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I sommer vil et sted mellom 60-90 
norske medisinstudenter reise på 
forskning-, klinisk- og prosjektut-

veksling gjennom Nmf. En måned med 
utveksling gir et unikt innblikk i helse-
system, sykdomsbyrde og «legerollen» 
og forventninger som finnes utenfor våre 
landegrenser. Utveksling er også en mulig-
het for personlig utvikling der en utfordres 
til å ta steget ut av komfortsonen. Læringen 
og opplevelsene skjer i en annen kulturell 
og sosial kontekst. 

På årets første generalforsamling til 
IFMSA (International Federation of Medi-
cal Students’ Associations) ble søkelyset 
rettet mot etisk utveksling. Det ble vedtatt 
en resolusjon [1], som særlig tok for seg 
potensielle utfordringer med utveksling 
fra vestlige land. Forhold som ble proble-
matisert var blant annet at det ikke alltid er 
et gjensidig utbytte av utvekslingen og at 
gode rammeverk og forberedelsesmateriale 
ofte mangler. IFMSA har som del av sin 
filosofi for klinisk- og forskningsutveksling 
at størsteparten av utvekslingsavtalene skal 
være bilaterale, altså at man tar i mot like 
mange studenter som man sender ut. Dette 
er i stor grad med på å øke den globale 
tilgjengeligheten for IFMSA-utveksling, 
fordi det meste av kostnadene knyttet 
til utvekslingslingsoppholdet dekkes av 
vertslandet. 

God forberedelse til utveksling er viktig 
ikke bare når det gjelder faglighet, men 
også med tanke på kulturell bevisstgjøring. 
Fordi det ikke er åpenbart for vertstedet 
hvilke ferdigheter utvekslingsstudentene 
har, vil noen oppleve å bli møtt med 
forventninger som oversiger ens kvalifi-
kasjoner. Hva man tillates å gjøre vil også 
variere en del fra lege til lege og land til 
land. Da kan det være nyttig på forhånd 
å ha tenkt gjennom hvilke etiske utfor-
dringer man kan møte.  Det å sette klare 
grenser for hvilke inngrep og prosedyrer 

man kan delta på, kan for eksempel være 
lettere før utvekslingen enn på et hektisk 
sykehus langt hjemmefra. 

Utveksling er en flott opplevelse som 
jeg tror man kan vokse mye på, både 
personlig og som legestudent. For å få 
mest mulig ut av utvekslingen, føle at 
man bidrar positivt til utvekslingsstedet og 
unngå negative opplevelser med vanskelige 
dilemmaer, tror jeg det er viktig at man 
forbereder seg godt. I tillegg til å lese seg 
opp på landet og det helsevesenet man 
drar til, kan det være lurt å stille seg selv 
spørsmålet: «Hva ønsker jeg å bidra med 
og få ut av denne utvekslingen?»

Avslutningsvis vil jeg si at hvis du 
vurderer å søke utveksling i 2015 er mitt 
råd; gjør det! Det vil du ikke angre på. Og, 
til alle årets sommerutvekslere ønsker jeg 
en givende og lærerik utveksling og riktig 
god sommer!

Kilder:
[1] - http://www.ifmsa.org/Media-center/Policy-

Statements/Ethical-Medical-Placements-Abroad 
(25.04.14)

Leder: Nmf-Oslo 
Etisk utveksling

Elisabeth B. Holven
tidligere leder nmf oslo



Stig-André Normann
24 år og siste-års medisinstudent ved UiB

Stig-André ville egentlig bli pilot, men så 
ble det altså medisinstudiet. «Jeg har ikke 
angret en dag på det valget!» sier han. Fra 
Askøy ville han ut å se verden, og kom seg 
helt til Universitas Bergensis. «Bergen er 
en fantastisk by som man vanskelig kan 
reise fra når man først har oppdaget den!» 
sier han med et smil. Stig-André kan godt 
tenke seg å bli i byen, enten i turnus eller 
et vikariat, men legger til at konkurransen 
er hard. Til høsten er det nedbetaling av 
studielånet som han gruer seg mest. «Det 
skal bli deilig å slippe og kjenne på den 
dårlige samvittigheten for alt man ikke fikk 
lest, men det har vært fint å være student. 
Nyt det mens dere kan!»  Æsculap tar 
Stig-André’s råd, imens han bryner seg 
på våre faste spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Etanol har en tendens til å virke usedvanlig 
fort… tror jeg!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
1. Kunne stille en diagnose som samsvarer 
med den ordentlige.
2. Kunne overbevise pasienten om at 
behandlingen du gir er rett.
3. Kunne takstsystemet i søvne!

2014 er jubileenes år, og når arbeidet med denne utgaven av Æsculap avsluttes har 
vi nettopp feiret Grunnlovens 200-årsjubileum. I år kan vi også feire at det er 80 
år siden Norges kanskje fremste bidrag til medisinen. 

Asbjørn Følling vokste opp på en bondegård i Nord-Trøndelag som yngst i 
en søskenflokk på fem. Etter artium startet han på det første kullet ved Norges 
Tekniske Høgskole i Trondheim, hvor han gikk kjemilinjen. Følling tok senere 
medisinsk embetseksamen i Oslo og forsket i mange år ved Rikshospitalets kliniske 
laboratorium. Hans store oppdagelse kom i 1934 da han ble oppsøkt av familien 
Egeland, som hadde to barn som etter det første leveåret viste økende tegn på 
mental retardasjon. Ingen lege hadde kunnet hjelpe de fortvilede foreldrene, 
som var overbevist om at barnas utviklingshemming var knyttet til en påfallende 
lukt av urinen. Føllings undersøkelser viste at dette skyldtes en hittil urapportert 
tilstedeværelse av fenylketoner i urinen på grunn av meget høy konsentrasjon av 
fenylalanin i blodet. Parallelt viste Følling den samme urinreaksjonen hos 10 andre 
barn på institusjoner i Oslo for mentalt skadede. Flere av barna var søsken.

Føllings banebrytende oppdagelse var det første bevis for en sammenheng mel-
lom hjernens utvikling og metabolismen, og åpnet et helt nytt forskningsfelt med 
håp om å hjelpe flere av de mentalt tilbakestående. På 1950-tallet ble det vist at man 
kunne forhindre disse hjerneskadene hvis man satte barna på en streng diett med 
lavt inntak av fenylalanin fra ung alder. Screeningprogrammet for fenylketonuri 
ble utgangspunktet for den etter hvert omfattende nyfødtscreeningen i privilegerte 
land som oppdager titusenvis av barn hvert år.

For arbeidet sitt fikk Følling mange internasjonale utmerkelser, deriblant var 
han den første mottakeren av både Anders Jahres medisinske pris og Joseph P. 
Kennedy International Award for Mental Retardation overrakt av USAs president 
J.F. Kennedy.

Robin Johansen Menchini

IN MEMORIAM
Ivar Asbjørn Følling

(1888–1973)

Bilde: Portrett av Odd Nerdrum, 
med tillatelse fra Det norske medicinske Selskab
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Ida Olsen Hokland
28 år og siste-års medisinstudent ved UiT

«Tromsø, fordi Tromsø har verdens flotteste 
skifjell. Helt objektivt!» gliser hun. Den 
uredde Tromsø-jenta gruer seg ikke til noe 
spesielt nå når studentlivet tar slutt. «Vet 
det kommer stunder der jeg vil føle meg 
hjelpeløs, uerfaren og utilstrekkelig, sær-
lig i starten. Men vet også at jeg kommer 
til å treffe dyktige og erfarne kollegaer, 
og at man som regel får hjelp når man 
sier man trenger det.» Fremtidsplanene 
hennes er mildt sagt åpne. «Planen er å 
stå på de siste eksamenene, videre hadde 
det vært en bonus å få turnus fra høsten!» 
smiler hun, til sommeren blir det uansett 
litt ferie og jobb. «Studiet har vært spen-
nende og jeg tror fremtida blir enda mer 
spennende, uansett hvor i Norge det blir!» 
avslutter hun. Æsculap er også spente på 
hva fremtiden bringer Ida, akkurat nå byr 
den på to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
At jeg er nyutdanna, og har svært begrenset 
erfaring fra arbeidslivet som lege.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege?  Evne til å snakke med mennesker, 
både pasienter og kollegaer. Og ikke minst 
å lytte. Evne til å opptre empatisk, også 
etter en lang, slitsom vakt. 

Monica Skaufel Kilskar
29 år og siste-års medisinstudent ved NTNU

Som mange andre valgte Monica medi-
sinstudiet på grunn av kombinasjonen 
av faglig utfordring og muligheten for å 
få jobbe med mennesker. Etter å allerede 
ha avlagt en bachelorgrad ved NTNU 
var valget om å bli værende i Trondheim 
enkelt. «Trondheim er en bitteliten storby, 
der man raskt blir kjent og har mye å tilby», 
forklarer hun. Monica gruer seg litt for å 
forlate byen, venner og familie til høsten, 
men gleder seg samtidig til å bli kjent med 
et nytt sted. «Jeg har søkt turnus en liten 
håndfull steder der jeg virkelig ønsker å 
jobbe og krysser fingrene», smiler hun.  
Håpet er uansett at hun og samboeren ikke 
havner for langt unna hverandre. Æsculap 
ønsker Monica lykke til i søknadsprosessen 
og stiller henne to spørsmål på tampen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Et tidvis avslappet forhold til egen sikker-
het (noe som bl.a. har resultert i mindre 
brudd-, brann- og hodeskader).

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Faglig dyktighet, trygghet på egne 
ferdigheter og til å spørre når det trengs, 
samt evnen til å se hver enkelt pasient.

profiler

Synne Helland Moen
26 år og siste-års medisinstudent ved UiO

Da Synne skulle velge studiested for 
seks år siden var det nærhet til venner og 
familie som avgjorde. Kanskje hadde et 
år på folkehøyskole allerede sådd en liten 
porsjon hjemlengsel. Uttalt hjemmekjær 
kan hun likevel ikke være, for til høsten 
går turen til Mo i Rana hvor hun har valgt 
å ta sin turnus. «Jeg er glad i fjell og skog 
og gleder meg til naturopplevelsene når 
jeg flytter nordover!» smiler hun. «Det 
er tre andre fra kullet mitt som også skal 
oppover. Det blir bra med noen kjente fjes 
når man trer inn i så mye nytt», legger hun 
til. «Å få praktisk erfaring og å kunne gå 
hjem fra jobb uten å måtte sette seg og 
lese, det blir bra!» Æsculap unner absolutt 
den tilkommende legen litt lese-fri - etter 
siste eksamen og våre to spørsmål, vel og 
merke…

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er som regel orientert for tid, men 
sjelden orientert for sted. Er født med en 
særdeles dårlig retningssans.

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

Tips til profiler?

veronikazeiner@gmail.com
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Et eksempel til 
etterfølgelse?
iPK ble omtalt som en anbefalt applikasjon i årets andrenummer av 
Æsculap. Med det kryptiske navnet og produksjonlokalisasjon i Norge 
virket det naturlig å stille utviklerne noen spørsmål.
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F
ørst av alt, hva er 
iPK?

iPK er en 
applikasjon for 
studenter som har 
en tilknytning til 
Preklinisk bygg 

(PK) – Domus Medica – ved Universi-
tetet i Oslo. Dette gjelder både tannlege, 
ernæringsfysiologi og medisinstudenter. 
Applikasjonen har aspekter om er ment 
å kunne dekke flere behov for studentene 
og hjelpe dem i deres studiehverdag. En 
av de mer interessante funksjonene er 
«Markedsplassen». Her har vi laget en 
interaktiv annonseplass hvor studenter 
kan legge ut bokannonser, slik at handelen 
mellom kjøper og selger blir  mer effektivt. 
På Markedsplassen er det også lagt til en 
fane for jobbannonser. Her er meningen 
at alle student-relevante jobbtilbud skal 
samles på ett sted og bli lagt ut, slik at 
studentene enkelt kan søke seg til relevante 
jobber. Dette er en av satsningsområdene 
våre fram mot neste semester. 

En annen egenskap ved applikasjonen 
er kalendervisning for eventer. Her er 
meningen at alle studentorganisasjoner 
med tilknytning til PK skal kunne legge 
ut eventer slik at studentene enkelt kan få 
oversikt over kommende arrangementer 
og melde seg på. Det er snakk om alt fra 
revyer, forskningsseminarer til Dancing 
doctors og Sangvinerne. Vi er i gang med 
å snakke med ulike studentorganisasjoner 
om å få til en avtale i nærmeste framtid. 

Til slutt lagde vi et karaktersystem 
for forelesere og forelesninger. Karak-
terskalaen er basert på den kommende 
karakterskalaen hvor A-E er fordelt på 
100-65 prosent av maksimal poengsum, 
mens F er alt under. 

