-
lig innpakning. I verste fall bidrar dermed 
debatten til dårligere medisin og helse.

Essayet til Monica Drexel om Dr. 
Budwigs linfrødiett er så ukritisk og full 
av misbruk av vitenskapelige termer at jeg 
ikke kan la den passere uimotsagt. Om 
innlegget var ment som en spøk får så 
være. I dette motinnlegget vil jeg forsøke å 
argumentere for min sterke uenighet med 
et utvalg eksempler fra essayet. 

For det første mener jeg diettomtalen 
inneholder flere misvisende, og noen 
direkte gale, betegnelser. Blant annet 
utsagnet: «Om energi fra solens livgivende 
stråler som kapsles inn i frøet, … ». Her 
blir det uklart om det er snakket om 
den velkjente fotosyntesen eller en mer 
hinsides «livgivende» kraft. Lenger ut i 
teksten beskrives det « … blodproduse-
rende lipoproteinet albumin.» Dette er 
forhåpentligvis en unøyaktig beskrivelse 
av albumins rolle i det kolloide trykket 
som trekker væske inn i blodbanen, da det 
forhåpentligvis er kjent for legestudenter 
at blodcellene først og fremst produseres 
i beinmargen.

I omtalen av mettet fett vises det – igjen 
i mine øyne – en manglende på forstå-
else av termer. Blant annet i setningene 
«Mettet, hydrogenert, kjemisk herdet, 
energifattig, biologisk inaktivt fett, …» og 
«… elektronrikt aktivt fett». For å starte 
med den første setningen er mettet fett per 
definisjon uten dobbeltbindinger og såle-
des fullt «hydrogenert». Er det meningen 
å beskrive innsettingen av hydrogenatomer 
i herdingen av fett blir det uansett snakk 
om en gjentakelse av det samme, men med 
forskjellige fremmedord. Det å hevde at fett 

er «energifattig» synes jeg også er merkelig. 
Fett er den mest energitette energikilden 
vi har (37 kJ/g) og det er antallet karbo-
natomer i fettsyrekjeden som bestemmer 
hvor mye energi den gir. Når det gjelder 
den andre setningen («.. elektronrikt aktivt 
fett.») mener jeg ordbruken eksemplifiserer 
en typisk eufemisering av allerede kjent 
kunnskap, for å fremstille egne teorier 
som nye og mer spennende. Jeg ser ikke 
forskjellen på «elektronrikt» og mettet 
fett, der karbonatomene har et lavere oksi-
dasjonstall (mer «elektronrikt») enn mer 
umettet fett. At en skal redusere inntaket 
av mettet fett er noe helsemyndighetene 
har sagt i mange år og selve budskapet 
fremstår derfor som mer kjedelig. Med 

dette mener jeg ikke at helsemyndighetene 
kommer med ubestridelige sannheter: Det 
er ord- og terminologibruken i Drexels 
tekst jeg reagerer på.

Det er en sammenblanding av mer 
uspesifikke adjektiv og vitenskapelige 
termer, for eksempel «… fotoners sarte 
bølgefelt … », «… å frarøve organismen 
sine energidepoter og ødelegge de sarte 
magnetiske feltene» og ikke minst «… 
eller omgi seg med syntetiske, biologisk 
døde materialer som frarøver dem energi». 
Resultatet av disse formuleringene er 

en tilslørt og delvis gal fremstilling av 
etablert kunnskap i det jeg mener går 
under kategorien «alternativ medisin» eller 
pseudovitenskap i en feilslått vitenskapelig 
innpakning.

Et annet ankepunkt til Drexels innlegg 
er mangelen på referansehenvisninger. Jeg 
forstår at det bare er et essay, og at det van-
ligvis ikke er nødvendig med kilder i dette 
tekstformatet, men sterke påstander om 
«forbløffende resultater» av dietten kunne 
i det minste utdypes, ikke bare konstateres 
ukritisk. Det hadde vært interessant å vite 
hvor gode resultatene er i form av tall eller 
resultater fra kvalitative studier.

