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Nmfs landsmøte for 2014 er over. 
Gammel politikk er fornyet, og 
ny politikk er fattet. Vi mener 

ikke lenger at «Hospitering er svært uhel-
dig, og at det ikke bør forekomme». 
Nå er Nmfs mening at «Hospitering er 
gunstig for å fremme medisinstudenters 
læring, men at dette aldri skal komme 
i konflikt med studenter tilknyttet den 
aktuelle institusjonen». Dette vedtaket 
gleder nok mange. Det som gleder meg 
mest er vedtaket om kjønnskvotering. 
Vi har tidligere ment at det skal være en 
jevn kjønnsfordeling på medisinstudiet. 
Nå mener vi at dette skal oppnås uten 
kjønnskvotering. 

Det gleder meg at vi opprettholdt 
vedtaket om en jevn kjønnsfordeling på 
medisinstudiet. På mitt kull er det 30% 
menn og 70% kvinner. Personlig trives jeg 
godt med det. Likevel ser jeg utfordringene 
dette vil bringe med seg over tid. Jeg 
forstår veldig godt kvinner som vil gå til 
kvinnelige leger med underlivsproblemer. 
Det er lett å  forstå at menn ikke synes noe 
om å komme til kvinnelige leger med sine 
impotensproblemer. Hvis det i fremtiden 
kun finnes kvinnelige leger, kan det bli et 
problem. 

Trivselen er best ved arbeidsplasser 
med jevn kjønnsfordeling, i følge rappor-
ten Likestilling og livskvalitet utarbeidet av 
Helge Svare et al. ved Arbeidsforsknings-
instituttet. Det er minst baksnakking på 
arbeidsplasser med jevn kjønnsfordeling. 
Også økonomisk ser det ut til å lønne 
seg. Timelønnen er høyest for både menn 
og kvinner på arbeidsplasser med jevn 
kjønnsfordeling, og dette gjelder særlig for 
kvinner. Jeg ønsker meg verken baksnak-
king eller lav timelønn i legeyrket. 

Det gleder meg spesielt mye at vi har 
vedtatt at vi er imot kjønnskvotering 
på medisinstudiet. Slik jeg ser det, er 
kvotering direkte diskriminerende og har 

lite med likestilling å gjøre. Vi trenger 
et likestilt samfunn. Likestilling vil si 
like rettigheter. Når gutter kvoteres inn, 
konkurrerer ikke lenger gutter og jenter 
på like vilkår, og vi har beveget oss bort 
fra likestillingen. Ikke bare er det diskri-
minerende for jenta som ikke kommer inn 
fordi en gutt kvoteres inn, men det er óg 
diskriminerende for gutten. Når man deler 
ut guttepoeng sier man implisitt: «Greit 
nok, du var ikke god nok. Men du er gutt, 
så du kommer inn. Det er forståelig at du 
ikke klarte den vanskeligste oppgaven på 
fysikkeksamen, du er jo gutt.» Jeg vil ikke 
studere medisin fordi jeg er gutt, men fordi 
jeg fortjener det. I så måte vil jeg heller 
ikke studere medisin hvis det finnes en 
jente som fortjener plassen mer enn meg. 

Norges Handelshøyskole har i flere år 
arrangert dager hvor de inviterer jenter 
for å vise jenter hvorfor også de kan bli 
økonomer. Det har økt kvinneandelen 
på studiet fra 29% i 2005 til 48% i 2012.  
Jeg ønsker meg guttedag på medisin. Jeg 
tror dette vil skape økt bevissthet blant 
gutter om hvor kult og bra medisinstudiet 
egentlig er. Man kunne tatt turen inn på 
disseksjonssalen, tatt en runde inn på akut-
ten, en tur innom ortopeden, eller vist frem 
mulighetene man har til å forske. Videre 
må man fremme bevissthet om at medisin 
handler om mer enn pleie. Som lege er 
man gjerne leder, enten på et legekontor 
eller ved en medisinsk avdeling. Man 
løser komplekse problemstillinger som 
krever høy grad av refleksjonsevne –etisk 
og faglig. Medisin er et fagfelt som burde 
appellere like mye til gutter som til jenter, 
bare vi viser det ordentlig frem. Vi trenger 
en økt bevissthet rundt hvorfor det er så 
kult å studere medisin og å være lege, og at 
dette er for gutter og. Da tror jeg at vi vil 
få opp andelen gutter på medisinstudiet, 
for søkerne finnes.

Leder: Nmf Trondheim 
Kjønnsfordelingen i medisinstudiet

Tobias Martens Pedersen
leder nmf trondheim



Even Holth Rustad
Leder, Norsk medisinstudentforening

Even Holth Rustad er for mange et kjent 
navn. 24 åringen som studerer ved NTNU 
er nåværende leder i Nmf, men har tidligere 
også vært turnusansvarlig i organisasjonen. 
Even er interessert i det aller meste, og har 
ikke bestemt seg for når han skal bli ferdig 
eller hva han skal bruke legetittelen til. 
Som leder har han valgt å ta studiepermi-
sjon. «Foreningsarbeidet er intenst intel-
lektuelt utfordrende, og lar meg påvirke 
samfunnet. På en positiv måte, håper jeg?» 
sier han. Også forskningen håper han kan 
være med å påvirke, Even forsker nemlig 
på individualisert behandling og kreft. 
«Vi må ikke bli slaver av standardiserte 
algoritmer, men behandle hver pasient 
som et unikt individ». Med Nmf skal 
Even jobbe for en bedre studiehverdag, 
og et mer rettferdig arbeidsliv i Norge. 
Æsculap ønsker han lykke til, og slenger 
inn to spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg «har ikke tid» til å trene, og tar meg 

heller en god middag.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Dyp faglig forståelse og jeg syntes 
ikke man trenger å være filantrop, men 
man må være interessert i folk. Vi må ha 
et reflektert forhold til våre egne feil og 
mangler, så vi kan gå inn i legerollen med 
trygghet og integritet. 

Fridtjof Nansen er internasjonalt anerkjent som grønlandsfarer, polfarer, nobelpris-
vinner, humanitær pionér, innehaver av et umulig fornavn og en imponerende bart, 
og i nyere tid nakenbildetagende elsker. Det er derimot mindre kjent at Nansen 
avla en viktig doktorgrad innen nevrobiologi. 
Kun 21 år gammel ble Nansen ansatt ved Bergens museum, hvor han skrev museets 
første doktoravhandling om den histologiske oppbyggingen av sentralnervesystemet 
hos slimålen. I dag regnes Nansen som en pionér og vesentlig bidragsyter til eta-
bleringen av nevrondoktrinen, teorien om at hjernen er et nettverk av individuelle 
celler, men da Nansen disputerte ble hans teorier møtt med skepsis. Grunnen til 
dette var at det i Nansens samtid var betydelig strid om hjernen bestod av atskilte 
celler – nevronteorien – eller anastomoserende nettverk – retikulærteorien – og 
den siste teorien stod sterkt. Nevronteorien ble senere endelig bekreftet ved elek-
tronmikroskopi, og flere har tatt til orde for at Nansen, som den første som satte 
spørsmålstegn ved retikulærteorien, burde ha delt Nobelprisen i medisin eller 
fysiologi med Camillo Golgi og Santiago Ramón y Cajal i 1906. 
Kun dager etter disputasen sin dro Nansen ut på en lenge planlagt ekspedisjon 
for å krysse Grønland på ski, og vendte aldri tilbake til nevrobiologisk forskning. 
Nansens nerveforskning har likevel vært en betydelig inspirasjon for et helt fagmiljø 
ved Universitetet i Oslo, og Nansens restaurerte sjeselong står utstilt i første etasje 
på Avdeling for anatomi til alles beskuelse.

Robin Johansen Menchini

IN MEMORIAM
Fridtjof Nansen

(1861-1930)
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Frode Vartdal 
Dekan ved medisinsk Fakultet, UiO 

Frode Vartdal er nåværende dekan ved 
Det medisinsk fakultet i Oslo, hvor han 
selv studerte medisin. Siden endt studium 
har han alltid vært i direkte eller indirekte 
tilknytning til fakultetet. Selv tror han 
det er et resultat av tilfeldigheter; Et vika-
riat ved nevrologisk avdeling på Ullevål 
og rekrutteringen til forskermiljøet på 
Rikshospitalet, og vips så hadde Vartdal 
doktorgrad i immunologi. Han legger ikke 
skjul på at dyktige og inspirerende kolleger 
og ledere, samt et stort rom for den frie 
tanke var avgjørende i fagvalget. «Jeg har 
sett av mine meget dyktige tidligere sjefer 
hvor viktig ledelse er! En leder og lykkes 
kun dersom de ansatte lykkes!» Og det 
er først og fremst det å lede som har vært 
Vartdals jobb som dekan. Han håper både 
fakultetet og de ansatte har fått realisert 
noen av sine mål under hans ledelse. Vårens 
dekanvalg vil vise om Vartdal har lyktes. 
Før valget stiller vi Vartdal to spørsmål.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Altfor mye jobbing og litt for mange kilo.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?  Å være kunnskapsrik, ha gode 
ferdigheter og være et omsorgsfullt med-
menneske.

Johan Torgersen
Leder, Yngre legers forening

Johan Torgersen, sønnesønn av prof. i 
anatomi Johan Torgersen som dekorerer 
veggen i Nye Auditorium på Medisinsk 
fakultet i Oslo, valgte selv å reise vestover 
for sin utdannelse. I 2000 var Torgersen 
ferdig utdannet lege og har siden rukket 
å bli anestesilege med en PhD i intensiv-
medisin. Likevel er Torgersen litt usikker 
på hvorfor han valgte medisin, «En indre 
ubevisst trang til å bli ansatt i fylkeskom-
munen, kanskje» ler han. De siste to årene 
har han opparbeidet mye kontorjobberfa-
ring som fulltids tillitsvalgt. Torgersen har 
vært tillitsvalgt i Helse Bergen, nestleder i 
Ylf og nå leder, samt sentralstyremedlem 
i Legeforeningen. «På fritiden løper jeg 
halvmaraton» sier Torgersen. Det er vi 
i Æsculap glad for, for skal man jobbe 
med turnussaken så kommer utholdenhet 
godt med. Før Torgersen kjemper videre 
for oss ferskinger så stiller Æsculap han 
to spørsmål.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv
Nei, nei, nei… jeg vil da ikke favorisere 
noen.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Faglighet, faglighet og faglighet. 
Dette kan jeg si da vårt faglige spenn rekker 
fra tung formalkompetanse til empatiske 
egenskaper og inneholder alt inni mellom.

profiler

Kari Underhaug
Leder i MobileMeds

Kari Underhaug er 25 år og går på 7. 
semester i Bergen. Valget om å bli lege 
brukte hun riktignok noe tid på, nærmere 
bestemt to år på sivilingeniørstudiet i 
Trondheim. Kari er en reiselysten jente, 
og allerede etter endt videregående var 
hun klar for å prøve det store utland. Den 
gang gikk turen til Tanzania. I fjor tok 
hun valgemnet Global Helse ved UiB, 
og fikk igjen gleden av å reise til Afrika, 
da til Kenya og Sør-Afrika. «Jeg har reist 
mye, og det er vel derfor jeg har engasjert 
meg i de globale prosjektene til Nmf», sier 
hun. Kari er faktisk engasjert både i Kenya 
prosjektet og i MobileMeds. Det var turen 
til Cape Town i fjor som åpnet Karis øyne 
for MobileMeds. Nmf prosjektet, som er et 
samarbeid med organisasjonen SHAWCO 
ved universitetet i Cape Town. Mens du 
nå leser dette er Kari i full gang med å 
forberede deltakerne til årets MobileMeds 
og skreddersy deres tre ukers opphold i 
Cape Town. Æsculap ønsker henne lykke 
til, men før Kari skrider til verks stiller 
Æsculap henne to spørsmål

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv
Legger meg konsekvent for sent, og har 
tidvis stort overforbruk av kaffe.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? En god lege må være faglig og 
klinisk dyktig, være nysgjerrig og ha god 
formidlingsevne

Tips til profiler?

veronikazeiner@gmail.com
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Helsetjenesteaksjonen
Helse og omsorg er ikke industri
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F
or litt over et år 
siden så foreningen 
Helsetjenesteak-
sjonen dagens lys. 
Foreningen oppsto 
etter at ti engasjerte 
leger publiserte en 

artikkel i Tidsskrift for Den norske legefo-
rening; «Ta faget tilbake» [1], som beskriver 
et norsk helsevesen på vei i feil retning. 

Forfatterne, som jobber på små og 
store sykehus og legekontor rundt om i 
hele landet hadde i lengre tid kjent på en 
frustrasjon over et stadig økende byråkrati, 
mindre tid til pasientrettet arbeid, og en 
målstyring i helsevesenet som gikk stadig 
lenger vekk fra det menneskelige fokuset. 
En viktig medvirkende årsak til dette 
er bruken av New Public Management 
(NPM) i helsevesenet. 

NPM er en offentlig styringsideologi 
som er kjennetegnet av økt markedsoriente-
ring innenfor offentlig sektor, og samtidig 
innføring av byråkratiske kontroll- og 
rapporteringssystemer. Man kan kalle det 
en ideologi for hvordan offentlig sektor 
bør styres. I Norge ble reformen innført 
på slutten av 1990 tallet, og i de etterføl-
gende år har man sett en enorm vekst i 
rapporteringskrav og økonomisk fokus i 
helsetjenesten. Kravene til produktivitet 

har økt, samtidig som tildelte ressurser 
har blitt kraftig redusert. 

Teorier og begreper fra industrien 
er innført i helsevesenet uten å ha noen 
forankring til helsetjenestens opprinnelige 
verdier. Dette reduserer sykehusene til pro-
duksjonsfabrikker hvor det er lett å glemme 
det viktige verdigrunnlaget helsearbeidere 
har i møte med hver enkelt pasient. På 
et sykehus må hver eneste pasient møtes 
med respekt, og behandles med verdighet. 
Det er ikke nok at de får en effektiv og 
kostnadsoptimalisert behandling. 

Det økende økonomiske presset og 
stadig nye krav til effektivisering har bidratt 
til at fokuset på pasientbehandling endres. 
Mange opplever det som om det ikke 
lenger handler om hva pasienten trenger 
av medisinsk behandling, men om hva 
sykehuset kan «tjene» på det. 

DRG-systemet, fra medisin til 
økonomi | Systemet for innsatsstyrt 
finansiering (DRG-systemet) innebærer 
at sykehusene får refundert utgifter for 
spesifikke behandlinger som er gjort. 
Hvor mye hver behandling gir i refusjon 
er registrert i et stort kodesystem, og for 
hver pasient som skrives ut må legen føre 
inn opplysninger om diagnose, inngrep 
og annen behandling. Hvor mye hvert 

En mer markedsorientert styringsideologi i det norske 
helsevesenet har ført legen vekk fra medisinen og pasienten, 
og over til økonomi og kontorarbeid. Helsetjenesteaksjonen 
ønsker å snu denne trenden og unngå at sykehusedriften 
utvikler seg til en industri hvor profitt, ikke pasientens helse, er 
det høyeste mål.

tekst:  Benedicte Meyer og 
Torgeir Bruun Wyller
bilde:  Marion Priebe
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«Helseforetaket 
bokførte fem 

innleggelser i stedet for 
én, som hun ville hatt 
om hun hadde fått litt 

mer tid på sykehuset 
første gang.»

sykehus får tildelt av staten blir så beregnet 
på grunnlag av hvor mange inngrep og 
behandlinger av en viss type som er utført 
på sykehuset. Et visst nivå av registrering 
er selvfølgelig viktig, og ønskelig for å 
sikre dokumentasjon og pasientsikkerhet. 
Men dette fører også til en favorisering av 
pasienter med «lukrative» diagnoser, mens 
pasienter med komplekse og sammen-
satte problemstillinger som for eksempel 
demens og redusert funksjonsevne vil 
nedprioriteres. «Juksing» med diagnoser 
forekommer også.

Denne ordningen har også medført 
betydelig mer byråkrati, og man må bruke 
mye tid på å finne frem til riktige koder 
for at sykehuset skal få refundert mest 
mulig penger, og fokus flyttes fra medisin 
til økonomi. Et eksempel er pasienter som 
må behandles med respirator. Her gir det 
større økonomisk gevinst å anlegge trac-
heostomi (ta hull på luftrøret), enn å ikke 
gjøre det. Også i tilfeller der risikoen ved 
inngrepet er større, har man sett at dette 
er blitt gjort av økonomiske hensyn. [2]

Et annet eksempel er den 85 år gamle 
damen som aldri hadde ligget på sykehus 
før. Hun ble uklar og lagt inn til utredning. 
Man fant ikke noe galt ved undersøkelsen, 
så hun ble sendt til sykehjem. Dagen etter 
fikk de ikke kontakt med henne, og hun 
ble lagt inn igjen. I løpet av en uke var hun 
fem ganger i ambulanse på vei til og fra 
sykehus – erklært «ferdigbehandlet» hver 
gang. Helseforetaket bokførte fem innleg-
gelser i stedet for én, som hun ville hatt om 
hun hadde fått litt mer tid på sykehuset 
første gang. [3] Flere innleggelser og kort 
liggetid ga sykehuset «pen» statistikk, men 
behandlingen var ikke bra!

«Ta faget tilbake» | For å sikre en god, 
solidarisk og offentlig helsetjeneste foreslo 
forfatterne av «Ta faget tilbake» at NPM 
må erstattes av en annen styringsideologi 

som bygger på helsefagenes tradisjonelle 
verdigrunnlag, omsorgen for den enkelte. 
En ny styringsideologi som vil innebære 
at helseprofesjonene får større innflytelse 
over ledelse, fagutvikling og egen arbeids-
hverdag, at politikerne får tydeligere 
ansvar for å definere rammebetingelser 
for helsetjenesten, og at befolkningen får 
bedre innsyn i driften av helsetjenesten og 
dermed større tillit, som jo er en forutset-
ning for alt pasientarbeid.  

Artikkelen publisert i Tidsskriftet 
fikk stor oppmerksomhet, og kort tid 
etter fulgte en reportasje i Dagsrevyen.  
Helsepersonell fra hele landet meldte 
sin interesse, og etter et par uker ble 
foreningen Helsetjenesteaksjonen stiftet.  
Sykepleiere, fysioterapeuter og psykologer 
kjente seg igjen i beskrivelsen til legene, 
og foreningen består nå av en tverrfaglig 
gruppe engasjerte helsearbeidere. 

I tiden som har fulgt har Helsetjenes-
teaksjonen jobbet aktivt for å synliggjøre 
problemene i den offentlige helsetjenesten. 
Vi har skrevet artikler, holdt foredrag, 
demonstrert (!), deltatt i debatter og vært 
i møte med politikere. Foreningen mener 
det må store endringer til dersom vi skal få 
helsevesenet på rett kjøl, og har foreslått 
ti konkrete forslag til endringer: 

1) Avskaff sykehusstyrene i sin 
nåværende form

2) Avskaff ”tverrgående” avdelinger 
på tvers av medisinske fag og/ eller geo-
grafiske lokalisasjoner, hvis ikke dette er 
forankret i fagmiljøene. 

3) Avskaff de regionale helseforeta-
kene

4) Slutt å bruke innsatsstyrt finan-
siering for fordeling internt i sykehusene

5) Forby fakturering innen den 
offentlige helsetjenesten 

6) Slank Helse- og omsorgsdepar-
tementet og Helsedirektoratet

7) Slank sykehusenes eget byråkrati
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8) Skill klart mellom utgifter til 
investeringer i nybygg, oppussing og 
utstyr på den ene siden, og utgifter til 
pasientbehandling på den andre. 

9) Hindre ytterligere sentralt drevne 
unyttige skrivebordsreformer

10)  Gjenreis tilliten mellom arbeidere 
og ledere på alle nivåer i helsetjenesten

Hvem jobber legen for? | Som medi-
sinstudenter har dere større eller mindre 
erfaring med sykehushverdagen, noen 
av dere har så vidt satt sine første steg 
i klinikken, andre er snart ferdige leger.  
De som har begynt med pasientrettet 
arbeid har nok erfart at det er ikke bare 
konsultasjonen og samtalen med pasienten 
som inngår i en leges arbeidsdag. I følge 
en undersøkelse blant leger har tiden med 
pasientrettet arbeid gradvis blitt redusert 
de siste årene. I 2004 gikk ca 60 prosent 
av arbeidsuken med til direkte pasien-
trettet arbeid, mens tall fra 2012 viser at 
legene bruker mindre enn 43 prosent av 
jobbuken på pasientene [4]. Altså bruker 
man i dag under halvparten av tiden på 
pasientkontakt, og resten på papirarbeid, 
rapportering og administrasjon. Helsetje-
nesteaksjonen mener at dette er en trend 
som går i feil retning, og vi alle bør jobbe 
for å få pasienten tilbake i sentrum!