Hva ga ideen til prosjektet?
Det var først og fremst to ting: Det ene 
var frustrasjonen med å bla gjennom lag 
etter lag med bokannonser som ofte var 
flere år gamle, og hvor selgeren ikke hadde 
tatt bryet å fjerne annonsene. I første 

omgang ble derfor applikasjonen tenkt 
som en ren markedsplass. Derimot var 
det den andre frustrasjonen; forelesninger 
som holdt et lavere enn gjennomsnittlig 
nivå, som til slutt gjorde at vi startet å 
produsere applikasjonen. Her tenkte vi 
oss at studenter i høyere kull kunne gi 
tilbakemelding om hvordan forelesningene 
var slik at de studentene som kom etter 
kunne prioritere å dra på dem eller ikke. 
Dette var noe vi ble oppmuntret om å 
gjøre fra flere studenter, da kombinasjon 
med forskning og jobb ikke alltid ga tid 
til å gå på alle forelesninger.  

Hva er dere mest fornøyde med og hvorfor skal 
medisinstudenter skaffe seg applikasjonen?
Det vi er mest fornøyde med er den store 
responsen vi har fått med flere hundre 
nedlastninger på få uker. Studentene virker 
å være veldig positive til applikasjonen og 
vi har fått masse gode tilbakemeldinger. 
Vi synes mange av funksjonene er nyttige 
for studenten, spesielt notatbanken hvor 
man kan laste ned alt fra tidligere OSCE 
til oppdaterte kompendier for nesten alle 
semestre. 

Blant de viktigste grunnene til at stu-
dentene bør laste ned applikasjonen er 
den interaktive markedsplassen hvor man 
kan sortere bøker ut ifra semester og pris 
og den store notatbanken med flere titalls 
kompendier.

Finnes det tilsvarende andre steder - Norge eller 
utland - og har dere noen konkrete fremtidsplaner?
Selv om karaktergivningsfunksjonen har 
skapt mest blest rundt applikasjonen synes 
vi det er rom for forbedringer. Mulighet 
for påminnelse etter hver forelesning, 
ukentlige resultater over toppforelesere 
og enklere karaktersetting er noen av 
forbedringene til høsten. I tillegg vil det 
bli lagt ut podcaster til alle forelesningen 
ettersom vi får samlet dem inn. Planen 
så snart barnesykdommene er håndtert 
er å lansere applikasjonen på fakultene i 
Bergen, Tromsø og NTNU, samt å lage 
en Androidutgave.

tekst: Frederik E. Juul og Faisal Khan
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N
orsk akuttmedi-
sinsk studentfo-
rum ble første 
gang arrangert 
i Tromsø i 2011, 
og årets samling 
var den tredje av 

sitt slag. De akuttmedisinske studentfore-
ningene mener det er viktig å ha en felles 
arena der vi møtes for å utveksle erfaringer 
fra arbeidet ved de ulike universitetene, 
men også en mulighet til nytt faglig 
påfyll. Årets forum ble arrangert av Oslo 
akuttmedisinske studentforening (OAMS) 
i Oslo. Med Ullevål sykehus som landets 
største traumemottak, ble traumatologi 
et naturlig tema for årets forelesninger, 
workshops og casetreninger.

Fredag ettermiddag stod tretti studen-
ter fra OAMS klare for å ønske et tilsva-
rende antall studenter fra TAMS (Tromsø), 
TrAMS (Trondheim), BAMS (Bergen) 
og AMG (Akuttmedisinsk gruppe) vel-
komne til en fagrik helg i hovedstaden. 
Våre tilreisende ble først introdusert til 
Ullevål sykehus, med omvisning på heli-
kopterplassen, akuttmottaket og akuttme-
disinsk forskningssenter. Deretter fulgte 

engasjerende forelesinger. Først ut var 
Kaare Midtgaard, overlege i ortopedi og 
mangeårig leder i traumeteamet ved OUS. 
Midtgaard gav årets NAMS-deltakere en 
innføring i metodikken og resonnementet 
bak traumeteamets arbeid. Deretter var 
Christine «Tina» Gaarder og Pål Aksle 
Næss, begge overleger ved avdeling for 
traumatologi OUS, klare for å dele av 
sine mange kliniske erfaringer via en 
kasustikkbasert forelesning. Tina Gaarder, 
som var hovedforeleser, lyktes godt med 
å formidle at evnen til å tenke og handle 
raskt er så viktig i akutte situasjoner. 
Samt viktigheten av et godt fungerende 
traumemiljø i Norge. Som ildsjeler i sitt 
fag var Gaarder og Næss også interessert i 
å høre hvordan akuttmedisin ble formidlet 
ved de fire norske universitetene, hva de 
ulike akuttmedisinske studentforeningene 
gjorde av innsats, og kom med innspill til 
hva mer studentene kunne gjøre.

Da klokken begynte å nærme seg 
18.00 om kvelden var det endelig tid for 
å forlate store auditorium på Ullevål og 
sette nesen mot camp; en barnehage ikke 
langt fra Rikshospitalet som OAMS hadde 
vært så heldig å få låne for anledningen. 

tekst: Line-Jeanett Bakken og 
Veronika Zeiner
foto: Jens Petter Nordang

Norsk Akuttmedisinsk 
Studentforum 2014 
Siste helgen i mars var det igjen duket for årets NAMS, 
Norsk Akuttmedisinsk studentforum. Forumet er en årlig 
begivenhet hvor alle de akuttmedisinske studentforeningene 
i Norge møtes.
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Deltakerne ble innlosjert i ulike avdelinger, 
mens Oslo-gjengen jobbet på kjøkkenet. 
Fredag kveld ble avsluttet med taco og bli-
kjent-leker som varte ut i de små nattetimer.

Lokale tungvektere og eksotiske 
innslag | Lørdag bar det ned til Riks-
hospitalet hvor dagen startet med tre 
forelesninger. Signe Søvik, anestesilege 
og førsteamanuensis ved UiO delte sin 
kunnskap om barnetraumatologi, og vektla 
særlig forskjeller i undersøkelse og behand-
ling av små og store traumepasienter. 
Hun ble etterfulgt av Jostein Hagemo, 
spesialistkollega ved UiO og stipendiat i 
SNLA som forleste om blødning. Hage-
mos presentasjon gav deltakerne innblikk 
i både de traumatisk koagulopatiene, 
lavvolumsresuscitering og utfordringene 
man støter på når store mengde blod skal 
transfunderes. Siste foredrag på formid-
dagen var et eksotisk innslag med dr. 
Tomohide Koyama, Assistant professor 
ved Teikyo University Hospital i Tokyo. 
Koyama introduserte organiseringen av 
traumesystemet i Japan og Tokyo, hvor 
hver bydel har tilnærmet samme folketall 
som Oslo. Vår japanske gjest delte også 
noen velutvalgte kasustikker fra sitt eget 
sykehus, og det ble fort klart at det var 
mer enn innbyggertallet som skiller de to 
landene, også omfang og typer traumer 
var det stort skille på. Her i Norge ser 
nok betraktelig færre alvorlig stikk og 
kuttskader relatert til kampsport våpner.

Etter tre intense forelesinger og mye ny 
kunnskap til førdøying, ble det inntatt en 
rask lunsj før de besøkende fikk bryne seg 

på OAMS’ casetrening. Deltakerne ble delt 
i grupper på tre til fire og fikk i løpet av 
tre intensive timer prøvd seg på ni kliniske 
scenarier, både prehospitale og hospitale. 
De fantastiske medhjelperne fra OAMS 
stilte som veiledere og markører, og gjorde 
sitt ytterste for at casene skulle oppleves 
så realistiske som mulig. Gjennom studiet 
får man i økende grad kjenne hvor viktig 
simulering er for læring. Spesielt innen 
akuttmedisin er det viktig med praktisk 
trening. Dette øker studentene evne til å 
handle i virkelige situasjoner.

Av med blodet og på med finstasen | 
Etter endt casetrening, fortsatt med høy 
puls for noen, bar det tilbake til barneha-
gen for å tørke vekk rester av teaterblod 
og annen skitt, før man inntok finstasen. 
Våre tilreisende gjester hadde hittil fått 
oppleve både Rikshospitalet og Ullevål, så 
da gjenstod bare Oslo medisinske fakultets 
stolthet; Preklinisk (PK). Naturlig nok 
hadde OAMS dekket kantina på PK med 
langbord og masse god mat, og ønsket 
velkommen med vakker sang fra Oslo 
medisinske pikekor. Kvelden ble deretter 
fylt med taler, noen mer planlagte enn 
andre, og underholdningsinnslag fra de 
ulike akuttmedisinske studentforeningene. 
Det ble både tegne- og sangleker - konkur-
ranseinstinktet slo inn! Med stemningen 
på topp endte natten nede i Anestesien.

Søndagens fagprogram ble avholdt på 
Rikshospitalet, og bestod av seks ulike 
workshops, hvor hver deltaker fikk delta 
på tre. Av eksterne workshopsholdere 
fikk NAMS besøk av Guri Ranum Ekås 
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som gav en innføring i bruddreponering, 
anestesileger Martin Samdal og Mårten 
Sandberg fra SNLA, som trente deltakere 
i prehospital traumehånderting, og Kaare 
Midtgaard som presentere en naturlig 
forlenging av fredagspresentasjon i en 
workshop om traumeteam. I tillegg arran-
gert OAMS de tre workshopene suturering, 
infusjonsterapi og masseskadetriage. Altså 
noe for enhver smak, med mange praktisk 
faglig poenger til læring.

Plenumsmøte | Søndag ettermiddag 
ble avsluttet med det nasjonale forumet, 
som kanskje er den viktigste begivenheten 
under NAMS. Plenumsmøtet lot de akutt-
medisinske studentforeningene bli kjent 
med hverandres aktiviteter. Det var rom 
for å diskutere suksesser og utfordringer 
i arbeidet med å øke den akuttmedisinske 
kompetansen blant norske medisinstuden-
ter. De ulike gruppene jobber noe forskjel-
lig ved sine respektive fakulteter etter hva 
som er mest hensiktsmessig. Temaer som 

samarbeid med fakultetene, innhenting 
av eksterne forelesere og undervisning 
i basale akuttmedisinske ferdigheter var 
gjennomgangstemaer for alle. Gjennom 
helgen hadde de ulike akuttmedisinske 
studentforeningene også lagt frem korte 
selvopplevde kaustikker, med varierende 
grad av faglige og mellom-menneskelige 
utfordringer. Disse kasuistikkene gir en 
unik læring og særlig muligheten til å lære 
av hverandre bringer studenten nærmere 
på et nasjonalt nivå.

Norsk akuttmedisinske studentforum 
er en unik måte å bringe medisinstudenter 
fra hele landet sammen på. Forumet lar stu-
denter med felles interesse komme sammen 
og lære mer. I tillegg har NAMS som 
målsetning å tilby studentene læring som 
ikke finnes på fakultetenes læringsplaner. 
De akuttmedisinske studentforeningene 
ser klart nytten av et slikt forum, og håper 
å drive et nasjonalt samarbeid i lang tid 
fremover.
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M  
e d H u m 
2009 sam-
le t  inn 
penger til 
Unicef sitt 
arbeid for 
å redusere 

mødredødelighet i Sierra Leone. Nå har 
vi sammen med Leger Uten Grenser tatt 
opp kampen. Landet hadde da, som nå, 
verdens høyeste mødredødelighet [1], 
men lokallagsleder for MedHum Bergen 
i 2009, Bjørg Bakke, holdt motet oppe. I 
Tidsskriftet skrev hun at «Det nyttar! Med 
hjelp frå Medisinstudentanes Humanitær-
aksjon vil UNICEF-pakka redde mange 
menneskeliv. Eg har vore der og sett at 
dette er eit prosjekt som nyttar!» [2]

«En av åtte» er brøken som har florert. 
Den representerer livstidsrisikoen for en 
kvinne har for å dø av svangerskapsrela-
terte komplikasjoner. Da jeg fant dette 
tallet i Bakke sin artikkel ble jeg ganske 
nedslått. Har ikke ting endret seg siden 
2009? Betyr det at vår innsats ikke kommer 
til å få noen innvirkning heller?  Har dette 
globale helseprosjektet MedHum, som så 
mange studenter jobber dag ut og dag inn 
med, overhode noen hensikt?

Men vent litt. Dette tallet henger jo ikke 
på greip. I innledningen nevner Bakke at 
2000 kvinner dør per 100 000 levendefødte 
barn, i Sierra Leone. Det nyeste tallet er 
oppgitt å være 1100? Og sannelig. Etter litt 
«googling» finner vi ut at «en av åtte» slett 
ikke stemmer lenger! De mest oppdaterte 
tallene sier 1 av 23 [4]! Hurra! Det nytter 
likevel!! Ting har absolutt skjedd. Selv om 
Sierra Leone ennå har en mødredødelighet 
som er mer enn fire ganger så høy som 
det gjennomsnittlige utviklingsland [3], 
er den halvert siden MedHum sist samlet 
inn penger for tryggere fødsel i utlandet. 
Sierra Leone er altså ennå på toppen av 
statistikken over dødelighet, men med 
et tall som er halvparten så høyt. Det er 
mange liv reddet. 