Helt uten relevante poenger skal jeg 
ikke hevde at teksten er. Blant annet er 
linolensyre, som oppgis som en sentral del 
av dietten, en essensiell fettsyre kroppen 
ikke kan produsere på egenhånd. Dessuten 
er det mange år siden Budwig fremla sine 
teorier og mye av kunnskapen har endret 
seg siden da. Dermed kan flere av mine 
motargumenter – med rette – betegnes 
som anakronistisk, men igjen er det et snev 
av kritisk overveielse fra essayforfatteren 
jeg savner.

Kostholdsdebatten er langt ifra død 
og mye gjenstår å oppdage. Jeg mener vi 
skal være åpne for nye tanker og ideer, men 
håper disse kan bli fremlagt med de samme 
vitenskapelige termer og prinsipper som 
brukes i de veletablerte vitenskapsmiljøene.

Frederik Emil Juul
medisinstudent ved UiO.

Resultatet av disse formu-

leringene er en tilslørt og 

delvis gal fremstilling av 

etablert kunnskap i det jeg 

mener går under katego-

rien «alternativ medisin» 

eller pseudovitenskap i 

en feilslått vitenskapelig 

innpakning.
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Burde muntlig eksamen filmes? 

Filming av munt-
lig eksamen?

Muntlig eksamen – selv den 
barskeste student kan svette 
litt i trøya ved tanken.

Forståelig nok, for til alle tider har stu-
dentene utvekslet skrekkhistorier om hva 
de har opplevd bak lukkede dører. Typisk 
er det snakk om pottesure sensorer som 
stryker studentene på trynefaktor. For i 
motsetning til den anonyme, skriftlige 
eksamensformen, frykter nemlig mange 
studenter at de på muntlig eksamen 
bedømmes på helt andre grunnlag enn 
det faglige. Det være seg talemåte, klesstil, 
hudfarge, kjønn eller etnisitet. Som regel 
er det helt ubegrunnet, og sensorene får et 
ufortjent dårlig rykte slengt ut av skuffede 
studenter som ikke vil innse at de ikke 
var flinke nok. Likevel har det i flere år 
vært stor kritikk mot muntlig eksamen i 
studentkretsene, og det kan være vel verdt 
å se praksisen nærmere i sømmene.

En engasjert lege skrev nettopp mail 
til NMF Tromsø med dette budskapet: 
«Jeg synes det er så mange «merkelige» 
muntlige eksamensresultater. Hva om 
dere i NMF skriver litt om videopptak av 

muntlig eksamen?». Som sagt, så gjort.
For å si det på filmspråket; vi tar 

det fra toppen. Den ordinære muntlige 
eksamensformen inneholder studenten, 
et par-tre sensorer, og et rom. That’s it. 
Det er intimt og det er intenst, i alle 
fall for smånervøse studenter. Men som 
regel går det jo bra; alle har sine roller å 

fylle, alle gjør det de skal, og man skilles 
med en felles forståelse av utfallet. Men i 
motsetning til skriftlig eksamen, der man 
avlegger besvarelse på et dokument som 
kan leses nærmest for evig og alltid om 
det så måtte være, finnes ingen håndfaste 
bevis på hva som har hendt i det korte 
tidsrommet på en muntlig eksamen. Hvis 
ting mot all formodning skulle gå skeis, 
faller ikke det i studentens favør. 

I realiteten er det nemlig svært få 
klagemuligheter på muntlig eksamen. I 
loven står det at man kan klage på formelle 
feil, som for eksempel at utstyret ikke 
funket, men man kan i bunn og grunn 
ikke klage på selve karakteren. Uansett 
hvor bra man følte man gjorde det, eller 
hvor uenig man er i sensors avgjørelse. 
Studenten har heller ingen mulighet til å 
få andre sensorer til å vurdere besvarelsen, 
fordi en muntlig eksamen er såkalt «ikke 
mulig å etterprøve». 