I disse dager gjennomgår Helsetje-
nesteaksjonen store endringer. Vi går fra 
å være en aksjon med «flat struktur» til en 
medlemsorganisasjon – noe som betyr at 
man kan vise sin støtte ved å bli medlem i 
organisasjonen. Det vil arrangeres årsmøte 
der alle medlemmer kan delta, og komme 
med sine meninger og innspill i den videre 
kampen for et bedre helsevesen.  Hvis du 
er nysgjerrig på hva organisasjonen står for, 
og ønsker mer informasjon er det mulig å 
følge oss på Twitter (@HTAksjonen) og 
Facebook (Helsetjenesteaksjonen), samt 
sjekke vår hjemmeside som oppdateres 

daglig med aktuelle helsenyheter fra hele 
landet.  Du finner oss på: http://helsetje-
nesteaksjonen.no.  

Vi håper flere vil være med og kjempe 
sammen med oss! Som medisinstudenter 
er dere en viktig stemme, det er dere som 
skal arbeide i helsetjenesten i årene som 
kommer. Bli med på å påvirke, slik at 
faglig kunnskap, medmenneskelighet og 
pasienten igjen kommer i fokus!

Kilder: 
[1] «Ta faget tilbake», Tidsskrift for den norske legeforening, nr. 6- 19 mars 2013. 
http://tidsskriftet.no/article/2987819
[2] Intervju med anestesioverlege Rune Heggedal i Klassekampen, 11. Oktober 2013. 
http://helsetjenesteaksjonen.no/wp-content/uploads/2013/10/Heggedal_Klassekampen_111013.pdf
[3] Varslerbrev til det norske folk, 
http://helsetjenesteaksjonen.no/wp-content/uploads/2013/07/Varslerbrev-til-det-norske-folk_

HTA_09.07.2013.pdf
[4] «Leger på papiret», VG, 12. august 2013 
http://helsetjenesteaksjonen.no/wp-content/uploads/2013/08/2013.08.12.-Leger-paa-papiret_VG.pdf
[5] http://helsetjenesteaksjonen.no.  
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D
et er lite som røper 
at hun har tilbrakt 
mesteparten av 
livet som utstøtt 
fra samfunnet. 
Når vi møter 
henne på The 

Fistula Care Centre i Lilongwe i Malawi 
forteller «Mina» åpent om årene som 
fistelrammet i et av verdens fattigste land; 
«Jeg ble forlatt av alle; mannen min, 
familien min, vennene mine. Jeg luktet 
stygt og hadde ingen kontroll på urinlek-
kasjene. Folk kunne le når jeg tisset på 
meg. Jeg kunne ikke gå noen steder uten 
å skamme meg.»

En fødselskomplikasjon Mina fikk 
som tenåring skulle hjemsøke de neste 
20 årene av livet hennes. Hennes historie 
er ufattelig å høre for en ung medisin-
student fra Norge, men den er dessverre 
ikke unik. Et WHO-estimat angir at 2 
millioner kvinner i Asia og Afrika lider av 
ubehandlede obstetriske fistler. Hvorfor 
hører vi så sjeldent om dette i media og 
på skolebenken?

Hva er obstetriske fistler? | En liten 
oppklaring; en fistel er et sykelig rør eller 
åpning gjennom kroppsvev. Obstetriske 

fistler oppstår under langvarige, tilstop-
pede fødsler, som når kvinnens bekken 
er for smalt til å føde. Uten tilgang på 
keisersnitt eller annen hjelp er fødsler på 
4-5 dager ikke uvanlig. Presset av barnets 
hode mot bekkenbunnen fører til avklem-
ming av blodsirkulasjonen, noe som gjør 
skjedevevet nekrotisk. En eller flere fistler 
kan da dannes. 

Den vanligste typen underlivsfistel er 
vesikovaginal fistel, som er fistel mellom 
skjeden og urinblæra. Det kan også dan-
nes en felles åpning for urinveier, skjede 
og endetarm. Tilstanden gir ofte smerter 
og infeksjoner. Mange blir infertil og får 
nedsatt evne til å utføre vaginalt samleie. 

Verdien av en kvinne | Fistler var 
tidligere et problem i Vesten, men ble 
nesten eliminert på slutten av 1800-tal-
let med innføringen av bedre obstetrisk 
fødselshjelp og bruken av keisersnitt. Så 
hvordan måler man verdien av en kvinne? 
Spørsmålet kan virke malplassert, likevel 
er det er ikke så lenge siden man også i 
mer vestlige trakter målte en kvinne ut 
fra om hun var gift og kunne føde barn. 
I Afrika står denne tankemåten fortsatt 
sterkt i flere kulturer, og det å rammes av 
fistel kan få fatale konsekvenser.

tekst: Sandra Kristiansen
foto: Sandra Kristiansen

Det kan ramme alle gravide, men i Vesten er tilstanden nærmest utryddet ved 
hjelp av forebygging. Ufrivillige lekkasjer av urin og avføring som følge av 
fødselsskader tvinger derimot millioner av kvinner i dagens u-land til et liv i 
isolasjon. Har obstetriske fistler gått i verdens glemmebok? Vi tar et nærmere 
blikk på «Afrikas tause epidemi».
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Overtro, stigma og tabu | «Det kan bli 
sett på som en straff», sier Mina. «Folk kan 
tro at fistelen kom fordi man var for ‘feig’ 
under fødselen. Overtro og manglende 
kunnskap gjør at kvinnen selv blir gjort 
til syndebukk.»

99 % av ubehandlede, obstetriske 
fødsler ender i dødfødsel. Det er et stort 
stigma knyttet til å føde dødfødte barn, 
være inkontinent og ikke kunne ha sex med 
mannen sin. Som i Minas tilfelle risikerer 
man å bli samfunnets hakkekylling. Med 
det tabubelagte rundt å snakke om fistler 
og lite moderne kommunikasjon, er det 
også lite sannsynlig at rammede får høre 
om andre i samme situasjon. Mange ender 
opp med å lide i ensomhet.

«Jeg ante ikke hva som feilet meg. Jeg 
hadde aldri hørt om fistler før», forteller en 
ung kvinne. «Da jeg endelig fikk vite at jeg 
kunne behandles fortalte vennene mine at 
jeg kom til å dø på operasjonssalen. Det 
er vanlig i Afrika at man tror operasjon er 
synonymt med død.»

Sammensatt problematikk | Fistel-
problematikken i Malawi er, som i mange 
utviklingsland, et komplisert bilde. Dårlig 
fødsels- og svangerskapshjelp, og lite 
informasjon om fødsel og prevensjon er 
i følge WHO noen av årsakene til at pro-
blemet vedvarer. Man antar at færre enn 6 
av 10 i u-land føder med helsepersonell til 
stede, og kvinner fra landsbygda rammes 
hyppigst. Ofte kan de befinne seg flere 
dagsreiser unna nærmeste sykehus. Myter 
og manglende kunnskaper gjør også at 
situasjonen er vanskelig å få bukt med. 
I tillegg er barnebryllup, underernæring, 
tenåringsgraviditeter og kjønnslemlestelse 
med på å øke forekomsten.

Fikk fistel på sykehuset | Likevel 
er det ikke alltid nok å komme seg til 
helsevesenet. Flere vi møter forteller at de 
oppsøkte et sykehus i starten av lidelsen, 
men at ingen kunne si hva som feilet dem. 
Dette selv om 8-10 % av alle fisteltilfeller 
skjer på sykehus, i følge Dr. Jeffrey Wilkin-
son på The Fistula Care Centre. «Roberta» 
er en av de som ble rammet da hun fødte 

på et sykehus. Skaden ble oppdaget, men 
hun ble sendt hjem for å se om det ble 
bedre av seg selv. Det ble det ikke.
«Det førte til 9 år med voldsomme smerter. 
Jeg var redd for aldri å bli frisk igjen, sier 
hun.»

En annen kvinne fikk vondt gjort verre 
da hun dro til sykehuset for å åpne vagina. 
Den hadde vokst sammen etter omfattende 
omskjæring, men under inngrepet som 
skulle redde ekteskapet ble det dannet en 
flerre gjennom urinrøret- og blæra. Hun 
levde også med tilstanden i mange år.

Få kirurger | Behandling for fistler 
finnes, men den er lite utbredt i Afrika. 
Det vanligste er et kirurgisk inngrep som 
tar ca. 30 minutter. Vanligvis er skjeden 
så skadet at man også må reparere andre 
strukturer, og resultatet kan forkorte skje-
den betraktelig slik at den ikke kan brukes 
til fødsel/sex.  

Det er svært gode prognoser for å bli 
kurert for lekkasjer etter bare én operasjon. 
Likevel er det få kirurger på verdensbasis 
som behersker obstetrisk fistelkirurgi, trass 
det skrikende behovet i utviklingsland.

«Endelig føler jeg meg normal» | Det 
finnes glimt av håp. Organisasjoner som 
Freedom From Fistula Foundation jobber 
for å rette fokuset mot fistelproblematik-
ken, og de driver blant annet The Fistula 
Care Centre på Bwaila Hospital i Malawi, 
der vi har møtt kvinnene vi intervjuet.  Ved 
statlig støtte kan de behandle kvinnene 
gratis, noe som er uvanlig. De tilbyr også 
ulike utdanningsprogram og fokuserer på 
å gi kvinnene en ny start.

«Jeg har fått livet mitt tilbake», forteller 
en tidligere fistelrammet. «Endelig kan jeg 
føle meg som et normalt menneske, uten 
frykt og uten skam.»

Hun er en av de heldige. Fistelsenteret 
har per dags dato kun én fast kirurg, 
amerikanske Dr. Jeffrey Wilkinson. Han 
behandler omkring 200 pasienter i året, 
men kapasiteten er sprengt og det job-
bes stadig for å rekruttere nye kirurger. 
Fistelsenteret er et av to steder i Malawi 
som tilbyr fistelbehandling.
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Hva kan gjøres? | Siden 2003 har 
bare 12 000 kvinner i over 45 land fått 
obstetrisk fistelbehandling i Afrika, Asia 
og Midtøsten. Selv om flere veldedige 
organisasjoner engasjerer seg, gjør lite 
ressurser og få kirurger at tilbud og etter-
spørsel blir konstant skeivfordelt. Derfor 
kan det diskuteres om ikke den mest 
langsiktige «kuren» er forebygging, slik 
det ble gjort i Vesten for over 100 år siden. 
Økt satsning på bevisstgjøring rundt 
tilstanden, spredning av kunnskaper og 
forbedring av fødselshjelp og helsetilbud 
er viktige momenter for å redusere byrden 
av problemet.

I Norge har «obstetriske fistler» blitt 
et fremmedbegrep. Med en stor grad av 
den medisinske tyngde og kompetanse 
sentrert i Vesten, med fokus på vestlige 
lidelser, kan det virke som det gjøres lite 
for å bedre situasjonen. «Afrikas tause 
epidemi» fortsetter å vedvare, og forlater 
kvinnene alene med skammen.

Vil drepe mytene | I Malawi sitter en 
ung kvinne og venter på operasjon. Hun 

har hørt ryktene. At hun kommer til å dø 
så snart hun havner på operasjonsbordet. 
Likevel har hun brukt to måneder på å 
komme seg til The Fistula Care Centre for 
å bli kvitt plagene, og hennes tale er klar; 
hun skal bli frisk, og hun vil ha en slutt 
på diskrimineringen av fistelrammede. 
«Jeg er ikke redd for operasjonen», sier 
hun. «Tvert i mot gleder jeg meg. Jeg vil 
få en utdannelse og bli selvstendig. Når 
jeg kommer ut herfra skal jeg fortelle alle 
om hva jeg har opplevd. Jeg vil drepe 
mytene om fistler!»

Personlig informasjon er endret.

Kilder: 
[1] WHO, 10 facts on obstetric fistula, http://www.who.int/features/factfiles/obstetric_fistula/en/
[2] Store Medisinske leksikon, Fistel, http://sml.snl.no/fistel
[3] Reimers C. Kirurgisk hjelp ved obstetriske fistler, Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2006, 

nr. 19; 126:2554 – 6
[4] The Fistula Foundation, FAQs, http://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/fast-facts-faq/
[5] Feiring E. Utstøtt fordi de lukter, Tidsskrift for Den norske Lægeforening 2005, nr. 23; 125:3306 – 7
[6] Samtaler med Dr. Jeffrey Wilkinson
[7] Winsor M. A fate worse than death for scores of African women, CNN 23.05.2013, http://edition.

cnn.com/2013/05/23/health/end-obstetric-fistula-day/
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L
ivet med døden er en 
portrettutstilling 
av 26 personer tatt 
like før og rett etter 
døden. Fotografen 
Walter Schelz har 
beskrevet  por-

trettprosjektet som en måte å takle sin 
egen frykt for døden, og i utstillingens 
åpningsintervju uttrykket han en forsoning 
med den fysiske døden. De metafysiske, 
psykologiske og emosjonelle aspektene 
en annen sak. Sammen med journalisten 
Beate Lakotta fulgte Schelz mennesker 
sin siste fase av livet, mange ved smer-
telindringssentre. Samtalene og bildene 
fra disse møtene danner utgangspunktet 
for utstillingen.

Døden til Teknisk Museum | En litt 
dyster stemning senket seg over Teknisk 
Museum en mørk og fuktig marskveld. 

Kreftforeningen og Teknisk Museum 
har samarbeidet om prosjektet og var de 
som stod for åpningen av utstillingen, 
der flere kjente personer var representert. 
Blant dem var musiker Bjørn Eidsvåg og 
leder i Kreftforeningen Anne Lise Ryel. 
Sistnevnte brukte åpningen til å fortelle om 
hennes egen erfaring fra første gang hun 
så en død person. «Det var ikke så skum-
melt som jeg hadde trodd, han hadde ikke 
gjennomgått noen grotesk forandring» sa 
hun i den svært personlige skildringen. 
Ryel ønsket døden tilbake til hverdagen. 
Ikke i form av mer sorg og tristhet, men 
som en anerkjennelse av at døden er noe 
som rammer oss alle og ikke «det mest 
unaturlige som finnes» som direktøren 
for Teknisk Museum så treffende beskrev 
det i sitt innlegg.

Et annet aspekt ved denne fremmed-
gjøringen av døden er isolasjonen de 
døende blir utsatt for. Mange tør ikke 

tekst: Frederik Emil Juul
foto: Håkon Bergseth, Teknisk 
museum og Frederik Emil Juul

Hvor ble det av de døde? 
Hvordan er det å være på en utstilling om døden? Skal 
en opptre som i en begravelse, stille og andektig, eller 
være mer nysgjerrig og spørrende til portrettene? I det 
minste syntes det ikke naturlig å smile og le da Æsculaps 
utsendte tok veien til Teknisk Museum og åpningen av 
utstillingen Livet med døden.

Utstilling: 

•	 Livet med døden (Noch Mal 
Leben)

•	 Sted: Teknisk Museum, Oslo
•	 Når: 4. mars – 1. september 

2014
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nærme seg de døende i frykt for å si eller 
gjøre noe galt. Resultatet er ofte at de 
uhelbredelig syke mister kontakten med 
omverdenen, til og med familien og andre 
nære vennskapsforhold. Av den grunn var 
flere av personene tatt med i utstillingen 
positive til å bli fotografert og intervjuet. 
Det ga muligheten til å snakke om tankene 
og følelsene som meldte seg i siste fase 
av livet. Dessuten kan det tolkes som et 
ønske om å bli husket også etter døden. 
Intervjuene og bakgrunnshistorien til hver 
enkelt person er oppstilt ved hvert portrett 
i utstillingen.

Døden som en søvntilstand | Etter 
åpningstalene, intervjuene og musikalske 
innslag slapp deltakerne inn til selve utstil-
lingen. Selv om flere av portrettene ble vist 
i åpningen får de en annen karakter når 
de henger som store veggbilder. Nakent 
uten annen dekorasjon eller forstyrrende 
elementer i utstillingsrommene og det lave 
taket gir en litt trykkende stemning. De 
fotograferte virker å ha øynene lukket på 
post mortem-bildet og gir inntrykk av å 
ha gått over i en søvntilstand. Schelz og 
Lakotta vandrer også gjennom utstillingen, 
og Æsculaps utsendte ønsket å vite om 
lukkingen av øynene var et bevisst valgt. 
Engasjert peker de på nærmeste portrett 
mens de svarer: 

«Hva forventer du av en død person, 
at de vil åpne øynene? Når personene dør 
er det ingen muskler til å holde ansiktsfor-
men og det er de fysiske tyngdekreftene 
som tar overhånd. Øynene vil lukke seg 
av seg selv, men det stemmer ikke at alle 

personene har lukkede øyne. Bare se på 
bildet her, det er skyggen fra øyelokkene 
som gjør at de ser lukkede ut. Hadde jeg 
tatt fotografiene nedenifra ville du sett at 
mange har øynene åpne.»

Lakotta forflytter seg raskt til neste 
bilde, det eneste med den portretterte 
liggende, før hun fortsetter. 

«Bare se her hvordan alle rynkene og 
ansiktstrekkene har forsvunnet og hvordan 
det hele forandrer seg når personen lig-
ger, sammenliknet med sittende stilling. 
Vi ser på dette som fredelig og naturlig, 
men egentlig er det bare de ytre fysiske 
kreftene som har tatt kontrollen.»

Er oppfatningen om døden som en 
søvntilstand en ren tolkning av ansiktsut-
trykket som oppstår når det ikke lenger er 
noen spenning eller bevegelse i muskula-
turen? I et reduksjonistisk menneskesyn 
kan hjernen tenkes å ha en egen evne til 
å forenkle og trekke sammenhenger, også 
der det ikke nødvendigvis finnes noen 
sammenheng. Kanskje er det grunnen til 
oppfattelsen av døden som en søvntilstand. 
Muligens er det en underbevisst forsvars-
mekanisme for å ufarliggjøre døden og 
omgjøre den til den behagelige søvn-
tilstanden, noe som vil være i tråd med 
Ryels påstand om at døden er fjernet fra 
hverdagen. Skjønt, hvem har sagt at døden 
er ubehagelig når den har inntrådt?

«Jeg hater å se alle smilene, det er 
ikke naturlig.» | Fotografen var i seg 
selv interessant å betrakte der han beveget 
seg mellom de besøkende og fotograferte 
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Kilder: 
1. Hjemmeside teknisk museum - http://www.tekniskmuseum.no/besok-oss/

nyheter/792-livet-med-d%C3%B8den (30.03.14, kl 10:09)
2. A-magasinet 28.02.14

dem med kameraet han hadde rundt halsen 
hele kvelden. I åpningsprogrammet var 
det første han gjorde etter å ha satt seg 
i intervjustolen å fotografere publikum; 
en av flere tilfeller hvor han fikk de opp-
møtte til å le. Schelz fremsto ikke som en 
alvorstynget mann som funderer mye over 
døden. Gjennom kveldens intervjuer og 
samtaler hadde han hele tiden et glimt i 
øyet og utviste selvironi. Dessuten smilte 
han svært ofte.

Samtidig sa han i åpningsintervjuet at 
han ikke likte smiling. På direkte spørsmål 
fra undertegnede utdypte han dette stand-
punktet: «Det er portrettene jeg sikter til. 
Alle ukeblader, aviser og magasiner er fylt 
med portrettbilder av smilende kjendiser, 
noe som overhode ikke er naturlig. Bildene 
blir forseggjorte. Det er også grunnen til 
at ingen smiler på mine portretter.»

For selv om opphavspersonene Schelz 
og Lakotta utviser positivitet og livsgnist, 
er det definitivt en alvorlig og dyster 
stemning over utstillingen. Belysningen 
er dunkel, bildene i sort-hvitt og motivene 
er alvorlige. Tekstene skrevet til hver 
portrett inneholder både hjerteskjærende 
historier, slik som en datter og mor som 
utviklet kreft samtidig, og sitater som får 
en til å smile ettertenksomt. Andre igjen 
er mer av det filosofiske slaget. Som fra 
den eldre kvinnen Irmgard Schmidt: «Når 
alt kommer til alt er livet en reise. La oss 
se hva som skjer på siste etappe.»