Nå skal det nevnes at tilsvarende statis-
tikk ligger på 1 av 7900 i Norge, så det er 
ikke til å komme forbi at det ennå gjenstår 

et gap å tette, men det går nå engang 
fremover. Mødredødeligheten er 61 prosent 
lavere i Bo-distriktet enn i Sierra Leone for 
øvrig, i stor grad som en direkte følge av 
helsehjelpen Leger Uten Grenser tilbyr i 
området [5]. Familieplanlegging og tilgang 
på helsepersonell har blitt tatt frem som 
to av de viktigste tiltakene for å redusere 
mødredødelighet [6]. Sykehuset har en 
driftskostnad som tilsvarer 1,5 euro per 
capita per år – altså svært kostnadseffektiv 
helsehjelp som betyr mye for veldig, veldig 
mange og ethvert bidrag når langt [4].

Før jeg avrunder denne statistiske 
oppdateringen om at vi går i riktig retning 
vil jeg introdusere tre individer denne 
kampen betyr vanvittig mye for. Møt 
Fatima, Abdukalu og Joseph. Fatima har 
fått p-stav hos Leger Uten Grenser, og vil 
dermed ha en redusert livstidsrisiko for å 
dø i svangerskap. Abdukalu får samtidig 
en større sjanse for å overleve, og Joseph 
har en mindre risiko for å miste både kone 
og sønn. Det er jo knall da. 

Vær en helt, støtt en helt. 

tekst:Vilde Skylstad
foto:Vilde Skylstad

Kilder:
[1]: http://www.globalis.no/Statistikk/Moedredoedelighet (26.05.14)
[2]: http://tidsskriftet.no/pdf/pdf2009/1782-3.pdf (26.05.14)
[3]: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs348/en/ (26.05.14)
[4]: http://www.doctorswithoutborders.org/sites/usa/files/MSF%20Safe%20Delivery%20ENG.

pdf (26.05.14)
[5] :http://www.unicef.org/infobycountry/sierraleone_statistics.html (26.05.14)
[6]: http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/maternal_health/en/ (26.05.14)
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F
ørste helgen i april i 
år var studenter fra 
medisin, veterinær-
medisin og farmasi 
(i tillegg til leger og 
veterinærer) samlet 
til det første One 

Health Weekend - seminaret på Rikshos-
pitalet. Fagseminaret var et samarbeids-
prosjekt mellom Nmf Oslo og studentene 
i Veterinærforeningen (DNV-S) og mange 
av de fremmøtte var nok spente på hva 
dette dreide seg om med tanke på at det var 
første gang. For mange medisinere har nok 
konseptet «One Health» vært et vagt og 
ukjent begrep. Dette har imidlertid blitt et 
ganske hett emne internasjonalt og er blitt 
løftet frem som et viktig satsningsområde 
av FN, WHO og EU. Helt enkelt går dette 
ut på å forene myndigheter og fagmiljøer, 
lokalt og globalt, for å fremme helse hos 
menneske, dyr og miljø. Med andre ord: 
evnen til å innse at menneske er en del 

av et større bilde og det enkle faktum at 
helse, biologi og klima henger sammen. 
Det overordnede temaet for årets seminar 
var vektorbårne sykdommer. Formålet med 
å arrangere One Health Weekend (OHW) 
var naturlig nok for å sette One Health i 
fokus. Men minst like viktig var det for å 
skape en arena for kunnskapsutveksling 
og mulighet til å kunne bli kjent med stu-
denter og fagfolk fra andre disipliner. Det 
var nok flere medisinere som var uvitende 
om at veterinærer ikke bare jobbet med 
kjæledyr, og viktigheten av arbeidet de 
gjør i Mattilsynet, Folkehelseinstittutet 
og maritime selskaper var blant belyste 
emner på seminaret.

Programmet var delt i to. Fredagen 
gikk med til de generelle aspekter ved One 
Health, mens lørdagen var fullbooket med 
fag og diskusjon.

Johan Torgersen, leder i Yngre legers 
forening, og Marie Modal, leder i Veteri-
nærforeningen, åpnet seminaret sammen 

One Health Weekend
«Planeten vår er mer enn 5 milliarder år, men mer enn 50 prosent 
av endringene har skjedd i løpet av de siste 100 år. Vi kan 
motvirke apokalypse og fanatisme. Det skumleste vi står ovenfor 
er apatien.»
 – Per Fugelli, One Health Weekend
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og snakket om betydningen av samarbeid 
mellom leger og veterinærer. Legefore-
ningen og Veterinærforeningen har sam-
arbeidet tidligere, men i forbindelse med 
OHW ble det knyttet enda tettere kontakt. 
Mange valgte også å komme for å høre 
Jonas Gahr Støre, tidligere helseminister 
og (sannsynligvis) påtroppende Ap-leder, 
snakke om sine erfaringer i WHO og 
helseministerstolen. Den tidligere helse-
ministeren fortalte om betydningen av at 
studenter engasjerer seg i morgendagens 
utfordringer og var også imponert av at det 
var studenter som hadde samlet fagmiljøet. 

Faglig ble fredagen avsluttet med en 
leksjon i de globale og lokale følgene 
av antibiotikaresistens ved professor i 
infeksjonsmedisin ved Ullevål, Dag Berild. 
Deretter fulgte en fuktig kveld på baren til 
veterinærstudentene, Bodega, med både 
studenter og professorer.

Lørdagen var krydret med foredrag 
fra både medisin og veterinærmedisin, og 
det ble holdt spennende foredrag av blant 
andre Camilla Stoltenberg, Mattilsynet, 
OUS og Veterinæinstittutet. Det var nok 
likevel prof. Berild som høstet mest latter 
og glede i salen i sitt foredrag om borreliose 
med sine friske utspill og artige anekdo-
ter. Per Fugelli fikk i oppdrag å samle 
trådene og mottok stående applaus for 
avslutningsforedraget «Pasienten Jorden; 
legenes ansvar?».

Så hvorfor skal medisinere bry seg 
om One Health? Med globalisering og 
klimaendringer vil dyr og mennesker flytte 
på seg, og dette får naturlig nok konse-

kvenser for vårt virke som leger. Det blir 
derfor desto viktigere at vi klarer å tenke 
helhetlig sammen med andre grupper som 
veterinærer, biologer og farmasøyter for å 
løse utfordringer som infeksjoner, antibio-
tikaresistens og mattrygghet. Både Nmf 
Oslo og DNV-S ønsker å gjøre OHW til 
et årlig arrangement og vil også inkludere 
andre relevante student- og fagmiljøer. I 
Sverige er det myndighetene og universite-
tene som jobber med One Health, og vi har 
også ambisjoner om få til noe tilsvarende 
i Norge. Følg med på vårt videre arbeid 
på Facebook og Twitter ved å søke etter 
One Health Norway!

tekst: Imon Barua
bilde: Kim Jonas Vesterås

«If you fuck with 
nature, nature 
fucks with you» - 
Dag Berild, One 
Health Weekend
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V
i må snakke mer 
om «oss». Rør-
leggeren, syke-
pleieren, legen, 
sykehusdirektø-
ren, vaskedama 
– når vi jobber 

ved et sykehus er vi alle i samme båt og 
har et felles mål: et fungerende helseve-
sen, uttalte Per Bleika, administrerende 
direktør ved Ringerike Sykehus da han 
tok turen nordover for å snakke for Troms 
Legeforening.

Temaet var også høyst aktuelt for 
oss medisinstudenter, særlig årets 6.-års-
studenter, som snart skal ut i arbeid. Selv 
om det er tvilsomt at noen trår rett inn i 
en stilling som sykehusdirektør vil vi alle 
måtte forholde oss til direktørvervet på 
en eller annen måte. Hvordan framtidas 
sykehus skal drives er et ubesvart spørsmål 
– en dag vil det kanskje være vi som skal 
legge føringa.

– Man må huske at bjellesauen også 
bare er en sau. Mye av vettet sitter blant de 
ansatte. Som leder av et sykehus må man 
lytte, like mye på hva den gamle overlegen 
sier som til hva unge, friske øyne ser. 

Ansatte folk, fikk bedre økonomi 
| Bleikelias filosofi har ført ham inn på 
utradisjonelle veier. Da han tok over 
ledelsen på Ringerike sykehus i 2011 var det 
et foretak med økonomisk underskudd i 

millionklassen. Likevel valgte han å ansette 
22 nye mennesker. Hvorfor?

– Jeg hadde selv en periode med 
sykdom og måtte ligge på sykehus. Der 
fikk jeg god kontakt med de ansatte og 
av og til kunne jeg plukke opp at det var 
økonomisk krise. Som pasient gjorde det 
meg urolig. Jeg tror at om man som ledelse 
kommuniserer pengeproblemer blir de 
ansatte også opptatte av det. Det er ikke 
bra. Derfor, da jeg selv ble sykehusdirektør 
for Ringerike Sykehus, ansatte jeg flere 
folk. Optimismen steg og det økonomiske 
underskuddet ble lavere. Jeg tror ikke man 
kan ta tallstørrelser og overføre det i hvor 
mange personer og årsverk som må bort – 
da ødelegger man. Helsevesenet kan ikke 
ha de samme reglene som et bilfirma. Vi 
driver ikke masseproduksjon i et fastsatt 
system, vi jobber med mennesker. Hvorfor 
skal unge, flotte, dyktige mennesker velge 
å jobbe ved et sykehus om det ser ut som 
et sammenhengende skipsvrak?

Demokratisk sykehus | Et annet radi-
kalt grep Bleikelia gjorde var å flytte bort 
flere lederstillinger ved sykehuset. Per dags 
dato består ledelsen av et fåtall personer i 
forhold til hva det gjorde før. Nå drømmer 
han om et sykehus styrt kun av de ansatte.

– Ansatte utgjør 70 prosent av kostna-
dene, men de gjør den viktigste andelen 
av arbeidet. Man kan ikke ha like mange 

Han er en utradisjonell sykehusdirektør. Da Per Bleikelia tok over 
styringen for det økonomisk belastede Ringerike Sykehus begynte han 
å ansette folk i stedet for å sparke. Han flyttet bort mange lederstillinger 
og lot i stedet sykepleierne og legene få større innflytelse. På kort tid ble 
millionunderskudd snudd til overskudd og arbeidsglede. Et eksempel til 
etterfølgelse for Sykehus-Norge?

tekst: Sandra Kristiansen
bilde:  Louise Carlsen

Bjellesauen
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HR-ansatte som leger. Alle penger gitt fra 
Stortinget er bevilget til pasientbehandling 
og ikke på «båttur i Skagerak med frosne 
reker», sier han og peker mot at han har 
kuttet mye av ledelsens pengebruk. Sam-
tidig har han valgt en demokratisk profil 
på sykehuset, der de ansatte får være med 
i viktige avgjørelser.

– Man må få alle med seg og skape 
eierforhold og fellesskap. 

– Å lede er å være til stede | Bleikelia 
har for lengst byttet ut direktørtittelen 
med en tittel han mener passer bedre, 
nemlig «ansvarlig tilrettelegger». – Hvis 
man bestemmer masse ting som de ansatte 
ikke er enige i, da funker det ikke. Det 
handler jo om å legge ting til rette slik at 
helsevesenet fungerer.

Den «ansvarlige tilretteleggeren» spiser 
lunsj med de ansatte hver dag. Hver uke 
skriver han en liste over hvilken avdeling 
han vil besøke på hvilken dag, og han hører 
gjerne de ansattes tanker og meninger 

over en uformell kopp kaffe. I tillegg går 
han daglige runder rundt hele sykehuset.

– Det blir et par kvadratmeter, men 
Helsedirektoratet sier jo at det er sunt å 
gå, spøker Bleikelia. – Men for meg er 
det å lede å være til stede. Man må se og 
bli sett. Av og til kan det være nok at jeg 
bare er der, gående i gangene og hilse på 
folk, så vet de at de kan huke tak i meg 
om det skulle være noe.

Årets arbeidsgiver| I år ble Per Blei-
kelia utnevnt til Årets Arbeidsgiver 2014 
av Legeforeningen. Det er første gang en 
ikke-lege vinner denne prisen. I juryens 
begrunnelse står det: «Årets vinner har de 
siste årene stått frem som et unikt forbilde 
på en dedikert og klok sykehusleder som 
tar pasientene og de ansattes hverdag 
på største alvor. (…) Hans lederfilosofi 
bidrar til svært gode resultater for både 
pasienter, ansatte og bunnlinjen. Han er 
en høyt oppskattet og respektert leder av 
både ansatte og tillitsvalgte».

 – Jeg sier ikke at jeg har fasiten, under-
streker Bleikelia, – Men i dette tilfelle har 
det funket. Det er ikke sikkert min metode, 
i et relativt lite sykehus, passer for et større 
sykehus. Men jeg tror egenskaper som 
åpenhet, tillit og det å ta folk på alvor er 
overførbart til ethvert sted. Samfunnet er i 
stadig endring og det er også helsevesenet. 
Vi må stå sammen for å mestre framtidas 
utfordringer.
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Æsculap intervjuet Sigrun Halvorsen, Avdelingsleder ved Hjertemedisinsk 
avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål, om jobben som kardiolog.  
tekst og foto: Emil Bakkerud Nærby

Hva går kardiologifaget ut på? 
Kardiologifaget går ut på å diagnostisere, 
forebygge og behandle alle slags hjerte-
sykdommer. De vanligste hjertesykdom-
mer er akutt hjerteinfarkt, hjertestans, 
arytmier, hypertensjon og hjertesvikt, 
men også klaffesykdommer og medfødte 
hjertesykommer hører inn under faget. 
Vi utfører undersøkelser som arbeids-
EKG, 24-timers EKG, ekkokardiografi, 
koronar angiografi og elektrofysiologiske 
undersøkelser, og behandlinger som PCI 
(utblokking) av koronarkar og innleggelse 
av pacemakere og hjertestartere (ICD) 
og ablasjonsbehandling av arytmier. I 
tillegg er vi eksperter på medikamentell 
behandling av hjertesykdommer; det kom-
mer stadig nye og effektive medikamenter 
på markedet. 