 Der sensorene på skriftlig eksa-
men retter oppgaver etter bestemte ret-
ningslinjer og fasit, og studentene i ettertid 
kan dobbeltsjekke resultatet, kan det 
også spekuleres i om ikke vurderingen av 
muntlig eksamen går mer på skjønn slik 
det gjøres i dag. 

I en anonym spørreundersøkelse blant 
39 medisinstudenter på det Medisinske 
fakultetet i Tromsø, svarte 32 personer at de 
var positive til filming av muntlig eksamen. 

Argumentet er at hverken universitetet eller 
sensorene har noe å tape på dette, heller 
tvert i mot, og studentene har unektelig 
alt å vinne.

I praksis vil det foregå slik at hver 
muntlige eksamen blir dokumentert på 
film, og deretter lagret konfidensielt av 
universitetet i et visst tidsrom i etterkant, 

før det slettes. Filmene skal kun brukes i 
læringsøyemed (med tillatelse fra perso-
nene i filmen), og i klagesaker. Da vil det 
være mulig for andre sensorer å vurdere 
besvarelsen, og filmingen kan være et grep 
for å jevne ut noen av forskjellene mellom 
skriftlig og muntlig eksamensvurdering.

Heldigvis er de aller fleste sensorer 
svært erfarne og dyktige fagfolk. Likevel 
finnes det enkelte som tøyer grensene 
gang på gang uten at det får konsekvenser. 
Og noen ganger blir faktisk studentene 
urimelig behandlet. For å sette det hele 
på spissen; sensorene følger med på at 
studenten gjør rett, men hvem følger med 
på sensorene?

Det er kanskje småkjiper’n å få en 2-er 
i muntlig religion når du går på videregå-
ende, men det er utrolig kjiper’n å ikke 
bestå praktisk-muntlig eksamen siste året 
på medisinstudiet. Man skal ikke sy puter 
under elevenes armer, men i en tid der stu-
dentene engasjerer seg mer og mer i egen 
læring, kan man kanskje spørre seg om 
den ordinære muntlige eksamenspraksisen 
snart bør være passé. NMF Tromsø stiller 
seg i alle fall positive til et prøveprosjekt 
med filming av muntlig eksamen.

Sandra Kristiansen
medisinstudent ved UiT

I praksis vil det foregå slik at hver muntlige eksamen blir 

dokumentert på film, og deretter lagret konfidensielt av 

universitetet i et visst tidsrom i etterkant, før det slettes.

... til alle tider har 

studentene utvekslet 

skrekkhistorier om hva de 

har opplevd bak lukkede 

dører. 
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Mange medisinstudenter synes skul-
derundersøkelse er utfordrende. Er 
«Skulderfysioterapi – teori og prak-
sis» en nyttig bok for å skaffe seg mer 
kunnskap og kompetanse innen feltet? 

Boken er skrevet av 4 fysioterapeuter og 
1 lege ved Martina Hansens hospital som 
jobber spesielt med skulderpasienter. Flere 
av forfatterne har doktorgrad innen feltet. 
Boken retter seg til fysioterapeuter og 
leger som arbeider med skulderpasienter.

Skulderfysioterapi – teori og praksis 
kommer i et lite og hendig format på 154 
sider. Innholdet er organisert i 3 deler. I del 
1 gis innføring i tankegangen bak hvordan 
skulderfysioterapien gjennomføres på Mar-
tina Hansen Hospital. I del to presenteres 
skulderøvelser som brukes for å oppnå 
behandlingsmålene. I del 3 presenteres 
forskningsresultater fra undersøkelser av 
skulderens biomekanikk som danner et 
vitenskapelig grunnlag for behandlingsvalg.