En takk til Kreftforeningen for tilsending av bilder.
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A
ksjonsåret er i 
gang, og som 
leder for Med-
Hum2014 betyr 
det å sette årets 
kampanje ut i 
livet. Februar var 

en hektisk, men veldig spennende måned. 
Spesielt to hendelser var svært viktige. Nmf 
og MedHum arrangerte debatt i samarbeid 
med Sex og Politikk og jeg intervjuet vår 
Høye Beskytter, Gro Harlem Brundtland. 
Dette viste seg å være begivenheter med 
et litt overraskende felles tema, nemlig 
barneekteskap.

Da jeg spurte Brundtland om nytten 
av ungdomsengasjement svarte hun med 
å fortelle fra en reise til Bihar i India: «Vi 
dro dit for å se nærmere på utbredelse og 
konsekvenser av barneekteskap. De unge 
menneskene i landsbyen opponerte, startet 
grupper og samlet inn underskrifter. Tallet 
på barneekteskap sank betraktelig.» 

Brundtland har tro på at det nytter 
å involvere seg. Det er gode nyheter for 
mange engasjerte sjeler. Mia Appelbäck er 

en av de sjelene. Som global helse-ansvarlig 
i Nmf tok hun initiativ til å arrangere debatt 
om barneekteskap sammen med Sex og 
Politikk på UNFPA sin utstilling «Too 
Young To Wed». Da Appelbäck spurte 
om jeg ville delta så jeg ikke umiddelbart 
koblingen til MedHum. Så feil kan man 
ta. Et kjapt googlesøk og jeg havnet på 
aftenpostenartikkelen «Fraranet uskyl-
den». Min uvitenhet ble et faktum. Det 
er omtrent 50 prosent sjanse for jenter i 
Sierra Leone å giftes bort som liten: 

«En mann så meg som baby og for-
talte min mor at han ville gifte seg med 
meg, forteller Adama. Han betalte min 
mor penger mens jeg var liten, og da jeg 
var omtrent åtte år dro jeg for å bo hos 
ham.» [1]

Jeg innså hvor mange av mødrene vi 
møtte på tilsynsreisen som var offer for 
denne tradisjonen. Etter hvert som jeg 
leste om temaet ble det tydelig at dette 
i aller høyeste grad er relatert til mødre- 
og barnehelse. Jeg meldte MedHum 
på debatten og satte meg på toget til 
Oslo. Appelbäck hadde satt sammen et 

tekst:Vilde Skylstad
foto:MedHum

Barneekteskap. Vi befinner oss i krysningen mellom barne- og mødrehelse. 
Moren er et barn. En situasjon hvor hverken det barnet som skal føde 
eller det som blir født har statistikken på sin side.

Fellesnevner: 
Barneekteskap
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tverrfaglig panel med representanter fra 
LNU, SAIH, URO, og MedHum. Vi 
belyste ulike aspekter av barneekteskap, 
diskuterte mulige årsaker og konsekvenser, 
samt ungdomsinvolvering i kampen for å 
styrte unge jenters rettigheter. Jeg tok for 
meg de urovekkende helsekonsekvensene.  

Barneekteskap. Vi befinner oss i krys-
ningen mellom barne- og mødrehelse. 
Moren er et barn. En situasjon hvor 
hverken det barnet som skal føde eller det 
som blir født har statistikken på sin side.

På toppen av høye dødsrater kommer 
konsekvenser forbundet med lav utdan-
nelse, liten grad av likestilling, vold, 
seksuell misbruk, voldtekt, psykiske kon-
sekvenser, samt sammenhengen mellom 
kvinners helse og samfunnet forøvrig. 
Fordi barneekteskap er sterkt forankret i 
tradisjon og kultur er det vanskelig å få 
bukt med. Likevel, det er verdt et forsøk. 

At barneekteskap er en direkte årsak til 
mye negativt betyr samtidig at vi ved å 
redusere forekomsten kan oppnå fantastisk 
mye positivt.

Gro Harlem Brundtland og The Elders 
har ved sin kampanje «Girls not Brides» 
satt barneekteskap på dagsorden, noe 
som virkelig er på tide. Vi er stolte av at 
Brundtland er vår Høye Beskytter, og vi 
gleder oss til videre samarbeid for bedre 
mødre- og barnehelse i Sierra Leone. 

1) Barn under 15 år har 
en fem ganger høyere 
sannsynlighet for å 
dø under fødsel, sam-
menliknet med kvinner 
i 20årene. Svangerskap 
er den ledende globale 
dødsårsaken for jenter 
mellom 15-19 år. [2]

2) Ved å redusere fore-
komsten av barneekte-
skap med 10% kan det 
føre til en reduksjon av 
mødredødelighet med 
70%. [3]

3) Risikoen for at barnet er 
dødfødt eller dør innen før-
ste leveuke er 50% høyere 
dersom moren er under 20 
år, enn når moren er mellom 
20-29 år gammel. [4]

Kilder:
[1]  http://www.aftenposteninnsikt.

no/62008/fraranet-uskylden
[2] http://www.icrw.org/files/

images/Child-Marriage-Fact-
Sheet-Health.pdf

[3] Anita Raj, Ulrike Boehmer, Girl 
Child Marriage and Its Asso-
ciation With National Rates 
of HIV, Maternal Health, and 
Infant Mortality Across 97 
Countries 

[4] Early marriages, adolescent and 
young pregnancies, Report by 
the Secretariat, the WHO 2011 
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D
et meldte seg et 
behov hos uten-
landsstudentene 
om større kunn-
skap rundt all-
mennmedisin, og 
Norsk Forening 

for Allmennmedisin (NFA) svarte med 
et tilbud som mange har nytt godt av 
siden. Ordningen er et prosjekt startet 
av Allmennmedisinsk utdanningsutvalg 
(AU), som i oppdrag fra NFA vil bidra til 
å gi medisinstudenter, uavhengig av utdan-
ningstrinn, et innblikk i allmennmedisinsk 
fag- og yrkesutøvelse. Ordningen er et 
samarbeid med AU og Norsk medisin-
studentforening utland. 

«Det er veldig ålreit for meg, som ikke 
har noen i familien som er innen helse, å 
ha en mentor tilgjengelig for spørsmål. 
Spesielt mot sommeren og med tanke på 
sjette året.»
- Siri-Christine Stenersen, Pomeranian 
Medisinske Universitet, Szczecin, Polen

Hva kan Mentorordningen brukes 
til? | Hva man bruker sin mentor til, 
er opp til den enkelte student og lege. 
Noen har spørsmål de ikke finner svar på 
i litteraturen eller hos venner, andre har 
hospitert på legevakt og kontor, mens flere 

har møttes på kafe der de delte erfaringer 
og hygge. 

«Jeg ble kontaktet av min mentor i 
begynnelsen av skoleåret, og var på hans 
legekontor en del dager i juleferien. Der 
var det mest observering, men han lot meg 
óg gjøre en del av undersøkelsen, sette litt 
injeksjoner og diverse. Alt i alt var det en 
veldig god opplevelse.»
- Elise, Universitetet i Warszawa, Polen

Utbytte. | Studentenes utbytte er selv-
skrevent. Spesielt med tanke på utenlands-
studentene, der allmennmedisinsk praksis 
varierer fra land til land, gir ordningen et 
unikt innblikk i hva en fremtidig arbeids-
dag kan inneholde. At prosjektet har som 
målsetting å gi allmennleger muligheten 
til å involvere seg i medisinsk grunn-
utdanning og andre tiltak som styrker 
allmennmedisinsk rekruttering, er en flott 
bonus. Og når ordningen er motivert ut 
i fra overskudd og engasjement, håper 
vi det bidrar til at læreglede og interesse 
står i fokus. 

«Då Legeforeningen ba om frivillege 
til ei mentor-ordning for medisinstudentar 
var dette ei ordning eg syns det var verd 
å støtta, og ei stund etterpå fekk eg infor-
masjon om at Elise Ims hadde fått tildelt 
underteikna som mentor. Slik eg oppfatta 

tekst: Marit Witsø
foto:Siri-Christine 
Stenersen, Elise Ims 

I forrige nummer av Æsculap publiserte Kalaaji et al en evaulering 
av mentorordningen ved Universitetet i Oslo. Forfatterne savnet en 
sammenlikning med tilsvarende ordning ved de andre universitetene og Nmf 
Utland kommer her med beskrivelse og erfaringer fra sin mentorordning.

Mentorordningen
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ordninga, var det i stor grad opp til dei 
einskilde deltakarane å definera innhaldet. 
Som fastlege falt det naturleg å invitera 
til å delta i arbeidet i praksis. Elise var 
difor her på legekontoret nokre dagar i 
desember og fulgte pasientkonsultasjonen 
både passivt og aktivt.

Mentor-ordninga gir interessante dis-
kusjonar om pasientar og pasientforløp 
og skjerper det faglege arbeidet. For min 
del var det nyttig og lærerikt, utan at 
det kravde særleg ekstra tid. Bortsett frå 
denne vesle epistelen til Æsculap, har det 
vore lite papirarbeid.  Til forskjell frå tur-
nusveiledning er mentor-arbeidet mindre 
formalisert. Ein turnuslege er dessutan 
snart ferdig med utdanningsløpet, mens 
studentane har ei stund att.

Eg trur mentor-ordninga kan vera 
nyttig både fagleg, men også strategisk. 
Kontaktar, referanse og tips om arbeidet 
i helsevesenet kan vera nyttige.
Etter at turnus-tenesta blei lagt om til 
ein søknadsbasert prosess, er det ekstra 
verdifullt å få erfaring frå norsk helsevesen 

i løpet av studiet. Viss eg var student, ville 
eg deltatt i ordninga.»
-  Knut Vassbø, Bjerkreim Legekontor

Utfordringer | At ordninger beror 
seg på frivillighet og uhonorert arbeid, 
skaper visse utfordringer når det kommer 
til rekruttering av allmennleger. Heldigvis 
finnes det svært mange engasjerte og 
hjelpsomme mennesker innen legeyrket, 
og forfatteren kan tenke seg få andre yrker 
som huser så mye faglig og utenomfaglig 
engasjement. Vi håper å kunne utvide 
stallen av mentorer, og at studentene har 
lyst til å benytte seg av sine muligheter. Så 
neste gang du tar deg turen til din fastlege, 
gi han et lite hint om at han kan være med 
på å utdanne fremtidens allmennleger.
Det er i løpet av våren blitt sendt ut en 
spørreundersøkelse til Nmf utlands med-
lemmer. Vi ønsker å kartlegge hvor mange 
som har fått utbytte av ordningen, og om 
det finnes forbedringspotensialer. Skulle 
du ønske mer informasjon, ta en titt på våre 
hjemmesider www.medisinstudent.com.

Har du spørsmål eller kommentarer, send en mail 
til marit@nmfutland.com, vi blir svært glade for 
din tilbakemelding. 

Kilder: 
[1] http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-

for-allmennmedisin/Om-oss/ARSMOTER-
OG-ARBEIDSPROGRAM/Hovedutvalgene/
AU---Allmennmedisinsk-utdanningsutvalg/
NFA-lanserer-mentorordning-for-studenter/ 
(Mars 2014)

[2] Er mentorordningen på medisinsk fakultet i Oslo 
tilfredsstillende? En spørreundersøkelse. – Kalaaji 
et al, Æsculap 0114 (2014)
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Assertive Community Treatment  – 
hva er det? | På denne tiden i fjor satt jeg 
som de fleste av mine kollegaer og søkte på 
diverse stillinger for medisinstudent med 
lisens. Jeg skal ikke benekte at det var litt 
stressende. Den nye turnusordningen var 
et hett samtaleemne, både i pausene på 
sykehuset og på diverse nettbaserte forum. 
Et gjengående tema var hvor viktig det var 
å få seg jobb med midlertidig lisens, med 
tanke på ens CV og senere turnussøknad. 
Det var da med stor lettelse at jeg  fikk 
tilbud om et sommervikariat i Ålesund. 
Psykiatri ble fagfeltet, men det var et 
avdelingsnavn som jeg ikke øyeblikkelig 
dro kjensel på – ACT.  Assertive Com-
munity Treatment (ACT) er navnet i all 
sin engelske prakt eller “aktivt oppsøkende 
behandling” som det også er kalt på 
norsk. Behandlingsformen kjennetegnes 
ved at behandlere oppsøker pasienten i 
pasientens daglige omgivelser og dermed 
etablerer kontakt på brukerens premisser. 
Videre er teamet tverrfaglig sammensatt 
for å gi mennesker med alvorlige psykiske 
lidelser et sammenhengende, helhetlig 
og godt koordinert behandlingstilbud. 
Fleksibilitet i tilnærmingen til en gruppe 
pasienter som man vet har svingende og 
ofte ruskompliserte tilstander er et viktig 
element.

Et blikk utenfra | 24 år gammel, polsk 
medisinstudent, norsk turnuslege-vikar. 
Bergenser og Lubliner. Første jobben 
med lisens. Det var med spent fryd jeg 
hilste på Sunnmøre første gang i midten 
av juni. 3 måneders vikariat, en vakker 
del av landet jeg ikke hadde vært i før 

og et spennende fagfelt. Min tidligere 
erfaring med psykiatri var begrenset. Det 
første som slo meg på jobb var nettopp 
hvor tverrfaglig ACT-teamet var. Egen 
psykiatrisk overlege, 3 spesialsykepleiere, 2 
sosionomer og en ruskonsulent fordelt på 
et 20 talls pasienter. Seksjonsleder forklarte 
at kompleksitet og dynamikk i diagnostikk 
og medikasjon var tanken bak slik beman-
ning opp mot et avgrenset antall pasienter. 
Jeg tenkte øyeblikkelig at “dette kan bli 
spennende!”. Ved det første morgenmøtet 
ble den gode kommunikasjonen mellom 
de ulike fagfelt tydelig. Erfarne sykeplei-
ere med lang fartstid innen psykiatri gikk 
gjennom forrige ukes utvikling hos de 
forskjellige brukerne, ruskonsulent delte av 
sine observasjoner og psykiatrisk overlege 
bidro med sin faglige tyngde. Som fersk 
vikar holdt jeg hodet lavt i starten, men 
hyggelige kollegaer gjorde at man snart 
følte seg som en del av teamet.

Så hva gjør man i denne avdelingen? 
ACT er å møte pasienter jevnlig, fra ett 
til fem besøk i uken, avhengig av behov. 
Møte dem i deres hverdagslige situasjon 
over lengre tid, gjerne flere måneder, om 
ikke år. Pasientsamtalene dekker vidt med 
emner, selvmordsrisiko-vurdering og hva 
man liker til frokost er begge terapeutiske 
emner, hver på sin måte. Ofte tas det 
også en kjapp somatisk status. Å lytte 
og være til stede for pasientene, til hjelp 
med forskjellige gjøremål, i seg selv en 
god form for terapi – det bygger en god 
relasjon mellom behandler og pasient og 
det fjerner noe av stresset pasienter kanskje 
opplever i møte med daglige utfordringer. 
Målet er å optimalisere pasienters funksjon 

Assertive Community Treatment
Erfaringsrapport fra medisinstudent med lisens

tekst: Lars Emil Aga Haugom
bilde:  Even Jørum
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og livskvalitet og dermed redusere  behov 
for og frekvens av innleggelser. Om man 
reflekterer litt over det er det ikke så fjernt 
å forestille seg at en slik lokal (community) 
tilnærming i behandlingen kanskje er mer 
effektiv enn et lengre og mindre stimule-
rende opphold på en psykiatrisk avdeling 
knyttet til sykehus. Kompetansesenter rus 
– region øst kom eksempelvis med en eva-
luering i 2012 “Evaluering av 12 ACT-team 
Midtveisrapport” som blant annet viste en 
klar nedgang i antall liggedøgn på sykehus 
allerede etter teamenes første driftsår. Så 
ACT scorer på det samfunnsøkonomiske 
aspektet, men hva med kvaliteten på gitt 
behandling? Undersøkelsen “Bruker spør 
bruker” av Kristin Heiervang og Heidi 
Westerlund har fulgt opp 77 brukere av 
ACT. Foreløpige resultater ble presentert 
på ACT- og Samhandlingskonferansen 
2013; Deltakere rapporterte grovt sett 
at de fikk de tjenestene de ønsket og at 
helsen var bedre etter introduksjon av 
ACT-behandlingsmodellen.

Mestringsfølelse | Ordet mestrings-
følelse er ikke mye brukt av psykiatriske 
pasienter, hvor et indre kaos og lange, 
ofte passive, opphold på behandlende 
avdelinger kan dominere hverdagen. Dette 
er ikke hverdagen, dette er fredag. Fellestur 
med turkameratene. Den positive stem-
ningen starter tidlig. Et solid håndtrykk 
fra hentende behandler, et smil fra den 
hentede. Forventningene til enda en fin 
naturopplevelse, felleskap og mestring. 
Deles av alle parter. Tur. Stemningen 
stiger i takt med at flere hentes. Snart er 
bilen full. En kyndig, lokalkjent pasient 

rettleder sommervikaren på veien til starten 
for turen. Høgkubben på Blindheimsfjel-
let er målet, plassert idyllisk til mellom 
Sunnmørske øyer og hav. 450 høydemeter.

Bratt terreng, vått og gjørmete etter en 
typisk uke “sommervær” på disse kanter. På 
veien opp må det noen pauser til, alle skal 
med. Sammen. Mestringsfølelse er best 
når den deles. Samtalen går lett, emnene 
er både løst og fast. Noen av pasientene 
byr på historier om seg selv, latteren er 
av den gode sorten. Noen snakker mye, 
andre snakker lite. Alle bidrar til grup-
pedynamikken. Noen er i litt bedre form 
enn andre, men “ut på tur, aldri sur” er en 
setning man hører mye. Selv om det er en 
fellestur kan man ha en-til-en samtaler om 
det er ønskelig, trikset er å gå i en kolonne 
slik at man kan variere tempo i forhold 
til andre deltakere.  Toppen er innenfor 
rekkevidde, det merkes ved at terrenget 
har begynt å flate ut mens vinden har tatt 
seg opp noe i styrke. Vi setter oss ned ved 
en varde, Rett i Koppen og kaffe fyller 
på energilagre. Samtalen er naturlig, 
man har besteget en fjelltopp, mestret 
en utfordring i felleskap. Flere gleder 
seg allerede til neste tur, diskusjonen om 
hvilken rute opp til Fjellstua som er den 
beste er gjennomgående tema.

Ferden ned går raskere, selv sommer-
vikaren fra Bergen må medgi at han er 
litt mør i beina. Treningseffekten av en 
skikkelig fjelltur skal ikke undervurderes. 
Turkameratene kjøres hjem, planer i helgen 
deles, noen skal lese bok, noen besøke 
slekt og andre kanskje kose seg med en 
film. Den gode stemningen er til å ta og 
føle på.Denne teksten er et lite utklipp 

Fakta om ACT:

•	 ACT	står	for	Assertive	Commu-
nity	treatment.

•	 I	Norge	er	aktivt	oppsøkende	
behandlingsteam	en	relativt	ny	
behandlingsmodell,	men	har	
vært	i	bruk	i	store	deler	av	den	
vestlige	verden	siden	1970-tallet.	

•	 Kombinasjonen	av	forbedrede	
behandlingsresultater	og	økono-
miske	hensyn	gjorde	at	modellen	
raskt	fikk	popularitet.

•	 Norge	startet	med	ACT-team	i	
2009.	Per	i	dag	er	det	11	ACT-
team	og	2	FACT	(ligner	på	ACT,	
skilnaden	er	antall	pasienter	per	
behandler)	team,	fordelt	på	9	
fylker.

•	 Mer	informasjon	om	ACT	finnes	
på	NAPHA’s	hjemmesider:	www.
napha.no

av en av mange ukentlige fellesturer som 
ble gjennomført av ACT-teamet i løpet 
av sommeren. Midtveis i vikariatet spurte 
jeg noen pasienter om hva disse turene 
betydde for dem. Et ord som ble mye 
brukt var “mestringsfølelse”.