Hvordan oppstod din interesse for kardiologien? 
Jeg hadde ikke planlagt å bli kardiolog. 
For å bli spesialist i indremedisin måtte jeg  
innom en medisinsk overvåkningsavdeling. 
Der var det mange hjertepasienter, og disse 
pasientene synes jeg det var ekstra spen-
nende å jobbe med. Jeg bestemte meg der-
for å prøve en periode på Hjertemedisinsk 
avdeling, med det resultat at jeg bestemte 
meg for å bli kardiolog. Det har jeg aldri 
angret på. Kardiologifaget er utrolig spen-
nende og veldig dynamisk; det skjer ting 
hele tiden, og behandlingsmulighetene 
bedres stadig. Mye av vår behandling er 
direkte livreddende, for eksempel den 
akutte infarkt- og hjertestansbehandlingen.  

Hvordan arter en arbeidsdag seg for en kardiolog? 
Det er litt avhengig av hvor man jobber. 
På vår avdeling, som er veldig seksjonert, 
varierer arbeidsdagen avhengig av hvilken 
seksjon man jobber på. De som jobber på 
ekkolaboratoriet bruker mye av dagen på 
å utføre ekkokardiografi-undersøkelser. På 
pacemaker/ICD-laboratoriet opererer de 

inn pacemakere eller ICD’er, gjør pacema-
kerkontroller og utreder spesielle arytmier. 
Legene som jobber på angiografilaborato-
riet, gjør angiografier og PCI-behandlinger 
det meste av dagen i tillegg til å snakke 
med og undersøke pasienter selvfølgelig. 
På hjerteovervåkningen ligger de dårligste 
pasientene, for eksempel pasienter med 
akutt hjerteinfarkt, hjertestans og hjerte-
sviktpasienter som trenger respirator. De 
som jobber der, har veldig varierte dager 
da de ikke vet om morgenen hva som vil 
komme inn av pasienter i løpet av dagen. 
De må også bruke mye tid på å tenke og 
finne fram til den beste behandlingene til 
de dårligste pasientene; det kan ofte være 
en stor utfordring. 

Alle legene under seksti år inngår i vakt-
systemet vårt. Overlegene går bakvakter 
med tilstedevakt til klokken ni om kvelden 
og hjemmevakt til neste morgen. LIS (lege 
i spesialisering) legene under utdanning i 
kardiologi har tilstedevakt hele tiden, men 
døgnet er delt i to vaktbolker. Det er stort 
sett veldig travelt, både for overleger og 
for LIS, da pasienter innlegges hos oss 
hele tiden og vi har en median liggetid 
på våre hjerteinfarktpasienter på et døgn. 
I tillegg står vi i løpende kontakt med 
ambulansetjenesten som sender 10-20 
prehospitale EKG per dag for tolkning og 
råd om behandling. Vi går også på mange 
tilsyn og med tilhørende rådgivning. Altså 
en travel men spennende spesialitet. 

Hvordan er utdanningsforløpet for kardiologer? 
Man må først utdanne seg til spesialist i 
indremedisin, og i tillegg ha tre år med 
kardiologi. Noe av tiden med kardiologi 
kan inkluderes i den tellende tjenesten til 
indremedisin. Minimum atten måneder 
av de tre årene med kardiologi må være 
på et gruppe 1 sykehus.  Det er krav om 
et visst antall gjennomførte  ekkokardio-
grafier, angiografier, pacemakerkontroller, 

innleggelse av midlertidige pacemakere, 
barneekkokardiografier og arbeids-EKG 
m.m. 

Angiografi- og PCI-prosedyrene har 
man bare mulighet til å gjøre på de invasive 
sentrene, og det er dessverre mange leger 
under spesialisering som må vente lenge 
for å få labtjeneste og få gjennomført alle 
prosedyrene.  

Hvordan er kjønnsfordelingen blant kardiologer? 
På vår avdeling har vi nitten overleger; tre 
av disse er kvinner. Blant LIS-legene er 
det noen flere kvinner. Kardiologien har 
tradisjonelt sett vært et mannsdominert 
yrke, og er nok det fortsatt, i alle fall på 
universitetssykehusene.  Det finnes bare 
én kvinnelig professor i kardiologi i hele 
Norge. Universitetet i Oslo har ingen. 

Årsaken til dette er nok delvis at 
arbeidsmengden ikke alltid er så enkel å 
forene med et familieliv med små barn. 
Men mange ting er i ferd med å bedre 
seg, og for første gang har vår avdeling 
nå fått en kvinnelig avdelingsoverlege/
avdelingsleder.

Hvor mye kan en forvente å arbeide som kardiolog?
LIS-legene får betalt for 42-43 timer uken, 
men det er mange som driver forskning 
i tillegg, og det må ofte gjøres utenom 
ordinær arbeidstid. Overlegene ved vår 
avdeling har en lønnet arbeidsuke på 45 
timer i uken, men mange av overlegene 
jobber også betydelig mer fordi de dri-
ver forskning på fritiden. For mange er 
kardiologien både en jobb og en hobby. 

Hva tjener en kardiolog?
En sykehuskardiolog tjener omtrent det 
samme som overlegene i de andre indre-
medisinske spesialiteter, og er avhengig 
av vaktbelastningen og antallet timer med 
UTA. De få privatpraktiserende tjener 
nok litt mer.
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Turnus

lege
tekst: Trine Otterstrøm
foto: Trine Otterstrøm og Wikimedia
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Hvorfor søkte du turnustjeneste i Førde og Bales-
trand?
Ganske tilfeldig. Jeg var del av «pilotpro-
sjektet», dvs første søknadsrunde etter siste 
trekning. Det var bare 70 plasser igjen 
da mitt kull søkte, så det var pur flaks at 
jeg fikk turnusplass og at det ble akkurat 
Sogn og Fjordane. Balestrand hadde jeg 
hørt mye fint om fra forrige turnuslege.  

Har du noen tilknytning til disse stedene?
Nei, ingen. Jeg hadde sett et postkort fra 
Sognefjorden en gang.  

Hva er du fornøyd med som turnuslege?
Å møte mennesker – som pasienter, men 
også som pårørende og kollegaer. Det er 
fantastisk fint å ha en jobb der man bidrar 
til å hjelpe folk, og der alle rundt deg drar 
i samme retning. Rent bortsett fra det, er 
jeg utrolig fornøyd med kombinasjonen 
Førde/Nordfjordeid og Balestrand – rett 
og slett fordi jeg føler at læringsutbyttet 
har vært så stort, og at ansvaret har økt 
jevnt og trutt i passe (men ganske bratt) 
oppoverbakke. 

Hva er du mindre fornøyd med?
Det er leit de gangene ingenting kan gjøres, 
eller de gangene pasienten skrives ut fra 
sykehuset uten at man føler man egentlig 
har kommet «til bunns» i problemet. Noen 
ganger opplevde jeg også å være uenig 
med bakvakt – det var ekkelt i begynnel-
sen, men da jeg lærte meg å argumentere 
tilbake og spørre hvorfor, ble det fruktbare 
konfereringer. Uenighet og spørsmål gir 
mye læring.
Balestrand har siden sept. 2013 ikke hatt 
egen ambulanse, noe som fører til at vi må 

vente på ambulanse fra nabokommunen 
40 minutter unna når noe skjer. Foreløpig 
har det heldigvis gått relativt greit.
 
Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset/legekon-
toret?
Godt og inkluderende. Det er alltid rom 
for å spørre, og man får som regel gode 
svar. Selv om man er den desidert mest 
uerfarne, blir man inkludert som kollega og 
ikke bare redusert til «innkomstsekretær». 
Det gjaldt spesielt på Norfjordeid, hvor 
det kun er 4 overleger og ingen LIS (Leger 
i spesialisering), men også i Førde hvor 
man fikk gå visitt og assistere mye på ope-
rasjoner. På legekontoret i Balestrand blir 
jeg behandlet som en fullverdig kollega, 
og jeg føler at jeg får mye tillit og ansvar.

Hvordan er det sosiale miljøet ved sykehuset/
legekontoret?
På sykehuset var det akkurat passe stort. 
Både Førde og Nordfjordeid er smått 
nok til at man blir ganske godt kjent med 
folk – men stort nok til at man finner 
likesinnede. Mest sosialt var det kanskje i 
Førde, der det var ca 20 turnusleger totalt. 
Balestrand gir naturlig nok ikke så mye 
rom for «turnuslegesosialisering», men det 
kompenseres med et veldig inkluderende 
lokalsamfunn, der alle, kjente og ukjente, 
sier «hei» på gata, og der man plutselig blir 
kastet inn forrest i 17.maitoget. 

Hvor mye jobber du hver uke?
På sykehus ble det fort 50 timer i uka. På 
Nordfjordeid hadde vi avspaseringsuke 
hver 6. uke, og med flyplass rett i nærheten 
er det fint. I distrikt har jeg 8-timersdager, 
men sitter ofte lengre. Legevakt kommer 

i tillegg og er ganske hektiske, derfor er 
det fri hele neste dag.  

Har du noen tips til andre som skal søke turnusplass?
Jeg hadde ingen kontakter og var heldig. 
Et godt tips tror jeg er å tenke mer på 
turnustjenesten som første del av yrkes-
karrieren, enn som siste del av studiet. 
Ansvarsjokket kan bli stort dersom man 
føler at man ikke lærte nok under forrige 
periode. Søk turnus på små og mellom-
store steder, hospiter underveis på andre 
avdelinger, ta imot utfordringer, øv på å 
resonnere selv, og les deg opp igjen på 
tilstander du støter på underveis. Drikk 
kaffe og stay sharp!

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Jeg har søkt på et 3 måneders kurs i tro-
pemedisin i Liverpool. Fremtiden får vise 
hva som skjer etter det. 

Helse Førde

•	 En	del	av	Helse	vest	helseforetak
•	 Yter	helsetjenester	til	108	000	

innbyggerene	i	Sogn	og	Fjordane
•	 Består	av	Førde	sentralsjukehus,	

Lærdal	sjukehus	og	Nordfjoreid	
sjukehus	og		psykiatrisentere	i	
Tronvik	og	i	Sogndal,	samt	19	
ambulansestasjoner

•	 Har	omlag	2300	ansatte	

Balestrand kommune

•	 Ligger	i	Sogn	og	Fjordane,	langs	
Sognefjorden

•	 1337	innbyggere

Navn: Ingrid Hoff
Alder: 26
Universitet: Universitetet i Oslo
Sykehustjeneste: Førde sjukehus – kirurgi, 
Nordfjordeid sjukehus – medisin
Distriktstjeneste: Balestrand kommune
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OMByggiNg aV Medi-
siNsK BiBliOTeK

dDenne sommeren blir Medisinsk 
bibliotek på Rikshospitalet bygget 

om. Det blir to lesesaler med til sammen 
120 leseplasser, fire nye grupperom og flere 
sittegrupper med myke stoler. Leseplassene 
kommer til å ha inngang både direkte fra 
biblioteket og fra utsiden av biblioteket 
så de er tilgjengelige hele døgnet. Det blir 
også bokskap tilgjengelig for studenter i 11. 
og 12. semester. Grupperommene kommer 
med whiteboard og dataskjermer, som en 

kan koble til bærbare datamaskiner eller 
nettbrett.

Ombyggingen starter 23. juni, og vil 
være ferdig innen utgangen av august. I 
den perioden vil  lesesalene være stengt 
men biblioteket vil holdes åpent. Vi håper 
ombyggingen fører til et bedre lærings-
miljø for studentene ved Det medisinske 
fakultetet på Universitetet i Oslo. 

Før åpningen av jubileumsutstilling til høsten skal universitetsbiblioteket 
ved Rikshospitalet i Oslo pusses opp. Etter innspill fra studentene vil blir 
det flere lesesalplasser og muligheter til å benytte eget elektronisk utstyr.
tekst: Magnus Carlström

Bilde: Medisinsk bibliotek etter ombyggingen, illustrert av Scenario Interiørarkitekter
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UaeM VOKser i eUrOpa 

UAEM Europa har vokst enormt de 
siste årene, noe antallet deltakere på 

konferansen vitner om. Da konferansen 
ble arrangert i Bergen for to år siden var 
vi under 50 deltakere, fjorårets konferanse 
i København hadde over det dobbelte. I 
Basel var det så mange som 200 deltakere 
fra 22 land! Dette lover godt for framtidig 
tilgang til medisiner for verdens befolk-
ning! Det tyder i alle fall på en bevisstgjø-
ring av studenter i Europa. Flere og flere 
ser behovet for endringer i dagens system 
for forskning og utvikling (FoU). 