Det er viktig å være klar over at 
boken hovedsakelig tar for seg hvordan 
man behandler subacromial innklem-
mingssyndrom og rotatormansjettrup-
tur konservativt. Boken tar ikke for 
seg diagnostikk eller differensialdiag-
nostikk av skulderen, og den omtaler 
heller ikke traumatiske skulderskader. 

Forfatternes intensjon med boken er å 
presentere et vitenskapelig utprøvd kon-
servativ treningsprogram. Tilnærmingen 
deres er erfaringsbasert, teoretisk og viten-
skapelig begrunnet tuftet på grunntankene 
i Mensendieckfysioterapien. De går i korte 
trekk ut på reduksjon i smerte gjennom 
endring i belastning og bevegelsesmøn-

stre. Her er vi ved kjernen i boken. Vi 
presenteres for en behandlingstrekant som 
danner utgangspunktet for konservativ 
behandling. Både i første og tredje del 
av boken beskriver boken kinematikken 
i den friske og i den smertefulle skulde-
ren. Man får en god innføring i hvorfor 
det er viktig å sentrere humerushodet i 
forhold til skulderskålen og acromion. 
Likevel har teoridelen en tendens til å 
bli for teknisk og vanskelig å få begrep 
om. Det skulle gjerne vært en nettressurs 
tilknyttet boken med eksempelvideoer. 

Den største delen av boka utgjøres 
av del 2 hvor vi presenteres for over 
50 skulderøvelser. Øvelsene er illus-
trert med sort-hvitt-bilder av god 
kvalitet. De er i tillegg beskrevet med 
følgende punkter: navn, utgangsstil-
ling, hensikt, instruksjon og vanlige feil. 

Skulderfysioterapi – i teori og praksis 
er en god og nyttig bok for målgruppen 
den retter seg til; fysioterapeuter og leger 
som arbeider med skulderpasienter.  Den 
presenterer et vitenskapelig konservativt 
treningsprogram og teori rundt behandling 
av subacromial innklemming og rotator-
mansjettruptur. Stoffet har gode kildehen-
visninger og greie illustrasjoner. Et stort 
pluss hadde vært om det var tilknyttet en 
nettressurs med videodemonstrasjoner til 
boken. For den gjengse medisinstudent blir 
boken for snever og muligens noe teknisk 
i beskrivelse av skulderkinematikken, og 
trenger ikke være en del av boksamlingen. 

Jens-Øyvind Samuelsen

Interessant om 
impingement, men litt 
for teknisk!

Skulderfysioterapi – teori og praksis i
SiG. Lund, U.S. Seljom, S. Moosmayer, 
B. Haldorsen og I. Svege

154 sider, utgitt 2013
Legeforlaget
ISBN: 9788292934098
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Navn: Donorkort
Utvikler: Stiftelsen organdonasjon
Pris: Gratis
Plattformer: Android, iOS og Windows Phone 7

Donorkortet finnes nå i elektronisk format som applikasjon til 
smarttelefoner. En kan spørre seg hvor nyttig det er når tastlåsen 
hindrer fremmede fra å gjennomgå mobilen og sannsynligvis vil 
de færreste sette donorkortet som hjem-bakgrunn, slik applika-
sjonen anbefaler.
Samtidig er programmet et godt lavterskeltilbud for å dele sin hold-
ning til organdonasjon med andre. Via Facebook, epost eller SMS 
kan det ut ifra en forhåndsmal enkelt sendes informasjonsskriv via 
applikasjonen. Det kan diskuteres om dette gir en lavere terskel 
for å snakke om og formidle sitt standpunkt til organdonasjon, 
eller om epost og SMS blir for trivielle kommunikasjonskanaler 
for et så alvorlig tema. Samtidig presiseres det i applikasjonen 
at pårørende også må informeres muntlig.
En liten detalj jeg savner er opplysningen om at donorkortet ikke 
omfatter samtykke til donasjon av hornhinnen i øyet. I følge hjem-
mesiden til Stiftelsen Organdonasjon skyldes det at hornhinnen 
ansees som et vev og ikke et organ. 10 spørsmål med svar gjengis 

utvalgt app

i applikasjonen, men bærer preg av seleksjon av «ja-spørsmål» 
relatert til organdonasjon. 
Tanken bak applikasjonen er god og forhåpentligvis vil flere dele 
sin holdning om organdonasjon til sine nærmeste som resultat 
av den elektroniske utgaven av donorkortet.