Hvis vi kan tilby psykiatriske pasienter 
denne følelsen på generell basis er mye 
gjort.
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Æsculap intervjuet Thomas Schwartz om hvordan det er å arbeide med generell 
indremedisin, en av de store spesialitetene. 
tekst og foto: Emil Bakkerud Nærby

Kan du gi en oversikt over indremedisin som fag? 
Indremedisin er den største sykehusspe-
sialiteten og, bortsett fra allmennpraksis, 
det bredeste faget du kommer borti. Det er 
vanlig at medisinske avdelinger er organi-
sert etter de ulike subspesialitetene hjerte, 
lunge, nyre, infeksjon, gastro, geriatri, 
blodsykdommer og endokrinologi. 
Som indremedisiner jobber man med 
problemstillinger fra alle subspesialiteter, 
spesielt hvis man jobber ved et mindre 
sykehus. Selv har jeg arbeidet mest med 
hjerte, infeksjon og lunge. De siste fem 
årene har jeg hatt lungeundervisning 
ved siden av klinisk kommunikasjon for 
medisinstudentene på 5. semester. 

Hva førte til at du valgte å spesialiteten?
Jeg hadde lyst til å jobbe på sykehus og 
syntes at indremedisin var det som virket 
mest spennende, allsidig og utfordrende. 
Selv om medisinen generelt blir mer 
subspesialisert synes jeg at det er fint å 
kunne ha faglig bredde og oversikt, slik 
som det er i generell indremedisin. I 
indremedisin må man like å resonere rundt 
kompliserte sykdomstilstander. 
   
Hva inneholder utdanningen for en spesialist i 
generell indremedisin? 
Hele utdanningen tar seks år å gjennom-
føre. Minst 18 måneder av utdanningen 
må være på gruppe 1 sykehus, for eksempel 
Ullevål, Rikshospitalet eller Ahus. Resten 
av tiden kan man tilbringe på et mindre 
sykehus som for eksempel Diakonhjem-
met eller Louvisenberg Sykehus, eller 
et annet mindre sykehus som er spesia-
listgodkjent. Det er en rekke prosedyrer 
man må kunne utføre selv; en del holder 
det å ha fått demonstrert. Resuscitering 

med elektrokonvertering, arbeids-EKG, 
pleuratapping, ascitestapping, benmargs-
prøvetaking, gastroskopi, spinalpunksjon, 
finnålsbiopsi og respiratorbehandling 
er eksempler på prosedyrer som man er 
innom gjennom utdanningen. Tolkning 
av EKG er en prosedyre som de aller fleste 
indremedisinere utfører og er flinke på. 
Ekkokardiografi, innleggelse av midlertidig 
pacemaker og colonoskopi er eksempler på 
prosedyrer som man kan få demonstrert. 
I andre land, for eksempel USA kan man 
være ferdig utdannet som hjertespesialist 
tidlig i 30-årene. I Norge må man først 
spesialisere seg i indremedisin og siden 
gå inn i en subspesialisering i en periode 
på to til tre år. . Det er mulig å overlappe 
inntil 2,5 år dersom man begynner subspe-
sialiseringen før man har gått ferdig de 6 
årene med generell indremedisin. .

Hvordan arter en vanlig arbeidsuke seg? 
Det er mye pasientkontakt og også en 
del arbeid med pårørende; papirarbeidet 
kommer man ikke unna. Vi arbeider en del 
poliklinisk, for eksempel når det kommer 
pasienter som skal utredes med arbeids-
EKG. Gjennomsnittlig jobber man mellom 
40 og 45 timer i uken. Noen uker jobber 
man fra åtte til fire, så går man ut av den 
vanlige sengepost-hverdagen for å jobbe 
kanskje tre uker vekselvis dag- og nattevakt. 
På nattevaktene starter man på ettermid-
dagen og jobber frem til neste morgen. 
Dersom det er rolig midt på natten finnes 
det rom der man kan ligge og slappe av. 
Det er ofte man ikke får sovet noe i løpet av 
en nattevakt og da jobber man i prinsippet 
nitten timer i strekk. Etter en nattevakt har 
man gjerne en påfølgende fridag. Det er 
vanlig med en uke fri i turnusen etter den 

siste vaktuka Ved mange sykehus varer en 
turnus syklus i 12-13 uker før man begynner 
på nytt igjen.  

Finnes det arbeidsplasser for indremedisinere utenfor 
sykehussektoren?
Ja, jeg har jobbet med mye forskjellig. 
Blant annet har jeg en legevaktstilling der 
jeg jobber noen kvelder og helger. De siste 
årene har jeg jobbet som klinisk stipendiat 
og da er det fint å ha en tilleggstilling 
der jeg kan ha litt pasientkontakt.Det er 
mulig å jobbe i utlandet, som kan gi et fint 
perspektiv på faget. Jeg har jobbet ved 
medisinske avdelinger i tre å i Tanzania 
og Botswana. Jeg er også  ansvarlig for et 
tropemedisinkurs.  
 
Hva kan man forvente seg å tjene som generell 
indremedisiner? 
Det er populært å jobbe på de store univer-
sitetssykehusene.  Noen (sub)spesialiteter 
får rekrutteringstillegg, dersom man velger 
å spesialisere seg innen enkelte fag der 
konkurransen om stillingenelavere. Som 
nyutdannet lege under utdanning ved en 
indremedisinsk avdeling kan man regne 
med å tjene 550 000-600 000 kr i året, alle 
tillegg inkludert. 

Har du noen råd til de som kunne tenke seg å 
spesialisere seg i indremedisin? Uansett hva 
man velger å gjøre senere i karrieren, så 
er det lurt å ha arbeidet et par år på en 
medisinsk avdeling. Har man mulighet til 
å jobbe på et mindre mer perifert sykehus 
kan dette være noe å vurdere. På de store 
og sentrale sykehusene, som for eksempel 
Rikshospitalet, er pasientene ofte såpass 
selekterte at man ser mindre av de sykdom-
mene som faktisk er vanligst.
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lege
tekst: Trine Otterstrøm
foto: Trine Otterstrøm og Wikimedia
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Hvorfor søkte du turnustjeneste i Haugesund og 
Sand?
Jeg var i den første gruppa som søkte på 
turnustjeneste, og kunne dermed søke 
på turnusplasser  etter at de på venteliste 
hadde trukket. Da stod det ikke så mange 
plasser igjen, av disse søkte jeg på noen 
få, og fikk jobb i Haugesund, så sånn 
endte jeg der. Sand var siste nummer på 
distriktplass, og jeg hadde det siste num-
meret, så dermed endte jeg her.

Har du noen tilknytning til disse stedene?
Min mor er opprinnelig fra Sveio, nabo-
kommunen til Haugesund, så jeg har 
familie i nærheten og har vært en del på 
slektsbesøk i området i oppveksten. Sand 
har jeg ingen tilknytning til.

Hva er du fornøyd med som turnuslege?
Sykehusturnus på Haugesund har vært 
veldig bra, du får prøve deg på å stå alene, 
men du har tilstedevakt av LIS-lege både 
på medisin og bløtkirurgi. Det har vært 
dyktige bakvakter og overleger, som gjerne 
lærer bort, og det har vært mange hyggelige 
turnuskollegaer å bli kjent med.

Hva er du mindre fornøyd med?
Jeg har hatt tredelt turnustjeneste på 
sykehus (4 måneder kirurgi, 4 måneder 
medisin og 4 måneder psykiatri), og kunne 
nok lett sett fordelen med å ha todelt, eller 
i det minste korte ned på psykiatridelen.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset/legekon-
toret?
Arbeidsmiljøet har vært veldig bra, turnus-
legene har stilt opp for hverandre, hjulpet 

når presset på avdelingene/mottak har 
vært høyt. Også bakvakter har alltid vært 
behjelpelig når jeg har spurt. Generelt 
synes jeg Haugesund sykehus har et svært 
godt arbeidsmiljø. På legekontoret har jeg 
bare vært i tre uker, men til nå har Sand 
bare gitt meg et godt inntrykk, hyggelige 
kollegaer og lav terskel for å spørre.

Hvordan er  det sosiale miljøet ved sykehuset/
legekontoret?
Utenom jobb hadde vi turnusleger flere 
felles middager, noen fester og sammen-
komster. Haugesund ligger nok sånn til 
at mange pendler en del til og fra, spesielt 
helger, både Stavanger/Bergen/Oslo og 
Hardanger, dermed har også miljøet blitt 
noe preget av det...

Hvor mye jobber du hver uke?
Det har variert noe fra avdeling til avde-
ling, og hvilken uke du er i i turnusen. 
Fra vanlig arbeidsuke, til rundt 60 timer 
per uke(nattevaktsuke)... På Sand har jeg 
8.00-15.30 jobb, med legevakt innimellom.

Er det noen feil du ser går igjen blant turnuslegene 
som fremtidige turnusleger bør lære av? 
Vi gjør sikkert haugevis av feil, men jeg 
tror at så fort man begynner i turnus så 
er det lett å glemme å øve på praktiske 
ferdigheter som veneflon, kateter o.l. 
Sykehuset er nok plassen man bør ta seg 
tid til å øve mer på dette før man står der 
i distriktpraksis..

Har du noen tips til andre som skal søke turnusplass?
Tipset måtte være å søke seg til plasser 
man tror man senere kan ønske å bosette 

seg, tror nok tilhørighet og ønske om å 
bli etter turnus kommer til å bli viktige 
ansettelseskriterier for sykehus.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Målet er nå først å bli ferdig i distrikt, så tar 
jeg veien videre som den kommer. Jeg tror 
nok jeg kommer til å søke på ulike stillinger 
først og fremst på sykehus nå i starten, 
men jeg tror det vil bli litt tilfeldigheter 
hvor jeg til slutt ender opp.

Haugesund sjukehus

•	 Haugesund	sjukehus	er	det	
største	sykehuset	i	Helse	Fonna	
helseforetak

•	 Helse	Fonna	HF	tilbyr	helsetjen-
tester	til	en	befolkning	på	over	
170	000	mennesker	i	Nord-
Rogaland	og	Sunnhordaland

•	 Helse	Fonna	HF	har	3200	ansatte
•	 Haugesund	sjukehus	har	tilbud	

innen	de	fleste	kliniske	spesiali-
teter	innen	somatikk	og	psykiatri	

Sand, Suldal kommune

•	 Ligger	i	Rogaland	fylke
•	 Det	bor	3900	mennesker	i	kom-

munen
•	 Sand	er	kommunesenteret,	med	

1300	innbyggere

Navn: Serina Kleiven
Alder: 26
Universitet: Universitetet i Oslo
Sykehustjeneste: Haugesund sjukehus
Distriktstjeneste: Sand, Suldal kommune

æsculap nr 2-2014 | 29



tekst: Audun Vik, Sakshi Iva 
Sharma, Sharmini Rajmohan og 
Friha Aftab (UAEM Oslo)
bilde:   UAEM Wordpress

Verdens helseorganisasjon har estimert at rundt tre prosent av verdens 
befolkning er smittet med hepatitt C. De fleste lever i utviklingsland 

og er fattige mennesker uten behandlingsmuligheter. 

Hepatitt C -
 En reprise av AIDS-krisen?

Sykdommen vil hos 80 % av de smittede 
utvikle seg til en kronisk hepatitt med 
høy risiko for levercirrhose og leverkreft. 
Høyest forekomst er rapportert fra Sørøst-
Asia og Nord-Afrika [1].

Hepatitt C situasjonen i Norge er 
ikke annerledes. Hvert år dør rundt 50 
nordmenn av kronisk leversvikt og primær 
leverkreft som følge av hepatitt C-infeksjon 
og er en av de hyppigste årsakene til 
levertransplantasjoner i Norge i dag. I 
følge overlege Olav Dalgard ved infek-
sjonsmedisinsk avdeling ved Akershus 
universitetssykehus lever 20.000 nordmenn 
med kronisk hepatitt C [2]. Omtrent 80 
% av disse er tidligere sprøytemisbrukere 
som ikke står øverst på prioriteringslisten 
i det norske helsesystemet. Noe Dalgard 
legger vekt på, er det store gjennombrud-
det i behandlingsutsiktene. For drøyt 10 
år siden kunne vi kun helbrede rundt 30 
% av de smittede [2], men i 2011 kom 
de nye C-proteasehemmerne Boceprevir 
og Telaprevir som skapte en revolusjon 
i behandlingen av hepatitt C. I følge 
Dalgard kan opp mot 75 % av de kronisk 
smittede helbredes med de nye legemid-
lene. Problemet er at ikke alle har tilgang 
til dem.     

De nye antivirale midlene | Dagens 
behandling er imidlertid assosiert med 
mange alvorlige og svært ubehagelige 

bivirkninger, samt lange behandlings-
forløp med ukentlige injeksjoner i opp 
til 48 uker.  Det er de siste årene gjort 
fremragende fremskritt innen utvikling 
av nye og svært lovende antivirale midler 
og man har i lys av oppdagelsen av anti-
retrovirale midler mot HIV, funnet nye 
angrepspunkt som har vist seg å kunne 
kurere hepatitt C. Mange av disse er 
allerede i fase III-studier, og Sofosbuvir 
produsert av Gilead Sciences ble godkjent 
og klarert av amerikanske myndigheter i 
desember 2013. Dessverre kan det se ut 
til at kun et lite mindretall av verdens 
180 millioner smittede får tilgang til disse 
medisinene med det første. Behandling 
med Sofosbuvir vil i USA etter alt og 
dømme koste $80.000 for en 12 ukers 
kur eller $1.000 per pille [3]. Ikke bare vil 
lav- og mellominntektsland finne det svært 
vanskelig å innlemme så dyr behandling 
i sine budsjetter, men også smittede i 
høyinnteksland uten helseforsikring eller 
velferdsordninger vil ha redusert tilgang 
til disse medikamentene. 
Det farmasøytiske selskapet, Gilead, har 
lagt inn søknad om patent på Sofosbuvir 
i India, «utviklingslandenes farmasøytiske 
selskap». India står for store deler av 
produksjonen av billige og generiske 
produkter til lavinntektsland, og medisiner 
mot HIV koster eksempelvis så lite som 
$140 per person per år. For Gilead er det 
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derfor svært viktig å sikre seg enerett her, 
for å unngå indisk masseproduksjon som 
står for 90% av medisintilgangen i lav og 
mellominntektsland. Studier har vist at 
Hepatitt-C legemidlene kan bli billige å 
produsere generisk, estimert mot $68 per 
behandling [3]. 

UAEMs Drug Bio Project | For en 
måned siden lanserte Universities Allied 
For Essential Medicines (UAEM) et pilot-
prosjekt under navnet «Drug Bio project». 
I samarbeid med Médecins Sans Frontières 
(MSF) skal de påvirke de offentlige institu-
sjonene og universitetene. De nye hepatitt 
C-legemidlene vil med stor sannsynlighet 
entre markedet de kommende årene. 
UAEM  ønsker gjennom prosjektet å sikre 
nødvendig dokumentasjon i den hensikt 
å kunne presse de offentlig finansierte 
institusjoner og universiteter for å sikre 
tilgang til de medisinene de har utviklet. 
Gjennom denne kunnskapen kan UAEM 
styrke sin påvirkningskraft og fremme 
tilgang til medisiner, som kommer de 
svakeste i verdenssamfunnet til gode [4].

Manglende retningslinjer | I mars 
snakket Dalgard om hvordan norske 
leger stilles i en etisk vanskelig situasjon, 
da de nye Hepatitt C medisinene er for 
dyre til at alle kan behandles. Det bes nå 
om retningslinjer fra myndighetenes side. 
Hvem skal få behandling?
Hepatitt C er ansett å være den dagens 
store medisinkrise, etter HIV/AIDS. 
Til tross for lavere priser på medisiner 
samt framskritt innen distribusjon og 
diagnostisering av HIV/AIDS, har kun 
halvparten av de som trenger behandling 
tilgang på dette i dag.  Dagens situasjon 
med gode medisiner mot hepatitt C på 
trappene ligner oppsiktsvekkende mye 
på situasjonen i 1996 da antiretrovirale 
medikamenter først kom på markedet 
til en uoppnåelig pris, ikke minst for de 
som trengte det mest. 90% av hepatitt 
C-smittede pasienter lever i lav- og mel-
lominntektsland, der de færreste tjener 
480000 kr i løpet av sin livstid. Hvordan 

kan medikamentene tilgjengeliggjøres for 
de som har et essensielt behov, men ikke 
har tilgang på grunn av prisen?
«Today, the world faces a ‘1996 moment’ in 
the fight against hepatitis C» sa professor 
og infeksjonsmedisiner ved Harvard, Paul 
Farmer da han uttalte seg i Washington 
post.  Han stiller spørsmål ved om vi skal 
ta stilling til og lære av AIDS-krisen og 
dermed redde millioner av menneskeliv 
eller velge å få en reprise [5].
De høye medikamentprisene er en utfor-
dring vi møter selv i Norge som et av 
verdens rikeste land, sammenlignet er 
problematikken av et mye større omfang 
i verdens lav- og mellominntektsland.  I 
en raskt globaliserende verden blir spriket 
mellom lav- og høyinntektslands proble-
mer mindre og vi kjemper stadig felles 
kamper, spesielt innen helse og medisin.

Har du lyst til å jobbe med å fremme tilgang til 
medisiner for alle? Eller ønsker du å lære mer 
om problematikken?  Ta kontakt med UAEM: 
Aftabfriha@gmail.com

Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 
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MeDISInSTUDenTer I 
TUnISIA

Den 3.mars dro en gjeng medisin-
studenter fra Tromsø, Trondheim, 

Oslo og Bergen til Tunisia for å delta på 
generalforsamlingen til den Internasjonale 
Medisinstudent Foreningen (IFMSA). Det 
var en uke spekket med en rekke spennende 
prosjekter, foredrag og mye sosialt.   

Generalforsamlingen, referert til som 
GA, arrangeres en gang i halvåret og 
bringer medisinstudenter fra hele ver-
den sammen for å dele sitt engasjement 
for global helse gjennom utveksling av 
erfaring og idéer rundt prosjekter, medi-
sinutdanning og utveksling. Man er med 
i en av seks grupper underlagt IFMSA 
som jobber med alt fra folkehelse til 
menneskerettigheter og utveksling. Under 
gruppemøtene blir det holdt interessante 
foredrag og workshops hvor man får tid 
til å diskutere med andre og bli inspirert 
til oppstart av nye prosjekter. 

Tema under årets GA var verden post-
2015. Dette referer til den pågående og 
spennende prosessen i FN med å lage nye 
tusenårsmål når de gamle utgår i 2015. De 
nye målene har fått navnet «Sustainable 
Development Goals» og man ønsker med 
disse en mer bærekraftig tilnærming til 
utvikling og bistand. Alle har mulighe-
ten til å påvirke hva de nye målene skal 
inneholde, og IFMSA har delegater i 
FN som er med i diskusjoner og fremmer 
medisinstudenters synspunkt i saken. 

Under GA ble det derfor holdt en rekke 
gode foredrag for å belyse tema. Blant 
annet var det et spennende foredrag om 
global kirurgi. Dette er en stor utfordring 
i de fattigiste delene av verden, men har 
allikevel blitt en lav prioritering interna-
sjonalt. Folk dør under enkle kirurgiske 
inngrep fordi man ikke har riktig utstyr, 
forholdene ikke er gode nok og det er for 

få kirurger. Hjelpen som gis er sjeldent 
bærekraftig og skaper lite kontinuitet, dette 
hindrer oppbyggingen av gode kirurgiske 
enheter på langsikt. Et annet problem er 
at utstyr som doneres ofte ikke er tilpasset 
forholdene, eksempelvis doneres maskiner 
som krever strøm på et sted hvor dette ikke 
er tilgjengelig. Vi ble oppfordret til å lese 
bøkene til Paul Farmer, en fantastisk lege 
og samfunnsmedisiner ved Harvard og 
grunnlegger av organisasjonen «Partners 
in Health». Hans første bok Mountains 
Beyond Mountains er en god bok å lese 
når man trenger et lite avbrekk fra pensum.

Et annet interessant foredrag handlet 
om «Health equity». Det finnes ingen 
god norsk oversettelse av dette ordet, 
men det betyr i grove trekk at alle har 
krav på den hjelpen de trenger i forhold 
til hvilke behov personen har. Health 
equity vil derfor si at helsesystem burde 

Tunisia var vertslandfor årets første generalforsamling for den 
Internasjonale Medisinstudent Foreningen. Her samles fremtidige leger fra 
hele verden til en innholdsrik uke, og Norge og Nmf var godt representert.
tekst: Emily McLean
foto: Lill Sofie Foss, Friha Aftab, Torunn Hjellø
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være formet slik at alle får tilgang på den 
helsehjelpen de trenger uavhengig av sosial 
eller økonomisk status. En slik modell for 
helsesystem ønsker man å bygge gjennom 
Universal Health Coverage (UHC), og 
dette kommer mest sannsynlig til å bli en 
del av de nye tusenårsmålene. Under GA 
var det ikke bare mye bra faglig innhold, 
men også mye sosialt. Det ble arrangert 
en rekke fester med alt fra toga til arabisk 
natt som tema. Høydepunktet var nok 
festen hvor hvert land hadde med seg 
god mat og drikke som vi alle kunne gå 
rundt å smake på.