Fredagen startet med ulike guidede 
turer. Noen fikk med seg Novartis’ lokaler, 
andre kunne dra til Swiss Tropical and 
Public Health Institute, mens resten fikk 
en byvandring i vakre Basel. Deretter fikk 
vi en fantastisk felles kick-off før UAEM 
Europas generalforsamling (GA). Nye 
medlemmer kunne delta på introduk-
sjonsforedrag om UAEMs historie. Som 
avslutning for dagen bar det avgårde til 
lett bespisning og bli-kjent-lek. 

Lørdagen hadde et meget tettpakket 
og interessant program. Hvert land fikk 
presentere sine lokallag og sitt arbeid. Det 
var inspirerende å høre om hvordan ulike 
grupper jobber og hvordan det stadig 

spretter opp nye lokallag ved universi-
teter rundt om i Europa. Vi i den norske 
delegasjonen fikk gode tilbakemeldinger 
på våre ideer og arbeidsmåter. Rundt 
omkring på toalettene på medisinske 
fakulteter i Norge har det for eksempel 
hengt plakater om «månedens neglisjerte 
sykdom», et lærerikt konsept som nå trolig 
spres utover Norges grenser. Herlig at 
medisinstudenter i Europa nå får lære litt 
mer om sykdommene som rammer 1/6 av 
verdens befolkning, men som vi lærer så 
lite om på studiet ellers. Se etter plakatene 
på ditt universitetsområde! Ellers synes alle 
det var kult og eksotisk at vi endelig har 
et UAEM-lokallag på verdens nordligste 
universitet. Tromsø er herved satt på 
Europakartet!

I tillegg til dette hadde vi flere foredrag, 
samt workshops i mindre grupper. Etterpå 
var det en stor, offentlig paneldebatt. 
Debatten ble også livestreamet, så det 
var ganske mange som fikk den med seg. 
Temaet for debatten var hvordan man 
kunne snu systemet til å etterleve folks 
behov, og ikke kortsiktig profitt.

På lørdagen fikk vi også ta del i sveit-
siske mat- og musikktradisjoner. Nydelig 
sveitsisk fondue (mmm.. Ost!) og vin var 

perfekt akkompagnert av et folkedrakt-
kledd jodlekor. Deretter gikk turen til en 
svært hyggelig og morsom fest! 

På søndagen hadde vi enda flere fore-
drag og workshops. Mens lørdagen i all 
hovedsak tok for seg hvilke problemer 
vi står overfor fikk vi denne siste dagen 
anledning til å planlegge konkrete arbeids-
metoder, i tillegg til at vi fikk god innsikt i 
det arbeidet som gjøres på internasjonalt 
nivå. Noe av det fine med UAEM er at man 
kan jobbe opp mot mange ulike ledd; enten 
veldig lokalt opp mot eget universitet, opp 
mot nasjonale forskningsstrategier eller 
opp mot forhandlinger i WHO. Over 
hele fjølen kan man arbeide med å spre 
kunnskap i befolkningen. Det finnes noe 
å gjøre for alle der ute som brenner for 
tilgang til medisiner! Konferansen ble 
avsluttet med en aksjon i Basel sentrum. 
Der hadde man med en kjempelang banner 
som strakk seg over Rhinen. 

Vi er alle veldig fornøyde med konfe-
ransen og gleder oss til å fortsette arbeidet 
med å rette opp systemfeilene som hindrer 
tilgang til medisiner. Har du lyst å hjelpe 
oss i dette arbeidet? Vil du vite mer? Sjekk 
ut uaem.no eller finn oss på facebook 
eller twitter.

Studentengasjement løsningen for vårt feilslåtte FoU-system? Helgen 25.-27.april 
arrangerte Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) sin årlige europeiske 
konferanse i Basel, Sveits. Hvilket bedre sted finnes det egentlig enn Basel, 
hovedkvarter for legemiddelgigantene Novartis og Roche? 
tekst: Elise Orvedal Leiten
foto: UAEM
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iNTeresserer dU deg 
FOr FOrsKNiNg?  

er du en av dem som alltid har hatt 
en forskerspire i magen? Eller kunne 

du tenke deg å forske, men klarer ikke 
bestemme deg for et prosjekt i havet av 
mulige fagfelt? Kanskje du har et eget 
forskningsprosjekt som du kunne tenke 
deg å presentere? Kjenner du deg igjen 
i noe av dette, så bli med på Frampeik! 
Frampeik er legestudentenes egen fors-
kningskonferanse og er et vennligsinnet 
forum for alle medisinstudenter med 
stor eller liten interesse for forskning. I 
år vil konferansen avholdes i Trondheim 
24.-26. oktober. 

Frampeik for tiende gang | Ansvaret 
for Frampeik har siden oppstarten i Oslo i 
2005 gått på rundgang mellom de fire medi-
sinske fakultetene i Norge. Konferansen 
har tradisjon for å være et lavterskeltilbud 
der man får mulighet til å presentere pro-
sjektet sitt for første gang, uansett om det 
er forskerlinjeoppgaven, masteroppgaven 
fra medisinstudiet eller et annet prosjekt. 
Det blir muligheter for å presentere enten 
med muntlig presentasjon eller med pos-
ter. Frampeik er en fin anledning til å se 
hvordan en forskningskonferanse fungerer, 
og studenter som ikke ønsker å presentere 
er også hjertelig velkomne.

Forskningskvalitet, studenter-
hytta og galla | Tidligere konferanser 

har satt fokus på forskerutdanning, fors-
kningsinnovasjon og vitenskapsformidling. 
Frampeik 2014 tar opp forskningskvalitet, 
et tema som er aktuelt i en tid der det 
publiseres mer og mer, der klinisk relevans 
etterspørres i økende grad og der det er 
en økende bevissthet på hvordan ulik 
tilgang på forskningsresultater påvirker 
kvaliteten på forskningen. Årets tema 
skal introduseres av Curt Rice, professor 
ved Universitetet i Tromsø (UiT) og 
styreleder i CRIStin (Current Research 
Information System In Norway, og Bjørn 
Samset, fysiker og fagformidler. I tillegg 
til det faglige programmet med plenums-
foredrag og studentpresentasjoner består 
konferansen av et variert sosialt program. 
Etter introduksjonen på fredag blir det 
åpningsfest på Studenterhytta i Bymarka, 
og på lørdag kveld fortsetter festlighetene 
med gallamiddag på Britannia Hotell. 
Dette blir en helg med forskning og 
fest i skjønn forening, med muligheter 
for å knytte nye bekjentskaper, både på 
tvers av by og fagfelt. Håper vi sees på 
Frampeik 2014!  

tekst: Camilla Struksnæs
foto: Mentz Indergaard/NTNU

Frampeik 24.-26. Okto-
ber 2014 

•	 Hvor:	Kunnskapssenteret,	St.	
Olavs	Hospital,	Trondheim

•	 Hvem:	Alle	medisinstudenter	
•	 Tema:	Forskningskvalitet	–	med	

bla	Curt	Rice
•	 Sosialt:	Fest	på	Studenterhytta	

og	gallamiddag	på	Britannia	
Hotell	

•	 Påmeldingsfrist:	15.	september	
•	 Se	www.frampeik.no	eller	face-

book.com/frampeik2014	for	mer	
informasjon!
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utenfor pensum

I fremtidige nummere av Æsculap vil vi ta for oss hendelser, 
forskning og meninger som setter helsefaget i et nytt – og 
forhåpentligvis underholdende – lys. Denne utgaven tar 
for seg fagartikler utenom det vanlige:

Utenfor pensum

The hobbit — An unexpected 
deficiency
Vitamin D mangel er et antatt 
underdiagnostisert problem i 
Norge i dag. Kanskje skyldes det 
at symptomene ikke er like uttalte 
som hos innbyggerne i Midgard 
i tiden da handlingen i Hobbiten 
utspilte seg. Joseph og Nicholas 
Hopkins publiserte en pilotstudie 
I The Medical journal of Aus-
tralia hvor de så på sammenhen-
gen mellom spisevaner, moralske 
egenskaper, «godhet» og suksess-
grad hos karakterene i Hobbiten. 
Resultat viste langt høyre D-vita-
minverdier hos de godsinnede og 
seierrike. P-verdi? Under 0,001 
ifølge forfatterne.

Shaken because of tremor?
I juleutgaven av British Medi-
cal Journal 2013 gikk en gruppe 
leger gjennom James Bonds drik-
kevaner i en retrospektiv littera-
turoppsummering. Endepunktet 
i studien var «Weekly alcohol 
consumption by Commander 
Bond» og forfatterne konkluderer 
meg at agentens alkoholinntak 
er uforenlig med has oppgitte 
yteevne. Avslutningsvis anbefaler 
de en snarlig innleggelse for vi-
dere utredning og behandling, 
samt en uttrykt misstanke om at 
«shaken not stirred» skyldes en 
alkoholindusert tremor.

Sterk som en okse, og dobbelt 
så smart?
Onde tunger vil ha det til at or-
topedene er «Sterke som okser, 
men halvparten så smarte». I 
2011, igjen i British Medical Jour-
nal, ønsket en gruppe kirurger å 
avlive denne myten. De satte opp 
en prospektiv sammenlikningss-
tudie hvor ortopediske kirurgers 
håndkraft og intelligens ble testet 
mot anestesilegers. Resultatet 
viste seg å gå i ortopedenes favør, 
både hva kraft i håndklypen og 
intelligens angår. Som konklusjon 
legger forfatterne til: «… anes-
thetic colleagues, who should find 
new ways to make fun of their or-
thopaedic friends.»

Ny spalte

nummerets bilde :



Følsomme 
gener

tekst: Andreas Wahl Blomkvist
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Følsomme 
gener

I forrige utgave av Æsculap så vi på 
hvordan lykke har evolvert sammen 
med resten av det kognitive apparatet 

[1]. Følelsen lykke har gjennom seleksjon 
blitt brukt til å løse adaptive oppgaver. 
Vi tok også for oss andre emosjoner som 
sinne og sjalusi. Det kan være vanskelig å 
forstå hvordan denne seleksjonen foregår 
og hvordan også andre emosjoner har blitt 
formet gjennom tilsvarende mekanismer. 
I denne artikkelen skal vi se nærmere på 
disse spørsmålene. 

Regulering av atferd | Foregangsper-
sonene til moderne evolusjonspsykologi, 
John Tooby og Leda Cosmides, foreslår 
at emosjoner virker som overordnede 
kognitive programmer. Disse kognitive 
programmene dirigerer hjernen ved å sette 
opp mål og prioriterer oppgaver hjernen 
skal løse. For eksempel, kroppen har 
mekanismer som kan overvåke behovet 
for næring. Når dette behovet trer fram 
vil det igangsette sultfølelsen som igjen 
vil påvirke hjernen til å endre atferd mot 
å søke mer mat. 

Frykt er en annen følelse som beskytter 
oss ved å overvåke omgivelsene gjen-
nom sansene. I det øyeblikket relevante 
nervekretser gjenkjenner en trussel vil 
dette igangsette fryktfølelsen som igjen 
vil dirigere hjernen mot en løsning på 
den truede situasjonen. Tanken er altså 
at hjernen har «mikroprogrammer» som 
utløses av visse sensoriske opplevelser og 
deretter påvirker atferd i et forsøk på å 
skape en adaptiv respons til disse opple-
velsene [1]. Hvordan disse mekanismene 
har blitt formet av naturlig seleksjon og 
hvilke adaptive oppgaver de er ment å 
løse skal vi utforske videre. 

Gener og naturlig seleksjon | Evolu-
sjon baserer seg på seleksjon av gener som 
reproduserer seg på bekostning av andre. 
Gener produserer individer som frakter 

dem igjennom generasjoner. Richard 
Dawkins beskriver i sin bok The Selfish 
gene at vi er overlevelsesmaskiner for 
våre gener [3]. Egenskapene til disse 
overlevelsesmaskinene er avgjørende for 
genenes reproduksjon. Hvert gen er sjel-
dent ansvarlig for en hel egenskap alene. 
Fra patologien vet vi at mange sykdommer 
er multifaktorielle. Man snakker om såkalte 
polymorfismer (varianter) av gener som 
øker risikoen for en sykdom eller en fordel-
aktig egenskap. Det er derfor mer riktig å 
si at hvert enkelt gen øker sannsynligheten 
for en viss type effekt, for eksempel en 
sykdom eller et personlighetstrekk. 

Det er samtidig viktig å understreke at 
vi ikke er våre gener, men at vi er produkter 
av dem. Vi går i mot deres evolverte «ønske» 
hver gang vi forhindrer forplantning med 
bruk av prevensjonsmidler. Hvorfor, kan 
vi spørre oss, kan ikke genene styre hvert 
minste valg vi tar? Svaret ligger i tidsfor-
sinkelsen det tar for gener å respondere på 
stimuli [4]. Gener utøver hovedsakelig sin 
funksjon gjennom syntese og regulering av 
proteiner. Dette er en relativt tidkrevende 
prosess, og det bør være enkelt å se at gener 
som produserer et sentralnervesystem 
med evnen til å reagere raskt og effektivt 
på forandringer i miljøet, vil gi en repro-
duksjonsmessig fordel.