Frederik Emil Juul
Det er Androidersjonen som er testet.

annonse

Appen for den som har vandret 
heden
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Repetisjonsquiz med 
kortsvar
Medisinsk spørrebok for helsefagpersonell
Per Erik Stribolt-Halvorsen

208 sider, utgitt 2013
Universitetsforlaget
ISBN: 9788215019840

«Medisinsk spørrebok for helsefagpersonell» er en ren quiz-bok 
fylt fra start til slutt med spørsmål innen medisin, anatomi og 
cellebiologi. Målgruppen er alt av helsepersonell og –studenter 
men også drevne «quizere» vil kunne la se underholde. 
Boken inneholder nesten 2000 spørsmål, med 20 spørsmål 
fordelt på hver side. De korte svarene følger på neste side. Van-
skelighetsgraden synes passe for en nysgjerrig legestudent, som 
sannsynligvis vil kunne svare på det meste men ikke alt. Katego-
riseringen i blant annet «endokrinologi» og «syre/base» fungerer 
bra men kunne blitt enda bedre med en form for fargemerking 
i boksidenes ytterkant.
Boken er godt underholdning til og fra aktiviteter eller blant 
likesinnede (lege-)venner, og det gis en bred repetisjon av fagstoffet 
innen medisin. Dessverre blir flere av svarene for unøyaktige, og 
noen direkte gale, med resulterende redusert tillit til de øvrige 
svarene. For eksempel skulle det bli interessant på treningsstu-
dioene om pyruvate under anaerobe forhold ble omdannet til 
etanol, noe fasiten hevder.

Frederik Emil Juul

Etterlengtet ny utgave!

Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell 2013

1502 sider, utgitt 2013
Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok
ISBN: 9788245015157

Etter tre års spent venting på ny analog utgave av Norsk legemid-
delhåndbok (NLH) ble boken utgitt 1. september i år. NLH er 
en oppslagsbok om legemidler særlig beregnet for allmennleger, 
og på områder der legen selv ikke er spesialist. NLH er delt opp 
i tre hoveddeler: en med omtale av sykdommer og behandlings-
opplegg, en med legemiddelomtaler og en generell del med 
omtale av ulike behandlingssituasjoner, klinisk farmakologi, 
veiledning ved legemiddelbruk m.m. Det mest påfallende med 
2013-utgaven er at den er mye slankere enn 2010-utgaven, og 
den trykte utgaven dekker ikke nettversjonens innhold. Det er i 
hovedsak de generelle kapitlene som er tatt ut. Opplysningene 
om preparater og refusjoner er ajourført pr. 01.05.13., men NLH 
blir kontinuerlig oppdatert på nett. NLH finnes fritt tilgjenge-
lig på nett, og som gratis–app for Android på Google Play og 
iPhone i AppStore. Selv om nyutgaven har blitt mindre og lettere 
og fint går i frakkelommen, vil nok mange heller velge å ha den 
fullstendige, kontinuerlige oppdaterte utgaven som app.