Vi serverte brunost, makrell i tomat og 
akevitt til de som turte å smake. 

En viktig del av IFMSA og GA er 
prosjektene som drives i alle lokallagene. 
I løpet av uken hadde vi et stort prosjekt 
marked hvor man kunne gå rundt å høre 
om prosjekter fra hele verden. Spesielt 

spennende var «Open access button», et 
prosjekt startet av folk fra Tyskland og 
England. Det bygger på problemet med 
at man ofte må betale mye for å få tilgang 
til artikler fra en rekke tidsskrifter. Med 
prosjektet ønsker de å gjøre noe med dette 
ved å finne ut hvor folk møter betalingsveg-
ger og prøve å gi disse tilgang. Et annet 
spennende prosjekt kom fra Sverige og 
handlet om å gjøre helsehjelp tilgjenge-
lig for papirløse innvandrere. Dette er et 
prosjekt vi håper å startet med her i Norge 
i løpet av neste semester.   

De 10 beste prosjektene til IFMSA ble 
presentert under Rex Crossley Awards den 
siste dagen av GA. Vi stilte sterkt med 
prosjektet Klima=Helse, og Mia holdt 
et strålende foredrag om prosjektet og 
urtehagen på Haukland. Flere folk ønsket 
å starte et lignende prosjekt i deres egne 
lokallag, så nå håper vi på urtehager over 

hele verden.  GA har vært en morsom og 
lærerik opplevelse som jeg håper flere av 
dere for muligheten til å delta på i løpet 
av studietiden. Til slutt noen kloke ord 
fra Dr. Erica Wheeler, en spennende 
foredragsholder fra verdens helseorga-
nisasjon (WHO). Hun kom med denne 
oppfordringen til oss og våre universitet:

«Medical schools have the respon-
sibility to produce medical graduates 
who are proficient to deliver preventive, 
promotive, curative and rehabilitative care, 
to address the social determinats of health 
and manage the current and emerging 
health challenges.»
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PASIenTSIkkerHeTS-
kongreSS

Du er en nyutdannet turnuslege på 
sykehus. Full av optimisme og iver 

gjør du jobben på best mulig måte. Kan-
skje er du litt usikker på deg selv. Usikker 
på om alt det du lærte de seks årene har 
klistret seg fast i cortex. Tanken på å 
gjøre en feil ønsker du or resten av livet 
å beholde kun som en tanke. Du husker 
nemlig Hippokrates sin ed, eden du hørte 
på første dag i studiet for seks år siden. 
Du husker de latinske ordene; «Primum 
non nocere». Eller som den norskeprofes-
soren i medisinsk etikk sa: «Først, gjør 
aldri skade.» 

Du ser på pasienttavlen. Lars, pasi-
enten med atrieflimmer i seng 124-6, har 
INR under referanseområdet. Du sier til 
sykepleieren at hun skal øke Marevando-
sen i henhold til dagens INR-verdi. Du 

bruker ikke navnet til Lars. Som mange 
andre leger i avdelingen sier du «han i 
seks-senga». Neste morgenmøte er det 
møtet du aldri kommer til å glemme. Du 
får beskjed om at nabopasienten til Lars, 
en pasient med mekanisk aortaklaff, gikk 
bort i natt som følge av hjerneblødning. 
Hans INR var i referanseområdet , tenker 
du. Du husker ikke at du gjorde noe med 
marevandoseringen hans. Var det ikke 
pasienten i nabosengen du gjorde det med? 
Med egne øyne ser du din egen underskrift 
på medisinkurven. Du hadde kun sett på 
sengnummer da du signerte. Pasientnav-
net var byttet. Sykepleieren forklarer at 
pasientplasseringen var blitt endret i løpet 
av dagen. Naboen til Lars gikk ofte på 
toalettet og det var mer praktisk å flytte 
ham nærmere toalettet. Pasienttavlen var 

ikke oppdatert, og du hadde ikke vært på 
det rommet siden morgenvisitten. Hva 
gjør du i en slik situasjon? Var det din 
feil eller sykepleiernes feil? Eller var det 
noen sin feil i det hele tatt? Bør du melde 
avvik på det? Eller skal du si fra til noen 
andre? Skal du innrømme å ha gjort en 
feil til noen? 

Feil forekommer | Slike feil foregår i 
norsk helsevesen hver dag. Som studenter 
og nyutdannede leger tror vi ofte at svikt 
i pasientsikkerheten forekommer kun 
som følge av vårt egen kompetansesvikt. 
Det vi ikke vet er at mesteparten av disse 
feilene er feil vi kan unngå ved å endre på 
rutiner og prosedyrer. Historien ovenfor 
gir ett eksempel. De fleste feilene blir 
ikke rapportert til verken avdelingen eller 

Du ser på pasienttavlen. Lars, pasienten med atrieflimmer i seng 124-6, har INR 
under referanseområdet. Du sier til sykepleieren at hun skal øke Marevandosen i 
henhold til dagens INR-verdi. Du bruker ikke navnet til Lars. Som mange andre 
leger i avdelingen sier du «han i seks-senga».

tekst: Vian Jasmin Hamam
foto: Vian Jasmin Hamam og Jo-Inge Myhre
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sykehuset. De som blir rapportert fører 
sjeldent til den nødvendige endringen 
som kreves for å hindre samme feil fra å 
skje igjen. Hva gjør vi når slike feil oppstår 
og hvordan kan vi få til endringer for å 
unngå dem i fremtiden? Hvordan går vi 
fram for å forbedre pasientsikkerheten? 
Slike spørsmål var på dagsorden på Insti-
tute of Healthcare Jmprovement (IHI) 
sin årlige kongress i Orlando i Florida. 
Kongressen er et internasjonalt forum 
for alle yrkesgrupper innen helsevesenet. 
Hvert år utlyser Den Norske Legeforening 
stipend til studenter for å delta. I desember 
ifjor var vi fem studenter fra Oslo, Bergen 
og Polen som fikk delta sammen med 
Den Norske Legeforening sine delegater. 
Alle studentene er engasjerte i Nmf sitt 
prosjekt «ForBedring» som jobber for å 
bedre kvalitetssikring og pasientsikkerhet 
i helsevesenet. 

Endringsskapende | «How to be a 
changeagent» var den første workshopen 
holdt av britiske Helen Beven. Bevan er 
leder av det britiske helsevesenets institutt 
for innovasjon og forbedring og som en av 
de mest entusiastiske workshopholderne i 
kongressen fikk deltakerne en pangstart.

Fra workshopen lærte vi hvorfor det 
er viktig å være en såkalt «change agent»; 
en person som tar initiativ til forandring 
i en arbeidsplass der man ser potensialet 
i forbedringen. Dette var spesielt rettet 
mot helsefaglige arbeidsplasser som for 

eksempel sykehus. Det var bred kompe-
tanse ved vårt bord. Vi fikk sett vinklinger 
og hørt historier der personer i andre roller 
og deler av verden har måttet starte en for-
andringsprosess. Kompetansen var bred; 
en akuttmedisinsk lege fra Massachusetts, 
en medisinstudent fra New York, psykiater 
fra Texas samt to sykehusdirektører fra 
Canada. Temaer som blant annet ble belyst 
var vanskeligheten av å stå mot noen med 
høyere makt, hvordan man forholder seg til 
de som har makt, hvordan man bør starte 
med forandring av seg selv før man prøver 
å forandre miljøet rundt og hva man gjør 
når ett forsøk mislykkes. 

Senere i konferansen holdt Bevan et 
foredrag om sammenligning av helsevese-
net i Storbritannia og USA. Det ble fortalt 
om en kampanje holdt av det britiske 
helsevesenet kalt «Change day» der alle 
i landet ble utfordret til å gjøre én ting 
den dagen for å forbedre situasjonen til 
pasienter. Ett eksempel var en barnelege 
som smakte en barnemedisin for så å finne 
ut at den nærmest var ikke-spiselig. Etter 
det startet han med å skrive ut et annet 
preparat. 

«What matters to you?» | Neste dag 
fikk alle konferansedeltagerne delta i et 
foredrag av IHI’s president Maureen 
Bisognano. Bisognano fortalte om hvordan 
vi bør begynne e å tenke ut av boksen når 
det kom til dagens helsesystemer. Pasien-
tenes behov forandrer seg sammen med 

tiden. Kjernespørsmålet i helsevesenet 
har hittil vært «What matters?». Nå bør 
vi starte å bytte dette med  «What matters 
to you?» Med andre ord må vi integrere 
helsevesenet inn i pasientenes hverdag 
mer enn vi integrerer pasientenes hverdag 
inn i helsevesenets. Dette foredraget var 
en øyeåpner og minnet oss om hva som 
egentlig er den viktigste helsearbeiderop-
pgaven. Studentvelkomstseminaret med 
grunnleggeren av IHI, Dr. Don Berwick, 
ga oss også nye ideer. Det var fascinerende 
å høre om den lange veien han hadde gått 
fra å skape små forandringer til å starte 
hele IHI. 

Etter fire travle og innholdsrike kon-
feransedager, et par utflukter og noen 
outletturer dro vi hjem fulle av ideer og 
inspirasjon til videre arbeid for bedre 
pasientsikkerhet. 

ForBedring:

•	 ForBedring	er	den	norske	grenen	
av	Institute	of 	Healthcare	Impro-
vement.	

•	 Har	aktive	lokallag	i	Tromsø,	
Trondheim	og	Bergen.	

•	 Dersom	du	har	lyst	å	bli	med	på	
laget	eller	rett	og	slett	er	nysgjer-
rig;	ta	kontakt	med	nasjonal	
koordinator	på:	
	v.j.hamam@studmed.uio.no.	
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LAnDSMøTe 2014

Fredag 21. mars skrittet tillitsvalgte 
i Norsk medisinstudentforening 

(Nmf) den korte veien fra flyterminalen 
til konferansehotellet ved Bergen lufthavn, 
Flesland. Det var duket for landsmøte 
2014, som er organisasjonens øverste 
beslutningsorgan.

«Det vi vedtar på styremøte, det må 
vi stå for!» Ordene tilhørte Nmfs leder, 
Even H. Rustad, som i sin åpningstale 
hadde et nøkternt syn på hva landsmøte 
og organisasjonen kan utrette. Helse er 
et tungt politisk og økonomisk fagfelt 
med sterke personer innen begge grener 
og gjennomslagskraften til Nmf alene 
er begrenset. Organisasjonen bør derfor 
alliere seg mest mulig med sterke organi-

sasjoner som Den norske legeforeningen 
(Dnlf), ifølge Rustad.

Nmf lederen inviterte også til debatt 
med god takhøyde og med rom for uenig-
het. Det er nettopp på landsmøtet at slike 
uenigheter skal komme fram og diskuteres, 
slik det som vedtas på landsmøtet er det 
organisasjonen står for. Det var nærlig-
gende å trekke referanser til Legeforenin-
gens vedtak og etterfølgende debatt rundt 
reservasjonsretten i 2013.

Kommunikasjonssjef Knut Braaten 
i Dnlf var invitert til å snakke om kom-
muiksjonen med media, som er blitt svært 
dynamisk og uoversiktlig de siste årene. 
Et viktig punkt var at synligheten i media 
bør skyldes ønsket om å ytre meninger og 

– forhåpentligvis – utøve innflytelse, ikke 
bare for å være synlig i seg selv. Gjennom 
forelesningen kom det flere konkrete tips 
til hvordan media kan håndteres på en god 
måte, nyttig kunnskap for alle leger. Med 
erfaring fra avisbransjen mente Braaten 
en hver samtale med en journalist er å 
betrakte som et intervju. Derfor er det 
første spørsmålet en bør stille seg om 
det faktisk er en selv som skal svare på 
spørsmålet. Intervjuet er dessuten ikke 
over før journalisten har gått ut døren 
eller lagt på røret. 

Avslutningsvis snakket kommunika-
sjonssjefen om utfordringene ved taushets- 
og lojalitetsplikten. Leger har ytringsfrihet 
som alle andre. Om det er klokt å bruke 

Landsmøtet er den årlige samlingen av lokallags- og nasjonale styre i Norsk 
medisinstudentforening (Nmf). Møtet er å anse som et årsmøte for organisasjonen 
hvor den videre prioriteringsplanen, vedtektsendringer og debatter er en viktig del. 
På årets møte i Bergen var forholdet mellom Nmf og farmasøytisk industri et mye 
diskutert tema.

tekst: Frederik Emil Juul
foto: Kim Jonas Vesterås og Frederik Emil Juul
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den uhemmet er en annen sak. En skal 
unngå halvsannheter og direkte løgn men 
det betyr ikke at en trenger å fortelle alt, 
var blant rådene.

Debattdagen lørdag | Dagen etter 
klokken halv åtte begynte møtedeltakerne 
å fylle hotellets matsal. En lett morgenskur 
forsvant til fordel for finere vær som en 
slags bekreftelse på at årets møte var i 
Bergen. 

Økonomi presentert av nasjonalt styre 
var dagens første sak, etterfulgt av videre 
arbeid på landsmøteprogrammet påbegynt 
dagen i forveien. Det ble tidlig bestemt 
at all debatt skulle foregå lørdagen, for 
deretter å utsette all avstemning til søndag. 
Første debatt omhandlet en mulig refor-
deling av hvem som har stemmerett ved 
landsmøtet. Fram til møtet har nasjonalt 
styre hatt syv stemmer mot lokallagenes 
fire. Dette ble foreslått endret til fem repre-
sentanter fra hvert enkelt lokallag, noe som 
kunne medført en organisasjonsleder uten 
stemmerett. Forslaget ble senere nedstemt.

Andre debattemner som landsmøte 
tok opp var ordning for alderspoeng og 
intervju ved studieopptak, utenlandsstu-
denters hospitering på norske sykehus, 
og om organisasjonen skulle henvise til 
WHO eller formulere egne uttalelser i 
de politiske måldokumentene. Likevel 
var det legebehov og turnusordningen, 
reservasjonsrett og et endringsforslag til 

Nmfs forhold til farmasøytisk  industri 
som skapte de store debattene.

Legebehov, grunnutdanning og tur-
nusordning | Hvor mange skal utdannes 
til leger i fremtiden? Nmf Trondheim 
ønsket at antallet medisinstudenter skal 
bestemmes av legebehovet. Dette i kontrast 
til forslaget fra Nasjonalt styre om å legge 
universitetenes kapasitet til grunn. Et 
annet forslag gikk ut på å få Lånekassen 
til å begrense sin støtte til utenlandsstu-
denter for å begrense antallet. Erfaringen 
fra representanter fra Nmf Utland var 
imidlertid at studenter fra andre land uten 
velferdsordning som Lånekassen i Norge, 
i det store og hele kom fra rike familier. 
De ønsket ikke den samme seleksjonen av 
norske utenlandsstudenter.

Som en følge av den nye turnusordnin-
gen og karakterdebatten som raser ved nor-
ske universiteter, særlig Oslo, var det også 
satt av tid til en diskusjon om utformingen 
av grunnutdanningen og hvordan studen-
tene skal fordeles til turnusstillingene. 
Temaskiftet ble åpnet med et innlegg fra 
nasjonal grunnutdanningsansvarlig: Ole 
Marius Gaasø. Den etterfølgende debatten 
om grunnutdanningen hadde ikke som 
mål å fatte noe vedtak eller konklusjon. 
Tanken var snarer å lufte spørsmål og 
ideer rundt utdannelsen og gi nasjonalt 
styre en retning for videre arbeid. Særlig 
spørsmålet om avsluttende embetseksamen 

vekket engasjement. Skulle én eksamen 
avgjøre? Burde det være flere? Vil en 
nasjonal eksamen fjerne ulikheten og det 
unike ved hvert enkelt universitet, og ikke 
minst er hensikten å skille studentene 
etter prestasjoner eller kvalitetssikre at 
de er skikket til legeyrket? Alle relevante 
spørsmål for søknaden som nå kreves til 
turnusordningen.

Rustad viste til at de store sykehusene 
ikke vektlegger studiet overhode, men 
ser kun på ekstraarbeid, så sant en har 
bestått eksamen. Han fryktet at resultatet 
er nedprioritering av studiet for å kunne 
legge til mest mulig på CV-en. Det var et 
felles ønske å bli rettferdig søknadsvurdert 
på dyktighet, ikke hvilke foreldre en har. 

Reservasjonsretten | Uunngåelig 
ble det diskusjon om reservasjonsretten. 
Kjernen i landsmøtets debatt var om det 
fantes tilfeller, ikke bare relatert til abort, 
der leger benytter seg av reservasjon uten 
at det går ut over pasientens rettigheter. 
Blant de oppmøtte var det ikke full enig-
het om Nmf skulle fortsette å være mot 
reservasjonsretten. Enkelte trakk inn en 
mulig fremtid med eutanasi i helsevesenet, 
men dette mente andre var en avsporing. 
Nestleder Christian Lolland presiserte at 
forslaget som nå er til utredningen åpner 
for reservasjonsmulighet i fastlegetjenesten. 

Gynekolog og nestleder i Yngre Legers 
forening Marit Halonen Christiansen var 
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også tilstede på debatten. Hun fortalte om 
hennes opplevde fordelerr ved reserva-
sjonsretten. Kollegaer med motsetninger 
mot abort men som ikke reserverer seg 
kunne være «direkte ufine» ifølge Chris-
tiansen. Hun var samtidig nøye med å 
presisere at nevnte kollegaer er gode leger 
og viktige bidragsytere på andre områder.

Hvor påvirkelig er leger? | Det som 
skulle vise seg å bli den mest omfattende 
debatten på landsmøte var endringsforsla-
get om å gi farmasøytisk industri tilgang 
til Nmf-arrangementer. Debatten handlet 
mye om hvor prinsippiell organisasjonen 
skulle være i dette spørsmålet. Ville en for 
eksempel kunne tillate at farmasøytiske sel-
skaper delte ut arbeidsstillings-brosjyrer på 
linje med andre potensielle arbeidsgivere? 
Særlig Nmf Oslo og Tromsø, som frem-
met endringsforslaget, og representanter 
fra Bergen virket å være uenige om dette.

Debatten ble åpnet med en presen-
tasjon av legemiddelselskapet Pfizers 
organisasjonsvirksomhet, presentert av 
firmaet selv. Deretter kom overlege Lars 
Johan Slørdal fra faggruppen i labora-
toriemedisin ved NTNU med et skarpt 
motinnlegg om hvor farlig han mente 
legemiddelindustrien er. Han levnet liten 
tvil om at de må holdes på armlengdes 
avstand og beskrev en korrupsjonskultur 

som leger var (og er) klar og skammer seg 
over, men som de ikke ønsker å vedkjenne 
seg. Farmasøytisk industri arbeider ikke 
for kunnskapssannheter og folkehelsen, 
men for profitt, ifølge Slørdal. «Hvis 
du går i komapaniskap med industrien 
mister du autonomi og troverdighet.» 
var hans oppsummering før han avsluttet 
med spørsmålet: «Hva gjør en gorilla på 
400kg? En gorilla på 400kg gjør akkurat 
som den vil!»

Pfizer på sin side var ikke uenig i at det 
var skjedd uregelmessigheter og direkte 
juks i legemiddelindustrien tidligere. Her 
dreide uenigheten med Slørdal seg om 
hvor mye industrien har lært av disse 
lovbruddene. 

Spørsmål fra landsmøtedeltakerne 
etter forelesningene satte i gang debatten 
om forholdet mellom Nmf og farmasøy-
tisk industri. Det ble etter hvert klart at 
ingen ønsket å åpne for «smøring» fra 
industrien men forslagsinnsenderne i 
fra Oslo og Tromsø hadde opplevd at 
den gjeldende teksten i Nmfs vedtekter 
hindret dem fra å samarbeide med andre 
studentorganisasjoner. Også de som var 
imot endringsforslaget sa de generelt ikke 
var i mot et samarbeid med industrien 
men ønsket overhode ingen reklamasjon, 
materiell eller økonomisk støtte til Nmfs 
arrangementer. Hvor prinsipiell skulle en 

så være? «Det er slik at prinsipper koster. 
Av og til er ikke det ønskelig.» var blant 
de mange utspillene.