Til tross for bruken av ordet «ønske» i 
forrige avsnitt er det ikke slik at gener har 
noe reelt ønske eller at naturlig seleksjon 
har en intensjon om noe som helst. Det er 
ganske enkelt en naturlig konsekvens av 
naturens lover. Mange religiøse henviser 
til en skaper som visstnok brukte natur-
lig seleksjon til å danne mennesket, men 
det fantastiske med naturlig seleksjon er 
nettopp at ingen skaper er nødvendig. 
Naturlig seleksjon vil velge ut de genene 
som reproduserer seg oftere enn andre, 
og disse genene vil av nødvendighet gi 
opphav til egenskaper som gjør nettopp 
denne oppgaven. Det er enklere å skrive 

«Egenskapene 
til disse 
overlevelsesmaskinene 
er avgjørende 
for genenes 
reproduksjon»
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om gener og deres organismer som om 
de har en intensjon om å spre seg, men 
det er i realiteten en blind prosess som 
eliminerer de genene og organismene som 
ikke sprer seg. 

Frykt | Nå som vi har oppfrisket vårt 
konsept om evolusjon, kan vi legge fram 
noen forklaringsmodeller for hvorfor 
menneskesinnet har de egenskapene det 
har. Et enkelt eksempel er følelsen av sult. 
Gener som stimulerer organismen til å søke 
etter mat ved behov vil reprodusere seg på 
bekostning av gener som ikke produserer 
en adekvat sultfølelse. Jeg skriver adekvat 
fordi et dyr som ikke kjenner til noe annet 
enn å spise vil ikke reprodusere seg. Med 
andre ord, gener som øker sannsynligheten 
for å regulere sultfølelsen til den grad som 
gir økt reproduktiv suksess – fitness – vil 
spre seg. Alle de små reguleringsmeka-
nismene som bidrar til å styre sultfølelse 
(ghrelin, leptin, nervesentre i hypotalamus 
osv.) har sakte men sikkert blitt formet av 
naturlig seleksjon i løpet av millioner av år.  

Et annet eksempel er frykt. Gener som 
produserte dyr som gjenkjenner farer vil 
ha en reproduktiv fordel. Hvordan greier 
gener å programmere nervesystemet til 
å kjenne igjen potensielle farer? Siden 
gener i seg selv ikke handler raskt, må 
de programmere et nervesystem til å 
gjenkjenne mønstre som typisk svarer til 
en fare. Dette er sannsynligvis gjort ved 
å gjenkjenne karakteristiske trekk hos tru-
ende dyr. For eksempel har man funnet at 
buede linjer som konvergerer mot et punkt 
(med andre ord en stilisert framstilling av 
en edderkopp) ble vurdert mer negativt 
og aktivt enn de samme linjene arrangert 
parallelt og uten et felles samlepunkt [5]. I 
tillegg har det blitt oppdaget at V-formede, 
rynkede øyenbryn induserer en betydelig 
negativ vurdering av illustrerte ansikt. 
Sinte ansikt som blir presentert visuelt 

sammen mange andre ansikt, oppdages 
dessuten raskere og mer nøyaktig enn 
andre typer ansiktsuttrykk. Det er også 
kjent at mennesker har en sterk frykt for 
relativt små trusler som edderkopper og 
slanger, men mangler omtrent fullstendig 
frykt for biler eller stikkontakter. Studier 
på både mennesker og aper har også vist 
at frykt for slangelignende stimuli kan 
produseres enkelt med betinget læring, 
mens det er vanskelig å få samme effekt 
av annen stimuli [5].

Det er en stor evolusjonsmessig fordel 
å gjenkjenne trusler og deretter igangsette 
«fight or flight»-systemet. Frykt er derfor en 
eldgammel respons som ikke uventet invol-
verer nervekretser i det limbiske system, 
som er fylogenetisk eldre enn neocortex. 
Spesifikt spiller amygdala en viktig rolle 
og det har blitt funnet cellepopulasjoner 
i amygdala hos primater som responderes 
selektivt på både edderkopper og ansikt. 
Til slutt er det viktig å forstå at naturlig 
seleksjon foregår over mange millioner 
år, og at det har derfor ikke vært noe 
seleksjonspress mot «moderne» farer som 
biler og elektrisitet.    

Avsky | Avsky er evolvert for å unngå 
giftige stoffer og mikroorganismer, og 
har også senere blitt implisert for å unngå 
visse seksuelle handlinger, noe jeg vil 
komme tilbake til senere. Ting som blir 
ansett som avskyelig er ofte potensielt 
sykdomsfremkallende faktorer relatert 
til dyr, slik som spesifikke kroppsdeler 
(særlig deler av rovdyr og åtseletere) og 
kroppsprodukter, spesielt slim, puss og, 
mest av alt, avføring. Til tross for at følelsen 
er universell for en rekke ting, fremkalles 
denne følelsen av forskjellige typer mat i 
forskjellige kulturer, og det ser derfor ut 
til å være assosiert med en læringsprosess 
i tidlig alder. Avsky er også delvis hinsides 
rasjonell vurdering; for eksempel synes 
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mennesker det er frastøtende å spise 
en kakerlakk selv hvis den er sterilisert. 
De vil heller ikke drikke eller spise noe 
som har vært i kontakt med en sterilisert 
kakerlakk. I tillegg nøler mennesker før 
de tør å drikke juice fra urinbeholdere, 
selv hvis de aldri faktisk har vært i kontakt 
med urin. Unntakene ser vi hos små barn 
som vil putte omtrent alt i munnen, før de 
kommer til en periode i livet hvor de spiser 
svært selektivt. Antropologen Elizabeth 
Cashdan har dokumentert at barns vil-
lighet til å prøve ut nye ting stuper etter 
omtrent tre år [6]. Cashdan foreslår at dette 
dreier seg om en evolvert læringsprosess 
der barn ender opp med å foretrekke den 
typen mat de fikk tildelt fra sine foreldre 
før dette «stupet» inntraff.

Som nevnt tidligere vurderes alt som 
har vært i kontakt med avskyelige ting 
som frastøtende. Dette har opphav i det 
faktum at mikroorganismer kan spre seg 
ved kontakt. Naturlig seleksjon har altså 
formet oss til å ha en slags intuitiv forstå-
else av mikrobiologi. Gener som lagde 
organismer som holdt seg unna giftige 
stoffer og patogener har greid seg bedre 
enn de som ikke gjorde det. Det er interes-
sant å bemerke seg at verken gener eller 
vårt sentralnervesystem i seg selv forstår 
hvorfor det er en dårlig idé å spise puss 
eller avføring.

Et annet opplysende eksempel er mor-
genkvalmen som oppleves av gravide. 
Dette har tidligere blitt forklart som en 
bivirkning av hormoner. Dette forklarer 
kanskje mekanismen, men ikke hvilken 
funksjon dette universelle fenomenet har. 
Biologen Margie Profet har gjort mye 
arbeid rundt dette, og hennes teori går ut 
på at svangerskapskvalme er en adaptiv 
mekanisme for å hindre individet til å 
spise noe som kan skade fosteret [7]. Vi vet 
i dag at mange planter inneholder gifter 
som kan tolereres av voksne individer, 

men som kan ha uhyggelige effekter på 
fosteret. Profet har grundig dokumentert at 
svangerskapskvalme begynner når fosterets 
organsystemer blir formet og er mest sår-
bare for teratogener, men samtidig vokser 
sakte og ikke krever mye næring. Kvalmen 
gir seg på et stadium der fosteret er mindre 
sårbart, men trenger mer næring til vekst. 
I tillegg holder gravide seg selektivt unna 
mat som smaker bittert eller sterkt, er 
kraftig farget, eller mattyper som er nye 
for moren. Planter med slike karakteristika 
har høyere sannsynlighet for å inneholde 
giftstoffer. I tillegg er kvinners luktesans 
mer sensitiv under svangerskapskvalmen 
enn ellers. Den adaptive fordelen til gener 
med disse egenskapene er åpenbar. 

Evolusjon er avhengig av å modifi-
sere allerede eksisterende funksjoner og 
strukturer for å utvikle nye. Det er mye 
som tyder på at avskyelighet har blitt 
brukt som en adaptiv mekanisme til å 
regulere seksuell atferd. For eksempel 
vil det å få barn med familiemedlemmer 
føre til lavere genetisk variasjon, og øker 
sjansen for at patologiske recessive gener 
ender opp i samme individ. Gener som 
programmerer en hjerne som unngår å 
investere tid og kalorier på å få avkom 
med nære slektninger vil derfor ha en 
reproduktiv fordel. En måte for genene til 
å unngå dette på er å programmere hjerner 
til å føle seksuell avsky for de individene 
den vokser opp med siden disse er mest 
sannsynlig slektninger. Fra dette følger 
det at økt seksuell avsky bør korrelere med 
tid sammen under oppvekst, og dette har 
man faktisk funnet [2]. Disse funnene var 
også tilstede etter at man justerte for sann 
biologisk relasjon. En annen konsekvens 
av programmert seksuell avsky er incest 
som et tabubelagt tema. Dette er noe vi 
finner i de aller fleste kulturer.

Man har også funnet forandringer i 
seksuell avsky assosiert med menstruasjons-

«Evolusjon er 
avhengig av å 
modifisere allerede 
eksisterende 
funksjoner»
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syklusen. Nær eggløsning bør kvinner være 
mer selektive for seksuell atferd, men ikke 
i andre domener (for eksempel i mat eller 
hygiene), og samtidig være mer seksuelt 
aktive og ha høyere seksuell lyst. Med 
andre ord, mer sex, men høyere selektivitet 
for sexpartnere. Minst én tverrsnittstudie 
bekrefter den forventede korrelasjonen 
mellom forandringer i seksuell avsky, 
men ikke i andre domener, som følger 
menstruasjonssyklusen [8]. Kvinners økte 
lyst og seksuelle aktivitet rundt eggløsning 
er veldokumentert. 

Kjønnsforskjellene relatert til seksuell 
atferd har også blitt best forklart som 
adaptive mekanismer. Disse forskjellene 
er en konsekvens av at menn og kvinner 
investerer ulikt i sine avkom. Kvinner på 
sin side kan være bundet til ni måneders 
graviditet, mens menn potensielt kan 
slippe unna med noen få minutter. Disse 
kjønnsforskjellene bør være tydelige selv 
i frie og likestilte Norge, så vel som i 
andre kulturer. Evolusjonspsykologen Leif 
Edward Ottesen Kennair har undersøkt 
disse kjønnsforskjellene i Norge, og har 
bekreftet funn fra andre kulturer [9]. For 
eksempel er menn generelt mindre kritiske 
til hvem de har sex med sammenlignet 
med kvinner. De viser større anger ved å gå 
glipp av en seksuell mulighet enn kvinner, 
og søker i høyere grad kortvarige forhold. 
Kvinner angrer mer enn menn på å hatt 
sex hvis forholdet ble kortvarig. Kvinner 
blir mer opprørt enn menn hvis partneren 
overdriver sine følelser for å ha sex, eller 
unnlater forpliktelser etter sex [2]. Alle 
disse forskjellene skyldes ganske enkelt 
av at kvinner og menn har vært utsatt for 
litt forskjellig seleksjonspress i løpet av 
evolusjonen. 

Sorg og tristhet | Om vi ser tilbake til 
forrige nummer av Æsculap ble det pekt 

på hvordan følelsen lykke kan motivere 
atferd. På motsatt side har vi sorg. Sorg kan 
gjøre mennesker handlingsløse og ute av 
stand til å håndtere hverdagen. Ved første 
vurdering kan det virke lite adaptivt for 
en organisme å inneha slike emosjoner, 
og én evolusjonspsykologisk teori sier at 
følelsen er meningsløs når den uttrykker 
seg [10]. I likhet med sorg er lykke også 
«meningsløs» i seg selv, men brukt til å 
drive atferd mot høyere fitness. 

Funksjonen til sorg og tristhet, derimot, 
ligger i sin avskrekkende effekt. På samme 
måte som vi oppsøker ting som gjør oss 
lykkelig, unngår vi, ganske så febrilsk, 
alt som potensielt kan gjøre oss triste 
eller ulykkelig. Gener som programmerte 
hjerner til å gjenkjenne et tap i fitness, og 
som deretter motiverte individet til å unngå 
dette i framtiden, vil ha en reproduktiv 
fordel. Men hvorfor programmere hjer-
nen akkurat slik? Hvorfor ikke bare sette 
opp hvert valg som kategoriske reflekser 
istedenfor økt sannsynlighet for en viss 
type atferd?