Robin Johansen Menchini
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Introduksjon til 
nevrokirurgi
Introduksjon til nevrokirurgi
Jon Berg-Johnsen

215 sider, utgitt 2012
Legeforlaget
ISBN: 9788292934081

Denne 214-sidersboken er ment som en kortfattet innføring i 
nevrokirurgi for så vel medisinstudenter som leger i spesialisering i 
faget. Fremfor å være et definitivt læreverk angir forfatteren å ville 
stimulere til økt interesse. Etter en perm-til-perm-gjennomgang 
kan jeg som medisinstudent si at interessen er øket. Den tematiske 
inndelingen er god, men ser fort hva det er som gjelder, og står 
bedre rustet til en tur på avdelingen. Teksten er støttet av noen 
gode tegninger som det godt kunne vært flere av. Det er rikelig 
med CT-bilder. Tabellene over myotomer, dermatomer og reflekser 
for de forskjellige nerverøttene er veldig praktiske.
Teksten er enkel og forklarende, og egner seg særlig godt for 
studenter tidlig i studiet. Det er noe pussig at operasjonsteknikker 
beskrives i så stor utstrekning (for utførlig for studenter, for lite 
detaljert for assistentleger?). Som så mange norske fagbøker hadde 
Introduksjon til nevrokirurgi dratt fordel av noen designmessige 
grep for å gjøre sorteringen i essensiell og utdypende kunnskap 
lettere for leseren. Operasjonsbeskrivelsene kunne for eksempel 
vært plassert i egne bokser. Videre savner jeg en mer utførlig omtale 
av bruk av nakkekrage ved traumer, særlig angående kriterier for å 
kunne seponere denne. Jeg skulle også ønske at boken beskrev hva 
som er førstelinjediagnostikk og -behandling for de individuelle 
lidelsene, røde flagg og slikt som allmennlegen og turnuslegen 
har bruk for. Til slutt må det påpekes at orddelingsfeil ikke har 
noen plass i noe med et ISBN-nummer, og at forlaget bør ta 
ansvar for å lese korrektur til neste utgave.
Når jeg nå spikker fliser, skal det påpekes at boken aldri hevdet 
å være noe fullstendig læreverk. Den er en innføring. Men nå 
må jeg jo kjøpe en mer utførlig bok. Neste steg opp er vel neppe 
under 800 sider? 

Stian Wendelborg

Kort og nyttig blodprøve-
oppsummering
Blodprøver, 2. utgave
Peter Fahmy og Troels Bygum Knudsen

198 sider, utgitt 2013
Munksgaard
ISBN: 9788762810198

«Blodprøver» utgitt av det danske forlaget Munksgaard er en 
oversikts- og oppslagsbok over de vanligste blodprøvene en lege 
rekvirerer i sin praksis. 2. utgaven er oppdatert på de blodprøvene 
som faktisk er i bruk, men med feltet i stadig utvikling vil det 
sannsynligvis ikke ta lang tid før elementer i boken igjen er utdatert.
I tillegg til den midtre oppslagsdelen i boken er det en kort 
introduksjon til blodprøvetaking og -analyse i begynnelsen, mens 
den bakre og tredje delen har tittelen «Organprøver og utvalgte 
prøvesamlinger.» Undertegnede skulle ønske den sistedelen var 
lengre. Det er nyttig med en oversikt over hvilke prøver som er 
aktuelle hvis en vil undersøke nyrenes filtrasjonsevne, eller få en 
sammenfatning av markørene relevant for hjertepatologi. Selv 
om detaljnivået ikke er det dypeste – boken er primært rettet mot 
sykepleiere – synes det helt passende i en tynn frakkelommestor 
bok som «Blodprøver». Ønsker leseren en dypere forståelse kan 
og bør en henvende seg til tyngre lærebøker, noe også forfatterne 
sier i introduksjonen.
Oppslagsdelen utgjør mesteparten av boken og gir svært gode 
og kortfattede oppsummering av de ulike blodprøvene. Det er 
stort sett satt av en side til hver analyse. I en oversiktlig inndeling 
blir indikasjon, kort bakgrunn om molekylet/stoffet som måles og 
angivelse av hvordan høye og lave verdier skal tolkes, beskrevet. 
Nyttige små bildeikoner som går igjen i boken markerer deler 
av teksten.
Til sist må det påpekes at boken har dansk som språk og referan-
severdiene, som gjelder i Danmark, kan avvike noe fra de norske.

Frederik Emil Juul
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