Kantinemiddag med vektløftere | 
Arrangørene i nasjonalt styre ble tatt 
på sengen da det viste seg å være buf-
fetservering til lørdagsmiddagen, og det 
i konkurranse med deltakere fra NM i 
vektløfting. Likevel var det proteiner og 
annen mat til overs, og det ble en hyggelig 
kveld, om enn med en stram tidsplan. Som 
overraskelse var det ordnet profesjonelle 
stand-up komikere etter endt måltid.I 
løpet av kveldens taler ble blant annet Mia 
Appleback og Medhum hedret. Appleback 
hadde blant de 10 beste presentasjonene 
(om klima og helse) på IFMSA’s samling 
i Tunisia.

Tid for avstemning | Noe forsinket 
ankommer delegater og andre møtedel-
takere til søndagens avsluttende gjen-
nomgang. Dagens første agenda var en 
videreføring av debatten rundt politisk 
måldokument. To endringsforslag relatert 
til farmasøytisk industri ikke var gjen-
nomgått. Det var fremdeles noe uenighet 
mellom Universities Allied for Essential 
Medicines (UAEM), representanter i 
nasjonalt nasjonalt og forslagsstillerne 
fra Tromsø og Oslo til ordlyden i teksten. 
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Samtidig ville alle å unngå en langvarig 
strid og det var et sterkt ønske om å komme 
til enighet.

Deretter gikk debatten over i reserva-
sjonsretten og innsendt endringsforslag 
til det politiske måldokument; «Nmf 
anerkjenner at en betydelig del av med-
lemsmassen sin likevel mener annerledes 
i saken om at fastleger skal ha mulighet 
til å reservere seg mot å henvise til abort» 
Representanter i det nasjonale styret fastslo 
at en anerkjennelse ikke hører hjemme i 
et politisk måldokument og argumenterte 
mot endringsforslaget, som senere ble 
nedstemt. 

Da det endelig kom til votering var 
den største spenningen knyttet til «farma-
søytisk-industri-saken». Etter innledende 
avstemninger om hvilket forslag som skulle 
settes opp mot gjeldende bestemmelse ble 
det gjort en votering som endte i tallmessig 

flertall for endringsforslaget, men da det 
krevde 2/3-dels flertall ble det ikke vedtatt 
noen endring.

Avslutning | Etter en lang, og for mange 
intensiv helg gjenstod de avsluttende 
formalitetene før det var på tide å takke 
for seg og sette kursen tilbake til respektive 
studiebyer. Leder Rustads mål om å skape 
debatt og gi rom for uenigheter så ut til å 
ha lyktes da det var en god stemning blant 
møtedeltakerne. Deltakerne og delegatenes 
oppgave nå var å formidle og stå for det 
som ble vedtatt på møtet, i tråd med Nmf-
lederens åpningsinnlegg.

Kjernetemaene grunnutdanning, nasjo-
nal eksamen og turnusordningen vil med 
stor sannsynlighet bli debattert videre 
når organisasjonen igjen innkaller til 
landsmøte i 2015. Da går turen utenlands 
til storbyen Budapest. 
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Den Hedoniske Tredemølle

tekst: Andreas Wahl Blomkvist (Hovedforfatter) og Kaia Helene Fran Høivik

Kan sinnet, kognitiv funksjon og emosjoner, 
som lykke, forklares ut i fra evolusjonsteorien og 

naturlig seleksjon?
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Når det irrasjonelle blir rasjonelt
Våre tilsynelatende irrasjonelle 
følelser har forundret psykologer 

og antropologer i mange år. Hvordan og 
hvorfor har hjernen blitt utstyrt med slike 
indre prosesser som kan tvinge oss til å vise 
fram det merkeligste av atferd? Evolusjon 
har besvart disse hvorfor-spørsmålene 
for andre organer og funksjoner, men 
forklaringen har vært mer tidkrevende 
og kontroversiell for nettopp hjernen og 
sinnet. [1] Allerede fra evolusjonsteoriens 
fødsel var det uenigheter. Charles Darwin 
og Alfred Russel Wallace var sterkt uenige 
når det gjaldt sinnet. Wallace mente, i 
motsetning til Darwin, at sinnet ikke kunne 
forklares med naturlig seleksjon – vi var 
for intelligente for vårt behov.

Evolusjonspsykologi er i dag en vok-
sende gren innen psykologi, og det har 
i nyere tid kommet forklaringer til mitt 
innledende spørsmål. Empirisk forskning 
støtter hypotesen om at emosjoner er en 
adaptiv del av vår natur og påvirker vår 
atferd til høyere reproduktiv suksess, på 
engelsk «fitness» [2]. De har blitt selektert 
og evolvert fordi de ga våre forfedre en 
fordel i kampen om reproduksjon. 

Den viktigste følelsen av dem alle 
Jeg ønsker å se nærmere på én følelse, 
lykke, fra et evolusjonsmessig perspektiv. 
Definisjonen på helse innebærer mer enn 
«fravær av sykdom», og livskvalitet er en 
sentral faktor helsepersonell og politi-
kere må ta hensyn til i sine beslutninger. 
Aristoteles så på lykke, «eudaimonia», 

som det høyeste gode og sitt fundament 
i sin moralske lære (det greske ordet har 
dog en bredere betydning enn det norske 
ordet lykke) [3]. Viacom sin undersøkelse, 
«The Next Normal», viser at 73% av 15’000 
personer fra 24 land rangerer lykke som 
det viktigste for suksess i livet [4]. Flere 
psykoterapeutiske metoder har blitt utvi-
klet for å inkludere velvære og lykke som 
et integrert mål i behandlingen [5].

Den kjente evolusjonspsykologen Ste-
ven Pinker forklarer i sin bok, How The 
Mind Works, hvordan hjernen har blitt 
utrustet med moduler, eller nervekretser, 
som har som oppgave å løse spesifikke 
adaptive oppgaver knyttet til overlevelse 
og ultimat til reproduksjon [6]. Disse 
modulene er produkter av naturlig selek-
sjon og er grunnlaget for vår psykologi. 
Lykke er en integrert del av dette og en 
mekanisme for å motivere oss til å søke 
effektene av ressurser som gir økt biologisk 
fitness. Evolusjonspsykologen Timothy 
Ketelaar har observert at moderne effekter 
som etterligner trekk fra livet på savannen 
samsvarer med dette. Dette er imidlertid 
ikke nok. Vi burde, tross alt, sammenlignet 
med våre omstendigheter tusenvis av år 
tilbake, levd i en konstant rus av lykke hvis 
«alt» som trengtes var typiske reproduktiv 
behov som mat, vann, trygghet, respekt, 
familie og god fysisk helse. 

Dette faktum er bare delvis riktig. Mat, 
respekt, trygghet og god helse er viktig 
inntil vi har «nok». Psykologene David 
Myers og Ed Diener har undersøkt noe som 
de fleste av oss har anekdotisk observert: 

«Kvinner, derimot, 
er mer sensitive 
for forpliktelse og 
emosjonelt bedrag 
fordi det kan føre 
til at hun mister 
omsorgen som 
mannen gir»
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Penger kjøper kun lykke opp til et visst 
nivå. Rikdom og lykke har en svak, men 
positiv, korrelasjon inntil et visst punkt. 
Lottovinnere får et lykkerus før de retur-
nerer til sin tidligere emosjonelle tilstand. 
Myers skriver, «Wealth, it seems, is like 
health: Its absence can breed misery, yet 
having it is no guarantee of happiness.» [7]

Finjustering av naturlig seleksjon
Det finnes barrierer som sørger for en 
konstant motivasjon til å strebe etter en 
«bedre tilstand». Det er naturligvis en 
evolusjonær blindvei å sette seg på rumpa 
og spise is til livets slutt, men det er også 
en blindvei å strebe for mye. Hvordan 
har «lykkemodulen» blitt finjustert til å 
motivere oss akkurat «passelig»? I følge 
Pinker er menneskene rundt deg en viktig 
pekepinn. Det er et kjent fenomen at 
mennesker er lykkeligere hvis de føler seg 
bedre enn naboene sine. Hvis dette ikke 
virker overbevisende kan du forestille 
deg følgende scenario av Kahneman og 
Tversky: Du åpner din lønnslipp og ser 
at du har blitt gitt fem prosent i lønnsøk-
ning. Følelsen av glede kommer over 
deg; men hva skjer når du oppdager at 
dine medarbeidere har fått ti prosent i 
lønnsøkning? Hvis mennesker var hundre 
prosent uselviske er det absurd at du skal 
føle noe annet enn ekstra glede for dem 
rundt deg. Situasjonen er dessverre ikke 
slik, og mennesker måler seg opp mot 
hverandre stadig vekk. Studier innen 
sosiologi viser at mengden vold korrelerer 
tydeligere med ulikheter enn fattigdom, og 
rikdom korrelerer bedre med lykke i India 
og Bangladesh enn det gjør i Vesten hvor 
mangelen på penger og forskjellene på rik 
og fattig ikke er like tydelig [7].

Barrierer til lykke | David Buss 
forklarer noen av disse lykke-barrierene i 
en litteraturgjennomgang om evolusjonen 

av lykke [8]. De er ikke nødvendigvis 
ekskluderende og jeg vil påstå at to av dem 
utfyller hverandre. De er (1) uoverensstem-
melse mellom moderne og forfedres miljø, 
(2) adaptive mekanismer som gir ubehag i 
en rekke situasjoner og (3) naturlig selek-
sjon avler konkurranse. 

Den første, uoverensstemmelse mellom 
moderne og forfedres miljø, baserer seg på 
vår tilbøyelighet til å drive en slags sosial 
sammenligning om hvem som greier seg 
best. Vi kan se hvordan dette kan være 
en viktig evolusjonsmessig drivkraft i 
små grupper, men blir vanskeligere når 
disse små gruppene har blitt et integrert 
verdenssamfunn. Mennesker finner glede 
i å være unike og dermed en naturlig 
ressurs for andre som ikke har de samme 
egenskapene. Deres sosiale rolle, eller 
nisje, gjør dem verdifulle for dem selv og 
andre, og en slik viktig rolle avler velvære. 

De sosiale gruppene har blitt ufattelig 
mye større igjennom tiden, og sjansen for 
å være i en egen isolert nisje er mye lavere. 
I tillegg gjør sosiale medier sammenlig-
ninger enda lettere. Vi har ikke lenger 
kun informasjon om «naboteltet», men 
vi får informasjon om livene til tusenvis 
av andre mennesker. En studie har funnet 
en sammenheng der mer tid brukt på 
Facebook disponerer til mer misnøye over 
egen situasjon [9]. Buss trekker også fram 
perfeksjonismen vi opplever fra moteblad, 
reklame og film og påpeker funn som viser 
at kvinner som blir vist en rad med bilder 
av usedvanlig attraktive kvinner føler seg 
mindre attraktive selv. Menn eksponert for 
beskrivelser av dominante og innflytelses-
rike menn viser en tilsvarende reduksjon 
i selvbilde. Et annet, mer spekulativt, 
eksempel er den høyere prevalensen av 
depresjon i moderne land. Ifølge en hypo-
tese av Nesse og Williams er dette delvis 
et resultat av feilaktige sammenligninger 
mellom selvopplevde liv og det som blir 

«vil en persons 
seier være en 

annen persons 
tap. Dessverre 

produserer dette 
mekanismer som 

gir oss muligheten 
til å utnytte 

andre, fryde oss 
over deres misnøye 
og misunne andres 

suksess»
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avbildet i media. Jeg vil også legge til de 
inngrodde forventningene det moderne 
samfunnet har overfor sine individer 
som kanskje overskrider forventningene 
fra eldgamle samfunn. Dette kommer 
ikke bare fra utenfor familien, men også 
innenfra. Foreldre, som deler gener med 
sine barn, ønsker at de skal bli vellykkede 
og helst gjøre det over gjennomsnittlig 
godt sammenlignet med andres barn. 
Dette byr på problemer. For eksempel, i 
et moderne skolesystem der resultater er 
delvis normalfordelt blir implikasjonene av 
disse ambisjonene åpenbare: noen må tape. 

Andre barriere | Den andre barrieren 
omfatter adaptive mekanismer som nåde-
løst fører til ubehag, to eksempler er sjalusi 
og sinne. Sjalusi er hjernens forsøk på å 
håndtere potensielle trusler mot verdsatte 
forhold. Kvinner og menn er omtrent like 
sjalu, men det er en kjønnsforskjell i hvilke 
situasjoner og hvor sjalu de blir. Menn er 
mer sensitive for et seksuelt bedrag fordi 
dette kan føre til at han oppdrar en annen 
mann sine barn (vi pleier å være rimelig 
sikre på hvem som er moren). Kvinner, 
derimot, er mer sensitive for forpliktelse 
og emosjonelt bedrag fordi det kan føre til 
at hun mister omsorgen som mannen gir. 
Sinne oppstår når en person blir hindret fra 
å nå sine mål. Ifølge en evolusjonspsyko-
logisk hypotese er det en mekanisme for å 
rette oppmerksomhet mot, legge til minne 
og motivere handlinger for å eliminere 
denne hindringen. På fagspråket er denne 
hindringen en uønsket strategisk (gjerne 
sosial) innblanding. Generelt er graden 
av sinne forankret i hendelser som ville 
forårsaket en tilsvarende reduksjon i fitness 
hos personen. Denne hypotesen predikerer 
forskjeller blant kjønnene ettersom menn 
og kvinner har vært utsatt for forskjellige 
sosiale seleksjonsmekanismer som senere 
har fått empirisk støtte [10]. Forskjellen i 
seleksjon mellom menn og kvinner har også 

ført til tydelige tverrkulturelle kjønnsfor-
skjeller som ikke bare er relatert til sinne 
[11]. Hypotesen er heller ikke begrenset til 
kjønnsforskjeller og forklarer de negative 
følelsene som kommer hvis vi mister sosial 
status, en venn forråder oss, vi blir hindret 
i jobben vår, blir offer for ondartet sladder 
eller når vi blir avvist.

Reproduktiv konkurranse | Den 
tredje barrieren er et resultat av konkur-
ranse om reproduksjon. Siden det er 
seleksjon som driver evolusjon, vil en 
persons seier være en annen persons tap. 
Dessverre produserer dette mekanismer 
som gir oss muligheten til å utnytte andre, 
fryde oss over deres misnøye og misunne 
andres suksess, spesielt hvis de oppnår 
mål som er av vår egen interesse. Empirisk 
forskning har vist at dette stemmer og jeg 
har allerede gitt noen eksempler fra Pinker, 
Kahneman og Tversky. Implikasjonene 
av denne konkurransen i sosiale grup-
per er en jakt etter sosial suksess der en 
persons rykte, rolle, betydning, status og 
ressurser, både i form av materielle goder 
og sosiale goder som venner og bekjente, 
blir viktig. Når de sosiale gruppene har 
blitt enormt mye større i moderne tid, så 
er det innlysende at dette kan gjøre suksess 
mye vanskeligere. Jeg ønsker å påpeke at 
denne konkurransen kan være grunnlaget 
for mange av uoverensstemmelsene mellom 
moderne og eldgammel tid.

Buss nevner også tre barrierer til, og 
jeg tror en av dem er ytterst viktig. Men-
nesker har evolvert en evne til å tilpasse seg 
sine omstendigheter. Dette er analogt til 
tilvenning i fysiologi eller farmakologi og 
forklarer hvorfor vi ikke er i en tilstand av 
konstant eufori til tross for at vi kan forstå 
hvor mye bedre vi faktisk har det i dag. 
Dette plasserer oss, som evolusjonspsy-
kologen Donald Campbell har nevnt, på 
en «Hedonisk tredemølle» [12]. Hedonisk 

«Vi har omtrent 
dobbelt så 
mange negative 
emosjoner som 
positive»
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følelse som mennesker oppsøker, og gjen-
nom seleksjon har den blitt brukt til å løse 
adaptive oppgaver [1]. Seleksjon har finjus-
tert denne mekanismen slik at mennesker 
beholder motivasjonen til å strebe, men 
samtidig unngår en konstant rus av lykke. 
Det har også evolvert negative emosjoner 
som gjenkjenner at vi sliter med å løse 
adaptive oppgaver, at vår overlevelse eller 
reproduksjon er truet. Innsikt i hvordan 
dette samspillet fungerer kan gi oss evnen 
til å produsere et samfunn som bidrar til 
økt velvære, men også en forståelse av at 
et liv kan være mer lykkelig nettopp fordi 
det ikke forventer ekstrem lykke. 

Takk til Leif Edward Ottesen Kennair, professor 
ved psykologisk institutt NTNU, for gjennomlesing 
og inspirasjon.

kommer fra gresk og betyr nytelse eller 
glede. Ordet stammer fra en filosofisk 
retning i antikken som strebet etter å maksi-
mere glede. Campbell studerte psykologien 
av glede og nytelse og summerte opp 
forskningen med: «The direct pursuit of 
happiness is a recipe for an unhappy life.» 
Vår psykologiske repertoar av emosjoner 
reflekterer dette. Vi har omtrent dobbelt så 
mange negative emosjoner som positive. 
Vi har også en asymmetri når vi ser på 
sammenlignbare tap og vinn. Kahneman 
og Tversky har for eksempel vist at tap av 
100 dollar påvirker oss mer negativt enn å 
vinne 100 dollar påvirker oss positivt. Tap 
stikker altså dypere enn tilsvarende vinn. 
På den positive siden har vår evne til å 
tilpasse oss gjort det mulig for overlevende 
fra Holocaust å returnere til sin tidligere 
emosjonelle tilstand.

På mange måter har barrierene for et 
lykkelig liv vært kjent i en årrekke. Allerede 
500 år f.kr. forstod Siddhartha Gautama at 
selve strebet og forventingen av lykke er en 
vei til ulykke. På mange måter representerer 
den Hedoniske tredemøllen den første av 
de fire edle sannheter i Buddhas lære. Han 
innså at lykke alltid er midlertidig og at 
livet ikke lever opp til våre forventninger. 
Dette var for Buddha ulykkelighet i sin 
glans. Han oppsummerte sin lære med «I 
teach suffering, its origin, cessation and 
path. That’s all I teach» [13].

Veien til en bedre forståelse | 
Evolusjonspsykologiske teorier må ses i 
en integrert teori der andre vitenskapelige 
disipliner blir inkorporert, men den har 
evnen til å svare på de dypere spørsmålene 
som hvorfor vi føler som vi gjør. Den kan 
også generere nye hypoteser og gi viktig 
innsikt i vår psykologi.  

Emosjoner har evolvert seg sammen 
med resten av det kognitive apparatet 
for å regulere atferd. Lykke er en positiv 
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en følelse 
av fornuft

En hyllest til japanere, helautomatiske toaletter og økologiske matvarer.

«La oss slå et slag for magefølelsen 
som indikator. Magefølelsen for 

såvel jorden, plantene, dyrene og 
maten som for oss selv. Magefølelsen 

i skaperverket. Ikke i mangel 
på logiske sammenhenger eller 

bevis, men fordi magefølelsen er 
undervurdert.»
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La oss begynne med en hyllest til 
japanerne. De er flinke til så mye! 
En av deres aller beste oppfinnelser 

må være det helautomatiske toalett. Du 
går inn, setter deg. Gjør ditt fornødne. 
Til toner fra Beethoven kan du glemme 
tid og sted og konsentrere deg fullt og 
helt om det du kom for. Når du føler at 
tiden er inne, trykker du på en knapp, og 
toalettet spyler stumpen din ren med en 
veltilpasset vannstråle som både holder 
kroppstemperatur og treffer blink. Når du 
føler det er nok, trykker du igjen, og får 
en behagelig lufttørk. Så vasker toalettet 
seg selv, og sørger for å dufte nøytralt i 
påvente av neste besøk.

Det er enkelte ting her i verden som 
kjennes riktig når du ser dem. Slik er det 
med dette toalettet, og jo mer jeg funderer 
over alternativet, å bruke hendene til å 
smøre dritten utover med et tørt papir 
for så å kle på seg, desto riktigere blir det. 

Før jeg dro til Japan og opplevde det 
riktige toalettet med egne sanser, hadde jeg 
selvfølgelig aldri tenkt i disse baner. Men 
har man først hatt en «riktig» opplevelse, 
lar den seg vanskelig glemme.