Programmere | Hjernen er et komplisert 
organ med evnen til å behandle mye infor-
masjon og forutse framtidige hendelser. 
Et slikt system har ingen evolusjonsmessig 
fordel med mindre det kan dirigere organis-
men til å løse adaptive oppgaver. Som en 
analogi kan vi tenke på dataprogrammer. 
Et dataprogram tjener ingen funksjon 
om den ikke har noe mål eller oppgave å 
løse. Hvem er det som gir dataprogram-
met en oppgave å løse? I IT-verden er 
det programmereren. For hjernen er det 
naturlig seleksjon som har formet disse 
målene, og programmererne er genene. 
Resultatet var emosjoner: overordnede 
kognitive programmer som prioriterer 
oppgaver og påvirker atferd for å løse 
adaptive oppgaver. 
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Ved å først programmere inn mål og 
prioriteringer og deretter la hjernen selv 
kalkulere seg til det beste valget kan gener 
produsere mer fleksible organismer (gener 
kan ikke forutse enhver situasjon). Denne 
fleksibiliteten gir oss evnen til å gjøre 
situasjonspesifikke vurderinger istedenfor 
å bruke generaliserende statiske reflekser. 
Her ligger det en tydelig reproduktiv 
fordel, men også noe av grunnlaget for det 
vi kaller tenking. Evolusjonspsykologen 
Steven Pinker skriver i sin bok, How the 
mind works: «The emotions are mecha-
nisms that set the brain’s highest-level 
goals. Once triggered by a propitious 
moment, an emotion triggers the cascade 
of subgoals and sub-subgoals that we call 
thinking and acting (…) Each human 
emotion mobilizes the mind and body to 
meet one of the challenges of living and 
reproducing in the cognitive niche.» [11]

Naturligvis har ikke hjernen repro-
duksjon som et medfødt mål i seg selv 
– seksuell lyst blandet med programmert 
kjærlighet for sine barn er «tilstrekkelig». 
Problemene vi som organismer står overfor 
er mye mer sofistikerte enn bare reproduk-
sjon. Spesielt relevant er utfordringene 
som stilles fra andre organismer, særlig 
organismer av samme art som vår egen. 
Emosjoner har evolvert som en respons på 
andre menneskers følelser, slik som sinne, 
takknemlighet, skam og kjærlighet. Det å 
fortelle sin make med hengivenhet at «Det 
finnes ingen andre som deg» er akkurat 
det du skal si for å vise din forpliktelse 
og dedikasjon, og for å øke din sjanse til 
å forbli hos din kjære. hensikt

Mot en bedre forståelse | Ved første 
øyekast kan emosjoner virke irrasjonelle, 
men sett i lys av naturlig seleksjon er de 
det motsatte. Gjennom to artikler har vi 
utforsket hvordan forskjellige emosjoner 

gjennom millioner av år blitt finjustert til 
å løse adaptive oppgaver i vår evolusjon. 
Finjusteringen er gjort av naturlig selek-
sjon – en blind prosess som gradvis fjerner 
gener som ikke løser adaptive oppgaver 
like godt som andre. Resultatet er gener 
som setter opp høyst kompliserte sentral-
nervesystem med innebygde prioriteringer. 
For oss mennesker, er lykke noe vi søker 
framfor tristhet. For gener, er lykke et 
virkemiddel til å motivere vår atferd mot 
en høyere fitness, mens tristhet er brukt til 
det motsatte. Den samme forståelsen kan 
vi også hente fra andre emosjoner. Gener 
har ingen mål, interesse, følelser eller 
verdier i seg selv, men vi som mennesker 
har dette. Vi kan bruke vår forståelse av 
omverdenen til å påvirke interesser, følelser 
og verdier, uavhengig av hva «hensikten» 
med egenskapene var i utgangspunktet. 
Vi kan ta kontroll. 
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Sommervikariater – Viktigste 
kriterium for turnus?

Innføring av søknadsbasert turnus-
ordning har gjort sommervikariater 
som medisinstudent med lisens til 

svært ettertraktede stillinger. Men hvordan 
foregår ansettelsene til denne typen stil-
linger, hva betyr de egentlig for ansettelser 
i turnus, og hvordan vil situasjonen utvikle 
seg fremover?

Helsevesenets minst ryddige anset-
telser | «Jobber gratis for å få jobb», skrev 
Dagsavisen nylig om medisinstudenters 
desperate jakt på sommervikariater. Artik-
kelen bygget på Nmfs arbeidslivsundersø-
kelse, utført blant medisinstudenter som 
har søkt lisensjobb. Av de 180 som deltok 
svarer 60 prosent at stillingen de søkte 
på ikke ble utlyst. Halvparten fikk aldri 
beskjed om de hadde fått jobben eller ikke, 
og hver femte som ble ansatt hadde jobbet 
uten lønn i forbindelse med ansettelsen. 

Fire av ti svarte at de hadde opplevd 
uryddighet eller vilkårlighet i forbindelse 
med søknads– og ansettelsesprosessen. 
Mange av dem la igjen illustrerende kom-
mentarer som beskriver forholdene ved 
flere av landets sykehus, og to av dem 
gjengis i anonymisert form her:

«Turnusleger ved sykehuset fikk tilbudt 
jobb før stillingene i det hele tatt ble 
utlyst. Videre er sykehuset åpent om at 
lokal tilhørighet er det eneste/viktigste 
kriteriet for ansettelse. I tillegg har en 
del av turnuslegevikarene der fått jobb 
tilfeldig, uten at stillingene er blitt utlyst. 
Ved minst én anledning har foreldrene til 
den ansatte hatt nær kontakt med dem som 

ansatte. Jeg har selv sett dette fra innsiden, 
og mangelen på system og rettferdighet 
i ansettelsesprosessene ved sykehuset er 
direkte forkastelige.» - Anonym 1

«Stillingene ble ikke lyst ut. Ansvar-
lig for ansettelsene gav klart uttrykk for 
at verken søknad eller CV blir lest, og 
at referanser i alle fall ikke blir kontak-
tet. Ansettelsene skjedde angivelig ved 
«loddtrekning», men de aller fleste som 
fikk jobb hadde kontakter som hadde 
ringt til den ansvarlige for ansettelsene 
på forhånd.» - Anonym 2

Resultatene fra arbeidslivsundersøkel-
sen tegner et dystert bilde av norske helse-
foretak som arbeidsgiver. Prosessene som 
foregår kan ikke engang kalles ansettelser. 
Til og med ordet prosess er misvisende, 
fordi det impliserer en slags plan. Her er 
det stort sett ingen plan. 

Når denne artikkelen står på trykk er 
årets sentrale tarifforhandlinger mellom 
Legeforeningen og Arbeidsgiverforenin-
gen Spekter sannsynligvis ferdige. Nmf 
har fremmet krav inn i forhandlingene om 
at vikariater med varighet over 3 uker må 
lyses ut, at tillitsvalgte leger skal ha innsyn 
i prosessene, og at all nødvendig opplæring 
skal være betalt. Selv om vi skulle få gjen-
nomslag for kravet, noe det er langt ifra 
sikkert at vi gjør, har vi en lang vei å gå før 
det er orden på disse ansettelsesprosessene. 
Uansett hvordan det går i forhandlingene 
må vi fortsette å avdekke kritikkverdige 
forhold. Hvis ingen protesterer mot å ta 
ubetalte opplæringsvakter i påskeferien er 
det ingen grunn til å tro at den praksisen 
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vil opphøre. Men hvis vi holder trykket 
oppe i denne saken, og tørr å si ifra om 
kritikkverdige forhold, vil vi til slutt få 
gjennomslag for endringer. Det finnes 
en grense for hvor lenge det er mulig å 
lukke øynene for slike tilstander på norske 
sykehus, selv om det «bare» er snakk om 
sommerjobber for studenter.

Arbeidserfaring som krav for tur-
nus | Den første ansettelsesrunden i 
2013 bar preg av at hverken turnussøkere 
eller arbeidsgivere visste hva de gikk 
til. Flere steder var tilstandene nærmest 
lovløse, men heldigvis har situasjonen 
i turnus allerede begynt å normalisere 
seg. Den generelle trenden går i retning 
av mer profesjonelle ansettelsesprosesser 
der saklige kriterier legges til grunn, selv 
om det fortsatt rapporteres om uryddige 
ansettelsesrutiner ved enkelte helseforetak. 
En undersøkelse gjennomført av Dagens 
Medisin i januar 2014 viser at arbeidserfa-
ring er det viktigste kriteriet for ansettelse 
i turnus ved alle helseforetak, etterfulgt 
av forskningserfaring i byene og lokal 
tilhørighet/kulturforståelse i distrikt. På 
en 5-punkts skala ble arbeidserfaring 
rangert som «veldig relevant» (4) eller «helt 
avgjørende» (5) for ansettelse i turnus ved 
60 prosent av de spurte helseforetakene (N 
= 19). Erfaring fra legearbeid med lisens 
kommer ikke overraskende frem som den 
viktigste typen arbeidserfaring. 

Norge er et langstrakt land med mer 
og mer sammensatt befolkning. Det gjør 
at helsetjenesten i ulike kommuner og 
landsdeler har ulike behov. Små steder 
med lav legetetthet trenger selvstendige 
leger med akuttmedisinsk kompetanse, 
mens universitetssykehus vet å sette pris 
på turnusleger med doktorgrad og aka-
demiske ambisjoner. Der betydelige deler 
av befolkningen snakker andre språk enn 
norsk og engelsk, eller tilhører en kulturell 
minoritet, kan kvalifikasjoner som språk-

ferdigheter og kulturforståelse veie tungt 
hos en ung lege. Undersøkelsen fra Dagens 
Medisin støtter opp under dette bildet, som 
også bekreftes av flere arbeidsgivere Nmf 
har vært i kontakt med. Jeg regner med 
at sykehusene vil utvikle mer sprikende 
preferanser i tiden som kommer, ettersom 
de blir mer tilpasset den nye tenkemåten 
og de uendelige mulighetene som har fulgt 
med den nye turnusordningen. 

Nye måter å skille turnussøkere | 
Debatten om ansettelser i turnus preges 
av at det ikke finnes noen objektiv måte 
å sammenlikne søkernes medisinskfaglige 
kompetanse. De medisinske fakultetene i 
Norge ser nå på muligheten for å innføre 
en felles profesjonseksamen i medisin, 
som kan tenkes å løse dette problemet. 
Innføring av en slik eksamen vil få store 
konsekvenser for norske legers utdan-
ningsløp og arbeidsmarked. Om det er 
konsekvenser vi ønsker eller ikke er langt 
ifra åpenbart, og Nmf har satt i gang sin 
egen utredning av saken. Det er enda 
ikke avgjort om en nasjonal eksamen skal 
innføres, om den i tilfelle skal bedømmes 
med graderte karakterer, og om den også 
skal gjelde for leger utdannet utenfor 
Norge. Vi har reelle påvirkningsmuligheter 
i denne saken, men det krever at vi kom-
mer på banen raskt. Derfor inviterer Nmf 
alle norske medisinstudenter til debatt 
om nasjonal profesjonseksamen i løpet 
av høsten 2014. Bredt engasjement er 
nødvendig for å belyse saken grundig og 
komme frem til godt forankret politikk. 

Uansett om det innføres nasjonal eksa-
men eller ikke, vil vi som studerer medisin 
i dag sannsynligvis ikke bli påvirket av 
resultatet. Vår beslutning vil likevel være 
med på å forme utdanningssystemet og 
arbeidsmarkedet for flere generasjoner av 
fremtidige leger. Det er et stort privilegium 
og ansvar som jeg håper at så mange som 
mulig av dere vil være med å bære.

tekst: Even Holth Rustad
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peace, 
love and 

Happiness

tekst: Mariam Gheshlaghi

– Traume i Sør-Afrika, når etikk møter virkeligheten
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Der stod jeg midt i pasienthavet, 
utslitt, søvnløs og lei, for første 
gang hadde jeg fått nok av disse 

utakknemlige pasientene som ikke innså 
hva vi gjorde for dem. «Enough! Get out!» 

Jeg reiste meg brått opp fra den godt 
brukte stolen markert  «only for doctors», 
og skrek til  en yngre kvinne på den andre 
siden av rommet. Hun mente jeg ignorerte 
moren som hadde blitt overfalt med en 
knust ølflaske og fått overleppen delt i 
to. Klagingen hennes started et ramaskrik 
blant de tretti andre pasientene som også 
ventet på behandling, noen med langt 
alvorligere skader. Jeg var den eneste hjel-
pen de hadde. Legene jobbet på spreng i 
et annet rom med å gjennopplive pasienter 
med toraks- og abdominalskader forårsaket 
av skudd og knivstikk. « ...and you!» sa jeg 
med en sliten og bestemt stemme mens jeg 
snudde meg mot en kvinne i tretti- årene 
som hadde blitt overfalt med kniv av 
kjæresten. Hun hadde fått et dypt kutt 
langs håndflaten med en alvorlig arteriel 
blødning som tegnet gulvet rundt henne 
rødt. «Can’t you see I’m helping you. 
Be quiet!». Traumestuen ble stille. I det 
øyeblikket kjente jeg meg ikke igjen. 

En økende andel medisinstudenter og 
leger fra vestlige land, deriblant Norge, 
reiser på klinisk opphold til utviklingsland. 
Fordelene med slike opphold er mange 
og godt kjent, spesielt blant de eventyr-
lystne medisinstudene som befinner seg 
i et nytt land hvert år i søken etter nye 
erfaringer. Ulempene, derimot, er lite 
diskutert. Vi leser ofte om utfordringene 
den enkelte student og lege møter under  
oppholdet, men hva med pasientene? 
Hvordan opplever de behandlingen de 
får av disse utenlandske hospitantene?  
Hendelsen ovenfor er fra en nattevakt på 
et sykehus i Sør-Afrika, og reiser mange 
etiske problemstillinger. Var det riktig å 
la pasientene tro at jeg var en lege? Er det 
forsvarlig å plassere utvekslingsstudenter 
i situasjoner de har lite erfaring til å takle? 
Denne type spørsmål er viktig å reflektere 
over for alle som reiser på utveksling. 