Toalettet har jeg visst om en stund. 
Men da jeg for noen uker siden gjennom 
forfatter og journalist Geelmuydens øyne 
tok et kritisk blikk på norske «konven-
sjonelle» metoder i landbruk, dyreavl og 
matproduksjon, sammenlignet med den 
økologiske måten å gjøre det på, vendte 
den japanske toalettfølelsen tilbake fra 
skyggene med full kraft. Jeg har knapt 
spist et konvensjonelt frø siden.

«Pasienten kommer springende til 
undersøkelsen, lyserød i kinnene, puster 
ubesværet og later til å være i god forfat-
ning!», noterer vi oss, side om side med 
blodprøvesvar og røntgenbeskrivelser. 
«Pasienten har følt seg bedre i det siste», 
dikterer vi, og trapper kanskje sågar ned 

medikasjonen. Pasienten «føler seg slapp 
og uvel», og søker kyndig hjelp.

La oss slå et slag for magefølelsen som 
indikator. Magefølelsen for såvel jorden, 
plantene, dyrene og maten som for oss selv. 
Magefølelsen i skaperverket. Ikke i mangel 
på logiske sammenhenger eller bevis, men 
fordi magefølelsen er undervurdert. «Og 
så smaker det jo så uendelig mye bedre!», 
lyder ekkoet fra økogjengen, og det gjør jo 
faktisk det. Det skal kanskje ikke så mye til?

Sannheten må på bordet | Sannheten 
på bordet, som ble utgitt i fjor, er ført i 
pennen av en nyretransplantert mann 
som bestemte seg for å spise sunt, ikke 
fordi han så absolutt ville, men fordi han 
skjønte at det kunne være lurt. En mann 
som har gravd og rotet og skrevet og ringt, 
og bringer oss informasjon som burde få 
enhver «konvensjonell» konsument til 
å sperre opp øynene. Nytt om hva våre 
såkalte næringsmidler egentlig inneholder 
og ikke inneholder, og kanskje enda mer 
graverende; nytt om maktforhold, lovgiv-
ning og praksis i næringene og tilsynene 
som vi betaler for å fø oss på en trygg og 
god måte.

Plante- og dyreprodukter som er gen-
modifisert uten å være merket, i strid med 
gjeldende lovverk. Sprøytevern og medi-
kamentell behandling som har berøvet 
organismene vi kaller mat sitt opprinnelige 
immunforsvar og næringsinnhold, og 
isteden tilført dem gift. Grenseverdier 
for toksiner som fastsettes på bakgrunn 
av produktenes faktiske innhold, og ikke 
på bakgrunn av hva som er forsvarlig 
for et menneske å innta, grenseverdier 
som økes i takt med økende behov for 
sprøytevern - mens næringsinnholdet 
viser seg å være forringet på grensen til 
det latterlige. Geelmuydens bok burde 
slå ned som en bombe iblant oss, for den 
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har innhold som knapt er til å tro. Det kan 
imidlertid se ut til at folk flest vanskelig lar 
seg skremme. Det er lenge siden det var 
krig her, vi er ikke vant til bomber, og vår 
evne til å forholde oss tause er formidabel.

Oppdrettslaksen | Oppdrettslaksen 
slår det meste: Rovfisken som ble gjort 
til planteeter, blindet og svømmende 
i sin egen avføring, injisert med farge 
plukket fra en fargevifte, basert på dagens 
magefølelse, av oppdrettere som - når 
de blir bøtelagt for rømning og utslipp 
fra anleggende svarer med å la være å 
betale - og isteden utstede ordre til sine 
tilsyns- og kontrollorganer om å stanse 
all utstedelse av straffegebyrer. Slik går 
det gjerne når næring, kontrollorgan og 
forskningsinstitusjon er styrt av en liten 
gruppe mennesker som har glemt alle 
prinsipper for god forretningsskikk og 
bare har seg selv å tenke på.

Forskere som har gjort uheldige funn 
og på uforklarlig vis blitt fjernet fra sine 
stillinger og ansvarsområder, mangler det 
heller ikke eksempler på. Men den norske 
oppdrettslaksen later til å være forvist fra 
middagsbordene til de fleste som vet hva 
den inneholder.

Sterkere magefølelse skal godt gjø-
res. Det foreligger publikasjoner fra pre-
stisjetunge forskere og universiteter og 
uttalelser fra uavhengige eksperter innen 
fagfelt som medisin, biologi, ernærings-
fysiologi, dyrevelferd, fiskehelse, havfors-
kning, naturforvaltning og matsikkerhet 
[1]. Andre lands tiltak for å beskytte seg 
mot «maten» taler også sitt tydelige språk. 
Men for å kunne gjøre oss nytte av alt dette, 
eller velge å se gjennom fingrene med det, 
må vi bli gjort oppmerksom på forholdene. 
Og det har ethvert konvensjonelt menneske 
en helt grunnleggende rett til.

«Go Eco!» | Ganske uavhengig av hva et 
menneske måtte kunne tåle før det segner 

om, får de velrettede lyskjeglene i Geelmuy-
dens teater vår konvensjonelle, moderne 
matvarebransje til å fremstå halsbrekkende 
uspiselig, mens konvensjonelle argumenter 
plukkes fra hverandre og raser sammen, 
til verken rubbel eller bit gjenstår.

Økologisk, derimot, lyder som Beetho-
ven. Du slipper frykten, konsentrerer deg 
om smaken. Det føles ikke skittent, men 
rent. Du føler deg ernært. Du blir mett. 
Du gleder deg til å bli sulten. Du blir frisk 
i kropp og sinn. Naturens gjødsel river 
friskt i nesen og minner deg på at verden 
er et trygt og håndgripelig sted.

Vår vitenskapelige kunnskap vil vi 
alltid bære med oss på vår reise gjennom 
livet. Men la oss holde oss for gode til å 
benytte teknologien til å utslette oss selv. 
Det logiske i å bevare økosystemene, 
kloden og menneskene som driver den, og 
ønsket om å vite hva man spiser, og således 
også er, burde gi en følelse av fornuft. Det 
burde ganske enkelt føles like riktig som 
japanernes helautomatiske toalett.

Kilder:
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Nmf

Nmf om reserva-
sjonsmuligheter 
for fastleger
Det gleder meg å se at engasjementet blant 
Nmfs medlemmer fremdeles er stort, og 
berører viktige saker, slik som for eksem-
pel reservasjonsdebatten. Hans-Ragnar 
Skogli debatterer godt i siste utgave av 
Æsculap, sider 38-41, og utfordrer sine 
medstudenter til å fatte reflekterte valg, 
samt fagforeningen for medisinstudenter 
til debatt på temaet. Lovforslaget om 
reservasjonsmuligheter i fastlegetjenesten 
er et tema som har blitt debattert i mange 
fora, og en har tillatt seg i flere av disse 
å tegne prognoser for implikasjonene 
dette forslaget måtte ha for fremtiden 
til yrket, pasientene og legers anseelse i 
samfunnet. Vi i Nasjonalt Styre i Nmf 
ønsker å dele noen av våre refleksjoner, og 
tankene som har ført til vårt høringssvar 
til Legeforeningen, og debattene innad i 
organisasjonen.

Hva ønsker Nmf i denne saken? | For 
oss er det viktig å presisere at diskusjonen 
om reservasjonsmuligheter for fastleger 
ikke er en diskusjon om hvorvidt en kvinnes 
rettigheter til svangerskapsavbrudd skal 
innvilges eller ikke, men om hvorvidt vi 

skal tillate at en leges samvittighet og/eller 
overbevisning skal ytres i samhandling 
mellom lege og pasient. Slik jeg ser det 
i dag, er det en leges samfunnsansvar å 
gjøre sitt aller ytterste for å møte pasienten 
uten fordommer, med et åpent og lyttende 
sinn og en uavkortet aksept uavhengig 
av pasientens situasjon. Nmf er, i denne 
diskusjonen, ikke ute etter å fremstå som 
et organ med rådekraft over bestemmel-
ser for når et foster er pasient, eller på 
hvilket utviklingsstadie leger og dagens 
teknologi kan redde et barns liv, slik som 
det forespeiles av Skogli. Det er heller 
ikke vår intensjon å fremstå moraliserende 
overfor medlemmer eller andre aktører som 
har forskjellige syn på saken enn det våre 
medlemmer ønsker at organisasjonen skal 
ha. Nasjonalt styre i Nmf legger til grunn 
at medlemmene har fattet gjennomtenkte 
valg som berører definisjoner av liv og 
verdien dette skal tilegnes. 

Juss og etikk | Vi har forståelse for at 
noe av retorikken vi i nasjonalt styre i 
Nmf har benyttet oss av i denne saken 
kan fremstå som unødig tung og juridisk. 
Ja, for vår del handler mye av debatten 
om det juridiske, men slik vi ser det, er 
jussen en konkretisering av samfunnets 
etikk og normer. Med dette følger at det 
ikke menes at det å ha konflikterende 
meninger direkte betyr at du tar feil, 
men heller at det indikerer at nevnt syn 
ikke er bredt nok forankret i samfunnet 
til at dette har blitt definert som norm. 
Vårt ønske og mål med å gjennomføre 
debatt- og allmøter i lokallagene, var å 
kartlegge våre medlemmers meninger, i 
lokallag utland ble innspill innhentet på 
mail. Dette arbeidet la grunnlaget for, og 
var med på å definere, spørsmålene det 
blir referert til i Skoglis tekst. Innhentede 
meninger, gode debatter og lokallagenes 
allmøter bidro alle i prosessen som ledet 
opp til et vedtak fattet på Nmfs landsmøte 
23. Mars 2014, som sier at foreningen 
mener fastleger ikke skal kunne reservere 
seg mot å henvise til abort, utskrivning 
av prevensjonsmidler eller veiledning om 
disse preparatene.

Nytt punkt 7.2.1 i Politisk måldoku-
ment: «Norsk medisinstudentforening 
mener at fastleger ikke skal ha mulighet 
til å reservere seg mot å henvise til abort.»

Nytt punkt 7.2.2: «Norsk medisinstudent-
forening mener at fastleger ikke skal ha 
mulighet til å reservere seg mot utskrivning 
av og veiledning om prevensjonsmidler.»
Nasjonalt styre i Nmf stiller seg bak 
Skoglis oppfordring til å tenke mer over 
hva man mener og hvorfor, og håper på 
en fortsatt konstruktiv debatt om både 
dette og andre viktige tema for nåtidens 
og fremtidens leger

på vegne av nasjonalt styre i nmf
christian m. lolland, nestleder

«reservasjonsmuligheter 
for fastleger ikke er en 
diskusjon om hvorvidt 
en kvinnes rettigheter til 
svangerskapsavbrudd 
skal innvilges»

«slik vi ser det, er jussen 
en konkretisering av 
samfunnets etikk og 
normer.»
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Lekende lett!
Navn: Human Anatomy Atlas – Visible Body
Utgiver: Visible Body®, 2011
Plattform: iOS og Android, nettbrett og smarttelefon

Fullversjon til iOS for kr 175 og til Android for kr 182. Gratis prøveversjon.

Visualisering av menneskekroppen på et tre-dimensjonalt nivå 
kan for mange være en utfordring. Bevegelsesapparatets akser og 
vinkler har gitt hodebry for de fleste medisinstudenter, selv med 
flotte atlas og illustrasjoner. Hjelpemidler som forenkler denne 
prosessen har økt stort med inntoget av nettbrett og applikasjoner. 
App’en Visible Body er ledende og den mest brukte blant studenter, 
og ikke uten grunn. Her blir alt av skjelett, muskulatur, nerver, 
kar og mer kartlagt på en ryddig men samtidig forfriskende måte.

Det mest påfallende når man tar i bruk applikasjonen er et 
veldig innbydende brukergrensesnitt og detaljnivå. Utviklerne har 
åpenbart gjort en grundig jobb med fargekoding for å forenkle 
det enorme fagfeltet, men fortsatt beholdt et minimalistisk skjerm-
innhold. Ved å bruke én, to eller tre fingre kan man manøvrere seg 
rundt menneskekroppens anatomi på en veldig tilfredsstillende 
måte. Hvis man ønsker å se på muskel- og nervesystemet isolert, 
er dette også bare et fingertrykk unna.

Med over 3800 strukturer og flere animasjoner er Visible Body 
den komplette applikasjonen for medisinstudenter, selv med en 
høy pris (175kr iOS /182kr Android) og i overkant av 1GB stort. 
Stort pluss får den også for å ha latin nomenklatur på samtlige 
strukturer. For studenter som bruker nettbrett er applikasjonen 
et utmerket verktøy for å lære anatomi på en pedagogisk og 
morsom måte!

Det er iPad versjonen som er testet.
Fredrik Bru

utvalgt app

Andre apper:  
1. Viti - Viti dekker nyheter 
innen Verden, Norge, Sport og 
Kultur.

3. iPK - Se din personlige time-
plan, kjøp og selg bøker, gi 
karakterer til forelesere og fore-
lesninger, del notater, se kom-
mende arrangementer, last ned 
notater, og mye mer.

2. Prognosis : Your Diagnosis – 
Medisinske kasuistikker med 
svaralternativer og forklarende 
fasit.
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Knallgod introduksjon til 
«hjernens århundre»

Neuroscience, 5th edition
Dale Purves, George J. Augustine, David Fitzpatrick, William C. 
Hall, Anthony-Samuel LaMantia, Leonard E. White.

759 sider, utgitt 2012 
Sinauer Associates Inc.
ISBN: 9780878936953

Tradisjonelt har det vært nødvendig å kjøpe egen lærebok i nevro-
biologi siden emnet ikke er tilstrekkelig dekket av standardverker 
i anatomi eller fysiologi. Neuroscience er en middels stor lærebok 
i nevrovitenskap som har kommet i sin femte utgave. Boken er 
ikke spesielt rettet mot medisinstudenter, som må sies å være 
både en styrke og en svakhet. Boken kan kjøpes med både stiv 
og myk perm, men på grunn av størrelsen anbefales det første. 

Neuroscience åpner med det innledende kapittelet «Studying 
the Nervous System» der mange sentrale begreper blir intro-
dusert. Boken går deretter systematisk gjennom fem deler som 
gradvis går fra lavere til høyere grad av kompleksitet, fra det 
molekylære til det atferdsmessige og kognitive. Første del tar 
for seg molekylær nevrovitenskap med hovedvekt på elektrisk 
signalering og propagering. Andre del gjennomgår «Sensation 
and Sensory Processing». Denne delen av boken gir en bred og 
solid gjennomgang av sansene og det somatosensoriske systemet 
med særlig vekt på bakstrengs-, lemniscus medialis- og den spinot-
halamiske banen. Også synssansen og synsbanene, de auditive 
og vestibulare systemene og de kjemiske sansene gjennomgås. 
Tredje del omtaler det motoriske system med særlig vekt på 
pyramidebanen. I tillegg gjennomgås gjeldende forståelse av 
motorisk modulering i cerebellum og basalgangliene, samt kontroll 
av øyebevegelser og -reflekser. Fjerde del heter «The Changing 
Brain» og gjennomgår nevrulering, organogenese, og dannelsen 
av nevrale baner. I tillegg gjennomgås endringer av nervebaner 
som følge av erfaring, og reparasjon og regenerasjon i nervesys-
temet. Siste del omtaler et utvalg komplekse nevrale funksjoner 
og tar for seg flere temaer det til dels er vanskelig å definere, som 
kognisjon, tale- og språkevne, søvn, emosjoner og hukommelse. 
Nevroanatomien er dekket i to supplementer bakerst i boken.

Inndelingen i enheter og temavalget i disse følger i det store 
og hele en rød tråd det er lett å følge. Når man leser, slår det en 

ofte hvor pedagogisk og lettfattelig fagstoff som kan være svært 
vanskelig er fremstilt, selv om noe av teksten nok kunne vært 
forklart enklere. Boken er gjennomredigert og har god struktur, 
men kunne vært bedre inndelt med flere underkapitler og mer 
deskriptive underoverskrifter. Noen av kapitlene føles litt lange, 
og man kan med fordel hoppe litt. Mange bokser på opptil flere 
sider skiller ut interessant forskningsstoff, faghistorikk og klinisk 
korrelasjoner fra hovedteksten. Det er mye god fargebruk både 
i teksten og i titler, og 508 flotte og pedagogiske illustrasjoner 
hjelper til å bryte opp teksten. Skal jeg sette fingeren på noe, må 
det være at flere enheter i boken, og særlig den molekylærbiologiske 
delen, har et for selektivt fokus. Blant flere savn er en bredere 
omtale av astroglia og mikroglias rolle i hjernen, oscillering i 
nevrale nettverk, og et bredere fokus på kognitiv nevrovitenskap. 

Alt i alt fremstår Neuroscience som en veldig god innføringsbok 
i moderne nevrovitenskap. På snaut 760 sider fremstår boken 
som lettlest og gir dyp innsikt i store deler av et bredt fagfelt. 
Teksten klarer samlet sett å bygge bro fra det molekylære til det 
mer abstrakte og høyere kortikale, og evner å gi leseren både 
det store bildet samtidig som den dekker de små detaljene som 
fremmer dypere forståelse. Neuroscience har gjennomgående et 
prisverdig fokus på funksjonelle og dynamiske aspekter, og 
gir etter undertegnedes mening en mer interessant fremstilling 
av fagstoffet enn lærebøker med hovedvekt på nevroanatomi. 
De klinisk mest relevante kapitlene er godt skrevet med gode 
illustrasjoner av nervebanene. Neuroscience anbefales sterkt til alle 
som er interessert i en lettfattelig, men omfattende innføring i det 
molekylære, cellulære, systemiske, atferdsmessige og kognitive 
aspektene ved kroppens mest besnærende organ

Robin Johansen Menchini
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Obstetrikk og Gynekologi, 2 utg
Per Bergsjø, Jan Martin Maltau, Kåre 
Molne, Britt-Ingjerd Nesheim (red.).

472 sider, utgitt 2010
Gyldendal Akademiske
ISBN: 9788205399112

Obstetrikk og Gynekologi er inndelt i 39 korte og 
konsise kapitler, innbundet i en bok det er 
lett å ha med seg i sekken. Redaktørene av 
boken er aktuelle eller tidligere professorer 
ved de fire norske universitetene. Antallet 
medforfattere er mangfoldig. Likevel er 
flyt og kontinuitet bevart i bokens struk-
tur. Leseren innledes med et kapittel om 
fagenes utspring og utvikling, spesielt i 
Skandinavia, påfulgt av kapitler om bek-
kenets anatomi og reproduksjonssyklusen. 
Dette gir leseren en utmerket muligheten 
til å friske opp grunnleggende anatomi, 
fysiologi og endokrinologi og danne en 
solid grunnmur for videre lesing. 

Boken er todelt, og første del tildeles 
obstetrikken. Leseren føres fra prenatal 
diagnostikk, fosterets utvikling og vekst, 
til de patologiske tilstandene som kan 
forekomme fra unnfangelse til fødsel 
hos mor og foster. Andre del bevilges 
gynekologien: endokrinologi, infeksjons-
sykdommer, benigne og maligne svulster, 
infertilitet og prevensjon. Avslutningsvis 
får leseren sette mer fokus på psykososial 
gynekologi og juridiske problemstillinger. 
Især viktig og didaktisk er kapittelet om 
gynekologisk handlingsprogram; en guide 
til utredning og behandling av stadig fore-
kommende kasuistikker. Her fokuser det 
på tre tilstander: Smerter i buk/underliv, 
blødning og utflod. Dette er gull verdt for 
turnuslegen i distriktsturnus og andre som 
jobber i primærhelsetjenesten.

De fleste kapitler er klinisk rettet. Et 
av dem dedikeres til den gynekologiske 
undersøkelsen og er spesielt matnyttig 
for studenter som tidlig i praksisperioden 
skal lære seg akkurat dette. Anvending av 
statistikk sees i flere kapitler og fungerer 

godt. I mange av kapitelene finner man 
rammer med nøkkelinformasjon. Selv 
om rammene er grå og kjedelige, peker 
de ut vesentlige info verdt å notere seg. I 
tillegg benytter flere av forfatterne seg av 
«tankevekkere» som griper leseren.

Rammene opptar mye plass, og i flere 
tilfeller er de gjentagende. Det sees også 
en mangel på opplysning om sjeldne diag-
noser, eksempelvis Kallmann syndrom. 
Benigne og maligne svulster er tildelt hvert 
sitt kapittel med ulikt oppsett og 
av forskjellige forfattere, som gjør 
det vrient å få god oversikt over 
en og samme struktur.

Boken er ei en fargeklatt.  Skje-
matiske tegninger i gråtoner og svart- 
hvite fotografier dominerer. En rekke 
av fotografiene og ultralydbildene er 
gamle og ufokuserte. Spesielt kolosko-
piske bilder som behøves i farger for 
å kunne identifisere karaktertrekkene i 
slimhinnen, kar og vev, er trist nok avbildet 
i svart-hvitt. Sammenlikningsbilder av nor-
male funn og patologiske funn er savnet, 
spesielt på gynekologisk undersøkelse.

Der hvor læreboken stiller svakt i opp-
sett, utseende og illustrasjon, tar den igjen 
i innhold. Det er et lettlest verk, verdifullt 
for både medisinstudent, turnuslege, 
spesialist og annet helsepersonell, da den 
tar for seg sosiale og psykologiske aspekter 
ved faget i en rekke kapitler. Basert på nor-
ske retningslinjer og norske lover er den en 
overlegen vinner fremfor engelske bøker 
for den fremtidige lege i helse- Norge. 
Anbefales til studenter ved utenlandske 
studiesteder som ønsker å bli kjent med 
norsk terminologi og norsk praksis.

Pluss:

•	 Lettlest
•	 Studentrettet
•	 Problemstillinger	relevant	for	

Norge	

Minus:

•	 Få	og	grå	illustrasjoner
•	 Unødvendig	navneregister

Medical student, at your cervix

vs
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Medical student, at your cervix

vs

Pluss:

•	 Mangfoldig
•	 God	illustrasjoner
•	 Godt	som	oppslagsverk
•	 Oversiktlig	inndeling	og	komplett	

register

 
Minus:

•	 Amerikanske	retningslinjer,	
referanseverdier	og	prosedyrer

Essentials of Obstetrics and Gynecology, 5th edition
Neville Hacker, Joseph Gambone, Calvin Hobel

496 sider, utgitt 2009
Saunders, Elsevier
ISBN: 9781416059400

Essentials of Obstetrics and Gynecology er en 
populær bok blant studenter som utfører 
sitt studium på engelsk. Spesielt brukes 
den av amerikanske og kanadiske studenter 
som vil måtte bestå flere nasjonale teore-
tiske og praktiske prøver, de såkalte United 
States Medical Licensing Examination 
(USMLE) testene. Denne boken, utgitt 
i paperback på størrelse tilnærmet A4 for-

mat, inneholder rett under 500 sider. 
Selv med bokens store sideantall er 
den lett å bla gjennom, samtidig 
som den inneholder illustrasjoner 
i alle former og farger. Flere kli-
niske fotografier har kommet til 
i denne 5. utgaven og gir boken 
en tydeligere visuell presenta-
sjon av kliniske applikasjoner. 
Setninger verd å merke seg står 

i uthevet skrift, mens rammer og 
tabeller reserveres for statistikk og klas-
sifikasjon. Underkapitlene er lett å finne 
da de er gitt sine distinktive farger.

Boken er delt inn i 5 seksjoner: ana-
tomi/ fysiologi, obstetrikk, reproduktiv 
endokrinologi, gynekologi og onkologisk 
gynekologi.  I denne 5. utgaven har det 
også blitt inkorporert et kapittel om vak-
sinasjon og sykdomsforebygging. Spesielt 
er onkologien gitt mye plass og indre- og 
ytre kjønnsorganer er tildelt hvert sitt 
kapittel. Det legges stor vekt på klassifi-
kasjon av de forskjellige krefttypene og 
behandlingen etter stadieinndelingen til 
«International Federation of Gynecology 
and Obstetrics» (FIGO). Selv om denne 
klassifikasjonen brukes i Norge og kan 
uheldig nok være eksaminators yndlings-
spørsmål, er den av lite nytteverdi for den 
enkle medisinstudent.

Som eier av boken får man også tilgang 
til hele teksten på nettet, såkalt «Student 
Consult Online Access». På nettsiden fin-
ner man et ekstra bildegalleri, case- studier, 
og notater. Man slipper med andre ord å 
drasse med seg boken ved å heller ta i bruk 
den elektroniske versjonen.

Læreboken baserer seg på amerikanske 
standardprosedyrer som avviker fra det 
som praktiseres i Norge. Selv om boken 
er et gjennomført grundig verk med mye 
detaljer innen disse feltene, mangler den 
den essensielle koblingen inn mot norsk 
praksis, norske problemstillinger og norsk 
lov.

Essentials of Obstetrics and Gynecology anbe-
fales som lærebok for studenter som 
gjennomfører faget på engelsk ved flere 
amerikanske universitet, samt blandt stu-
denter som må gjennom USMLE step 2. 
Det er et godt oppslagsverk for både hyp-
pige og sjeldent forekommende sykdom-
mer. Med sine mange bilder, skjematiske 
tegninger og sin «step-by-step» guide til 
evaluering, diagnostisering og behandling 
er den lettleselig, dog i overkant detaljert. 
Boken er rettet mot studenter, men vil 
nok ha større nytteverdi for den nybakte 
gynekolog og studenten som er spesielt 
interessert i faget.

tekst: Magdalena Todorow
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Jakten på den godfølelsen
Bli best – med mental trening
Erik Bertrand Larssen

248 sider, utgitt 2012
J.M.Stenersens forlag
ISBN: 9788272015410

Bli best – med mental trening er ikke en bok kun for treningsnarkomane 
som vil klare «merket» på neste Birkebeinerrenn eller fullføre et 
triatlon. Tidligere fallskjermjeger Erik Bertrand Larssen kombi-
nerer erfaringer fra feltoppdrag i Kosovo og Afganistan, samt 
egne næringslivserfaringer, til å skape en filosofi om hvordan en 
hver kan oppnå sitt ytterste potensiale. Dette potensialet springer 
ut fra målet en setter seg og vil variere fra person til person. Er 
målet å få en A på neste prøve, gå ned 10 kilo eller vinne en 
badmintonturnering er dette boken.

Teksten er lettlest og kan fint gjennomgås fra perm til perm 
på et par dager, noe som ikke er vanskelig med det engasjementet 
som tennes hos leseren. Boken er delt i to deler: Hverdagen 
og Prestasjonssituasjonen. Sentrale elementer i filosofien er å 
kartlegge sine verdier, sette seg – helst konkrete og klare – mål 
utifra disse verdiene, visualisering av prestasjonsøyeblikket og 
den indre dialogen. Ikke minst ønsker Larssen å vekke følelsene 
hos de han coacher.

Personlig finner jeg boken svært engasjerende og en får virkelig 
lyst til å komme i gang med ens eget livsprosjekt, som fremtrer 
langt klarere enn tidligere hvis en følger bokens råd. Kanskje er det 
iveren etter å komme i gang som gjør bokens avslutning noe brå?  

Frederik Emil Juul

Klar for oppdatering
Turnuslegeboka
Lars Aabakken og Bjørn Bendz

458 sider, utgitt 2010
Legeforlaget AS
ISBN: 9788292934050

Turnuslegebokas røde rygg er et kjent syn på norske sykehus og blant 
medisinstudenter. Nåværende utgave av den fire hundre og femti 
sider lange «håndboken» daterer fire år tilbake i tid. Boken er 
delt inn i organkapitler, men omtaler også akuttmedisin, anestesi, 
journalskriving, prosedyrer, rutiner og kunnskapsbasert praksis. I 
tillegg ligger det ved en ferdighetsliste til bruk ved turnusveiled-
ningen, og en kort oppsummering av viktige ICD-koder.

Turnuslegebokas største styrke er det som handler om journal-
skriving. I tillegg til et generelt journal-kapittel omtales spesifikt 
anamneseopptak og undersøkelser for de ulike organsystemene. 
Møtet med store volum av pasienter gjør det klart hvor viktig 
god intervju- og undersøkelsesteknikk er. Å kunne gjøre rask 
repetisjon på kontoret, er nyttig.

Medisinsk litteratur er ferskvare, så også for turnuslegeboka, 
som er moden for fornying. Nye platehemmere ved akutt koro-
narsyndrom er inn, atropin er ut av aHLR-algoritmen og claforan 
er avregistrert. I neste utgave bør medikamentenes virkestoffer 
benyttes, med medikamentnavn i parentes. Videre er kapitlet om 
muskel- og skjelettplager på seksti sider noe overflødig, da de fleste 
anskaffer seg Metodebok i skadebehandling fra samme forlag. Enkelte 
andre sykehusaktuelle temaer kunne med fordel vært omtalt, så 
som kodingsregler, kurveføring, syning av lik og epikriseskriving.

Samlet sett er Turnuslegeboka fin å ha i hyllen, men ikke essensiell. 
Mange av betraktningene er ikke å finne i engelske håndbøker 
eller på BMJ BestPractice, og er særlig nyttige når lokale prose-
dyreverk er mangelfulle.

Stian Wendelborg
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37ºC – Akkurat passe
Legemidler og bruken av dem, 2. utg
Hedvig Nordengen og Olav Spigset (red.)

420 sider, utgitt 2013
Gyldendal
ISBN: 9788205425064

Foruten Norsk legemiddelhåndbok er det ikke mange lærebøker i far-
makologi på norsk. Legemidler og bruken av dem er et unntak, skjønt 
boken er primært tiltenkt sykepleiere. Som resultat er ikke de far-
makologiske mekanismene og prinsippene forklart til minste detalj 
men de fleste medikamentene har en kort virkningsbeskrivelse. 
I tillegg er bivirkninger og forholdsregler angitt. Egne kapitler 
for farmakokinetikk og –dynamikk med grunnleggende omtale 
av sentrale begreper som clearance og distribusjonsvolum er det 
også. Enkelte emner skulle gjerne hatt en bredere omtale. Blant 
annet har de nye antikoagulantia bare fått et kort underkapittel, 
litt rart når boken ble utgitt i 2013.

Forfatterne ser ut til å ha brukt mye tid på struktureringen av 
boken. De 33 kapitlene er logisk inndelt i fire deler og underover-
skrifter bidrar til å gi en god oversikt, samt ikoner som markerer 
viktige poeng og kliniske eksempler. Dessuten er illustrasjonene 
delikate og uten for mye detaljer. Samlet er det ganske enkelt 
inspirerende. Det skal også nevnes at boken inneholder interessante 
og relevante kapitler om naturmedisin og eldres medikamentbruk.

Legemidler og bruken av dem gir ikke den dypeste forståelsen av 
farmakologien men med sin innbydende og oversiktlige layout, 
norske språk og brede omtale fungerer den ypperlige som inn-
føringsbok og senere oppslagsverk.

Frederik Emil Juul

Don’t Panic
The Only EKG Book You’ll Ever Need, 7th edition
Malcolm S. Thaler

352 sider, utgitt 2012
Lippincott, Williams and Wilkins
ISBN: 9781451119053

Fortolkning av EKG er en av utfordringene medisinstudentene 
møter når de tar fatt på indremedisinen, og mange velger å kjøpe 
egen lærebok. The Only EKG Book You’ll Ever Need er en kort, praktisk 
og selverklært uakademisk innføringsbok – «This is not the time 
for deep thinking». 

Boken består av ni kapitler som systematisk gjennomgår 
basale prinsipper og det normale EKG, før man ser nærmere 
på elektrokardiografiske forandringer ved hypertrofi og aksede-
viasjon, arytmier, ledningsblokkader, preeksitasjonssyndromer, 
iskemi og infarkt. Forandringer ved andre påvirkninger som 
elektrolyttforstyrrelser og legemidler er også omtalt. De to siste 
kapitlene inneholder et forslag til systematisk fortolkning og 
EKG-striper til øving.

Boken holder det den lover i tittelen, og dekker mer enn det 
som er nødvendig for å forstå EKG. Samtidig holdes teoriomtalen 
på et minimum, og boken fungerer mer som en praktisk manual. 
Den er underholdende å lese samtidig som den er pedagogisk, 
og man føler at man raskt tilegner seg mye kunnskap. Som for 
andre ikke-skandinaviske bøker brukes 25 mm/sek papirhastighet.

The Only EKG Book You’ll Ever Need fungerer godt som både 
innførings- og oppfriskningsbok, men om det er nødvendig å 
lese en egen lærebok om EKG er et åpent spørsmål. Boken kan 
uansett sterkt anbefales til alle som ønsker en pedagogisk og 
grundig gjennomgang av elektrokardiogrammet.

Robin Johansen Menchini

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com

æsculap nr 2-2014 | 55

bøker



oslo bergen trondheim

April
• 4.-6. Oslo Student Conference 
in Sports Medicine 2014
• 4.-5. «One Health Weekend» 
med Veterinærforeningen 
• 7. Foredrag: «En gave til livet – 
Si ja til organdonasjon»
• 28. Tropemedisinkurs 
• 30. pleieassistentkurs

Mai
• 12. Farmakologikurs – ”Beroli-
gende og smertemedikamenter 
– en sovepute for fastleger
• 13. Foredrag: «Min spesialitet – 
Nevrokirurgi»
• 14. Training med temaet «Team 
work» for farmasi- og medisin-
studenter

Dato ikke satt
• Det forsøkes å få til et kurs i 
studieteknikk, sannsynligvis 
august/september

April
• Nmf-pils
• Etikkseminar
• Folkehelseuka 2014
 
Mai
• Ta imot utveklingsstudentene
• Turnusarbeid
• Forberede DNB-førstekulls-
kveld
• Forberedelse til TVK2

Juni
• Takk til avgangskullet, ser-
emoni
• Rekruttering av neste års styre
• Sommeravslutning

• Uke 40: Folkehelseuke, samar-
beidsprosjekt med psykologstu-
dentene

September
• 9. september: Årsmøte
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tromsø utland

Mai
• Lokallagsfest, 2. eller 3. mai

April
• 25.-27. Turné med Helsedirek-
toratet og NAV (bruk av trygdev-
eilederen)

Mai
• 10.-11. Copernica alumni 
holder sitt turnusforberedende 
kurs, Krakow
• Turnusforberedende kurs, Rik-
shospitalet

August
• 9.-10. Turnusforberedende 
kurs, Rikshospitalet
• 16.: Årsmøte Nmf Utland, 
Legenes hus
• 22.-24. Akuttmedisinsk semi-
nar (AMS) 2014, Soria Moria

RettelseR til 
æsculap nR 1, 
2014:

• Side 20-21, «Akutt engasjement 
i Bergen» var skrevet av Tony 
Elvegaard

æsculap nr 2-2014 | 57

Hendelseskalender

frederij
Highlight
Har denne teksten en annen font enn foregående side?



utland

leder
Sigrid Anna Vikjord
sigrid@nmfutland.com

nasjonalt styre 12/13
Christian Lolland
christian@nmfutland.com

nestleder
Marit Witsø
marit@nmfutland.com

turnus, lønn og autorisasjon
Mia Lie Pettersen
mia@nmfutland.com

økonomiansvarlig
Martin Smalberget Hansen
martin@nmfutland.com

prosjekt- og kursansvarlig
Philipp Aaholm
philipp@nmfutland.com

kontaktpersonansvarlig
Anneli Eriksen
anneli@nmfutland.com
Ingrid Dyvik
ingrid@nmfutland.com

Informasjon, Æsculap og nett
 Elise Ims
elise@nmfutland.com

medlemsfordelsansvarlig
Sara Gilani
sara@nmfutland.com

utvekslingsansvarlig
Magdalena Todorow
magdalena@nmfutland.com

grunnutdanning og normering
Hilde Fjermestad

komitéledere

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

utveksling –utreisande
Julie Sletten
juliesletten@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Ole Marius Gaasø
o.m.gaaso@studmed.uio.no

forskingsutveksling
Stefan Randjelovic
stefan.rand89@gmail.com

globalhelseansvarlig
Mia Appelback
mia.appelback@gmail.com

prosjektansvarlig
Mari Eide
eidemari1@gmail.com

nettredaktør
Kim Jonas Vesterås
kimjonasvesteras@gmail.com

medhum-ledar
Vilde Skylstad
skylstad6@gmail.com

nasjonalt styre 2014

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

Even Holth Rustad
evenholth@gmail.com

nestleder
Christian M. Lolland
christian@nmfutland.com

internasjonalt ansvarlig
RasmusBakken
rasmusbakken@gmail.com

økonomiansvarlig
Liv Reidun Tverelv
liv.tverelv@gmail.com

turnus – og lønnsansvarlig 
Christine Carlsen
christine@carlsen.no

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

com
Grunnutdanningsansvarlig

Cathinka Thyness
cathinka.thyness@gmail.com

oslo

leder
Elisabeth Holven
e.b.holven@studmed.uio.no

prosjektkoordinator
Pallavi Puri
pallavipuri@msn.com

kurskoordinator
Sara Namek
s.f.namek@studmed.uio.no

Forskningsutvekslingsansvarlig
Liva Klingen
livask@hotmail.com
Vivian Amundsen
v.s.amundsen@studmed.uio.no

Klinisk utvekslingsansvarlig
Nikoline Gamst
nikoline.gamst@hotmail.com
Eric Tande
eric_von_hohenzollern@
hotmail.com

økonomi
Sakshi Sharma
sakshiiva@hotmail.com

turnusansvarlig
Sarah Løvdahl
sarahlovedale@hotmail.com

lønn- og medlemsfordel
Thomas Jensen
t.h.jensen@hotmail.com

nestleder
Imon Barua
imonbar@gmail.com

kommunikasjonsansvarlig
Gudrun Grene
gudruntg@gmail.com

bergen

leder
Lill Sofie Foss
lill.sofie.foss@gmail.com

nestleder
Lene Østensen
oestensen.lene@gmail.com

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

økonomiansvarlig
Eivind Nonadal
eivnon93@gmail.com

lønn- og turnusansvarlig
Tore Borkhus
lonn.nmf.bergen@gmail.com

web- og informasjonsansvarlig
Narvini Rajakulendren
narvini@gmail.com

medlemsansvarlig
 Trine Morken
trine_lm@hotmail.com

kursansvarlig
Kristin Møystad Michelet
kristin.michelet@hotmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Tuba Ahmad
tuba.ahmad@student.uib.no
Christian Haugen
christianhaugen866@hotmail.com 

Prosjektansvarlig 
Marthe Sunde
m_sunde@hotmail.com

Mentoransvarlig
Mehma Pannu
mehma@lifi.no

Utvekslingsansvarlig
Mariell Stikholmen
mariell_903@hotmail.com
Torunn Hjøllo
torunn_hjollo@msn.com

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

trondheim

leder
Tobias Martens Pedersen
leder.nmf.trondheim@gmail.com

nestleder
Anker Stubberud
ankerstubberud@gmail.com

nasjonalrepresentant 2013
Cathinka Thyness
cathinka.thyness@gmail.com

sekretær
Irene Monterotti
irenemo@stud.ntnu.no

kursansvarlig
Theo Leon Winther
theo.l.winther@gmail.com

prosjektansvarlig
Miriam Christ
Cecilie Skylstad
prosjekt.nmf.trondheim@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Inger Heimdal Stenseng
inger93@live.no

lønn- og turnusansvarlig
Majuri Nanthakumaran
majurin@stud.ntnu.no

utvekslingsansvarlig
Monika Mielnik
mielnik@stud.ntnu.no

forskningsutvekslingsansvarlig
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com

medhum-leder 2014
Evelyn Vikestrand
nargiz_v@hotmail.com

tromsø

leder
Louise Carlsen
louise@carlsen.no

nestleder
Marthe Høiland
marthehoiland@hotmail.com

nasjonalt styre 2014
Liv-Reidun Tverelv
liv.reidun@tverelv.net

turnusansvarlig
Margrete Ervik
margrete.ervik@gmail.com

økonomiansvarlig
Marte Slettebak
marte_slettebak@hotmail.com

kursansvarlig
Maria Kristiansen
maria.kristiansen@hotmail.no

prosjektansvarlig
Ida Ervik
ida_ke@hotmail.com

æsculap-ansvarlig
Sanda Kristiansen
smaakri@gmail.com

medlemsfordeler og sekretær
Eira Dahl Føyen
eira.df@gmail.com

klinisk utvekslingsansvarlig
Krister Johnsen
kristerjohnsen@ymail.com

forskningsutvekslingsansvarlig
Øystein Ryland
92oyry@gmail.com

medhum
Marthe Aalstad
martheaalstad@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Karine Haukaa
karine@alfabeta.as

forbedringtromsøansvarlig
Martin Hotvedt
martin_hotvedt@gmail.com
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