Jeg vil ta opp en annen problemstil-
ling som hendelsen over viser, nemlig 
medisinstudenter og leger på utveksling 
som mister grepet om etiske prinsipper i 
krevende og uvante situasjoner. Var respon-
sen min ovenfor pasientene og pårørende 
riktig? Gang på gang opplevde jeg i Sør-
Afrika at den humane behandlingen av 
pasienten ble satt til side, og ofte var det 
medisinstudenter og leger fra vestlige land 
som begikk de groveste overtredelsene av 
pasientenes integritet.Hvorfor behandlet 
de pasientene dårligere enn de ville gjort 
i sine egne hjemland?  For å reflekterer 
over spørsmålet må jeg først fortelle litt 
om «Bara». 

Chris Hani Baragwanath-sykehuset 
i Johannesburg, kjent som «Bara» blant 
de lokale, er verdens tredje største syke-
hus bestående av 429 bygninger med en 
kapasitet på 3400 senger. Sykehuset ble 
bygget av britene under andre verdenskrig 
og ble den gang brukt av militæret. Bara 
ligger i Soweto, et byområde i Johan-
nesburg bygget under apartheidstyret 
for å huse svarte arbeidere, og er det 
eneste offentlige sykehuset tilgjengelig for 
befolkningen i townshipen som en gang 
var hjem til Nelson Mandela. Soweto er 
fortsatt sterkt preget av apartheid med en 
nærmest ren svart befolkning på mellom 
1-2 millioner. Går man i Soweto på dagtid 
blir man hilst med «Peace, Love and Hap-
piness» - Paradoksalt nok er hovedbyrden 
av overgrep og voldssaker til Bara fra 
Soweto. Sykehuset får også pasienter fra 
nabofylker og naboland, det er estimert 
at Bara skal yte helsehjelp til 3-4 millioner 
mennesker, med ca 2000 pasienter som tar 
i bruk sykehusets tjenester daglig. 

Jeg tilbrakte to måneder som student 
ved traumeavdelingen på Bara. Sør-Afrika, 
spesielt Johannesburg er verdenskjent 
for antallet traumer som blir bragt inn 
daglig. Dette fører til en hektisk hverdag 
for legene, som jobber under dårlige 
arbeidsforhold med umenneskelig lange 
nattevakter som ofte varer i over 26 timer. 
Legene må i tillegg klare seg i et system 

«Jeg savner en 
debatt om etiske 
retningslinjer 
ved utveksling av 
helsepersonell til 
utviklingsland.»
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som er svært uorganisert. Hver dag er en 
maktkamp mellom legene, pasientene, 
sykepleierne, ledelsen og administrasjonen.

«Lay Still! You will lose your leg if you 
move before I’m done! Do you under-
stand!» Jeg var sjokkert første gang jeg 
hørte de sør-afrikanske legene bruke denne 
type brutal kommunikasjon før de utførte 
de fleste av sine prosedyrer. Alle pasientene 
som ble brakt inn var av svart etnisitet (jeg 
så fem hvite pasienter på Bara under mitt 
opphold), de var alt for ofte beruset og lite 
sammarbeidsvillige, en overveldende andel 
hadde minimal utdannelse, og mange 
snakket lite engelsk. Sør-Afrika har elleve 
offisielle språk, deriblant Zulu og Sotho 
som ble forstått av de fleste pasientene, 
men ikke av legene som i hovedsak var 
hvite og snakket engelsk. Forklaring av 
prosedyrer ble derfor innskrenket til enkle 
ordre, kommandoen over ble ofte brukt 
når legene skulle ta blodgass fra femo-
ralarterien. Dette har uten tvil en effekt på 
utvekslingsstudentene som er vant med å 
gi pasientbehandling gjennom god kom-
munikasjon. Jeg ble stadig satt ut av den 
strenge håndteringen av pasientene, og tok 
dette opp med de sør-afrikanske legene. De 
var enige med meg, og det var en setning 
jeg ofte hørte: «In Bara you forget about 
Ethics.» - Vi må ta i bruk ukonvensjonelle 
metoder for å gjøre jobben vår, for å redde 
liv, ble jeg fortalt av en lege.

Jeg har ikke til hensikt å kritisere eller 
glorifisere arbeidsmetodene til legene 
på Bara, jeg prøver å tegne et bilde av 
en annen virkelighet enn den vi er vant 
med. Jeg forsøker å gjøre det gjennom å 
vise handlingene til legene i konteksten 
av deres hverdag, men er det akseptabelt 
at leger og studenter på utveksling til 
Bara behandler pasientene på samme vis?  
Under oppholdet mitt var det til enhver 
tid flere medisinstudenter og kirurger fra 
utlandet.Vi hadde like lange vakter som 
de sør-afrikanske legene og fikk ansvar 
for våre egne pasienter fra første uken 
på sykehuset. Da jeg vitnet en tysk besø-
kende kirurg sparke kraftig til en mann 
som ikke lå i ro mens legen plaserte et 
toraksdren gikk det opp for meg at det er 
noe fundamentalt galt med den praktiske 

utførelsen av kliniske utvekslingsopphold 
for medisinstudenter og leger. Jeg hadde 
aldri opplevd en av de innfødte legene 
bruke unødvendig vold mot en pasient. 

Blir vår forståelse av en verdig behand-
ling innskrenket når vi er i et miljø hvor 
pasientene selv ikke har resursser til å kreve 
det? Blir det greit å vise mindre hensyn til 
individet så lenge man redder et liv? Bør 
vi følge normen som er satt i vertslandet 
når det går mot etiske prinsipper som vi 
er rettslig påtvunget til å følge i våre egne 
hjemland? Jeg er veldig nysjerrig på å vite 
om andre norske medisinstudenter på 
utveklsing har hatt lignende erfaringer. Vi 
trenger å diskutere etikk på tvers av grenser 
blant medisinstudenter, jeg savner en 
debatt om etiske retningslinjer ved utveks-
ling av helsepersonell til utviklingsland.  

Åtte uker i Johannesburg har satt 
sine spor, det er snart et halvt år siden 
traumens «ABCDE» ble mitt mantra. Et 
halvt år siden kunngjøringen «stabb back 
in resuscitation room» gikk fra å gjøre 
meg handlingslammet til å bli «it’s just a 
stabbed back, I’ll take it».  Jeg er veldig 
fornøyd med the kliniske oppholdet mitt 
ved Bara, jeg følte at min tilstedeværelse 
gjorde en forskjell for pasientene og legene. 
Som utvekslingssingsstudent minsker en 
arbeidsmengden til turnuslegene ved å 
gjøre tidkrevende oppgaver som suture-
ring. Jeg har uten tvil tilegnet meg gode 
praktiske ferdigheter , men jeg tenker ofte 
tilbake på pasientene jeg møtte og om 
de fikk like mye igjen av å bli behandlet 
av meg. 

«Mama, y’aright?», klokken seks om 
morgenen vekket jeg forsiktig opp en 
eldre dame med en overleppe delt i to 
som hadde duppet av i en hjørne, fem 
timer etter at jeg hadde sendt datteren ut 
av traumestuen. Damen gav meg et smil 
til svar, det var tydelig at hun ikke snakket 
engelsk. Jeg tok meg god tid til å sy igjen 
huden i håp om et godt kosmetisk resultat. 
«You can go home now Mama», jeg gav 
henne en klem, det hadde vært en lang 
natt for oss begge. 
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Den norske trygghetsnevrosen

tekst: Ole Marius Gaasø

«Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og 
det er der hvor et menneske føler seg helt trygg»

Peter Egge (1869-1959), trønderdik-
teren fremfor noen, visste å sette 
ord på menneskers grunnleggende 

søken etter et tilholdssted, et sted sjelen 
har fast plass, et hjem. Til tross for at Egge 
vokste opp i Trondheim, var foreldrene 
lite vant med bylivet; på begge sider av 
familietreet var det bønder fra Trøndelag 
som dominerte. Heller ikke unge Peter 
skulle finne seg helt til rette i den urbane 
uroen. Derimot skulle de mange ferietu-
rene til slekten i Innherad, gjøre spesielt 
inntrykk på ham. I et vakkert landskap 
der fjorden «leiker med landet, skyter kiler 
i nær sagt alle retninger, lager øyer og 
halvøyer og nes og tanger, sund og bukter 
og fjorder» [1], kunne han følge gjeteren 
til skogs med buskapen eller utfolde seg 
i høyet på låven. Dette var tryggheten, 
dette var hjemmet; det var det stadige 
savnet etter det trønderske bondelandet, 
og den familiære gjestfriheten, som skulle 
prege forfatterskapet hans resten av livet. 
Savnet etter mening, stabilitet og trygghet.

Når vi nordmenn går til legen i dag, 
forventer vi å bli helt eller stadig friske(re); 
når vi så vil opprettholde denne uutslok-
kelige tilstanden av lykke og fullkom-
menhet, trenger vi naturligvis også privat 
helseforsikring; og når vi lar barna leke, 
nekter vi dem å klatre i trær. Dette gjør vi 
samtidig som vi vet at 1) Norge skårer helt 
i toppsjiktet på WHOs «Global Indicators 
of Health», og 2) barn i barnehage er tryg-
gere enn noensinne. Ja, faktisk er hele 98 
prosent av skadene i norske barnehager 

«skader som ikke trenger annet enn enkel 
hjelp og behandling» [2], og forskerne er 
enige om at vi sannsynligvis overbeskytter 
barna gjennom de såkalte lekeplasskon-
trollørene. Er søken etter trygghet blitt 
en kollektiv, nevrotisk forstyrrelse? Når 
flere vil bli stadig tryggere, friskere, flot-
tere – er det søken etter Egges hjem dette 
handler om?

«Den norske trygghetsnevrosen» er 
en tilstand der man stadig blåser på en 
kollektiv risikominimeringsballong, og 
forventer at den aldri skal sprekke. Kanskje 
rotløsheten i et stadig friere samfunn gjør 
savnet etter et fast tilholdssted sterkere? 
I et samfunn der vi har tusen valg, og vi 
egentlig kun er informert nok til å vurdere 
tre av dem, kanskje er det de utallige mulig-
hetene som gir oss en lavgradig, konstant 
følelse av rådvillhet, usikkerhet, utrygghet? 
Ballongen sprekker når alle lever slik som 
hovedpersonene i musikkvideoen til the 
Lonely Island-hiten YOLO (You only 
live once).

Kilder:
[1]: Jystad, Borgny Sofie. Peter Egge og hans trønder-

romaner. Gyldendal, Oslo 1949, s. 29
[2]: Balci, Sonja. «Barna har godt av risikolek». Fors-

kning.no, 27. juni 2013. http://www.forskning.
no/artikler/2013/juni/360469
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Komplett anatomisk atlas i app-format?
Navn: Sobotta Anatomy Atlas
Utvikler: Elsevier GmbH
Plattform: iOS 7.0 eller nyere
Pris: 560 NOK

Sobotta Anatomy Atlas er en applikasjon for iOS som fungerer som et 
komplett anatomisk oppslagsverk med totalt 12 kapitler som tar for 
seg generell anatomi, anatomiske regioner og organer. Sistnevnte 
er delt opp i overflateanatomi, embryologi, skjelett, radiologiske 
bilder, muskler og topografi. Applikasjonen er enkel å navigere, 
både ved hjelp av en innholdsfortegnelse, samt en anatomisk figur 
som gjør det mulig å trykke på området av interesse. 

Appen er noe dyr, 560 NOK, og tar opp en del lagringsplass 
(623 MB), men den omfatter tross alt det fullstendige materialet 
fra 23. utgave av Sobottas Atlas, og inkluderer dessuten 80 illus-
trasjoner som ikke finnes i bokutgaven. Anatomisk beskrivelse 
og klinisk informasjon er knyttet til de fleste illustrasjonene. 
Terminologien kommer både på engelsk og latin.

Hvert bilde kan ha så mange markeringer at det hele blir 
litt tett og uoversiktlig. For å håndtere dette har man mulighet 
til å fjerne utvalgte strukturer (for eksempel arterier, vener eller 
muskler) og i tillegg en funksjon som kun viser viktige/essensielle 
strukturnavn. Bildene kan være noe store (og applikasjonen tar en 

utvalgt app

del lagringsplass) for en mobiltelefon. Programmet har imidlertid 
en velfungerende zoom-funksjon. 

Det finnes også søke-, bokmerke-, notatfunksjoner og øvnings-
oppgaver. Søkefunksjonen er flott for anatomiske navn, men det 
ser ikke ut til at den søker igjennom den anatomiske beskrivelsen 
av hvert bilde, ei heller klinisk informasjon. Det positive er at 
søkefunksjonen gir umiddelbart relevante illustrasjoner som er 
enkle å bla i mellom. Treningsfunksjonen gjør det mulig å teste 
dine anatomikunnskaper ved både å markere en pin som du 
navngir utfra et utvalg, eller ved å finne og trykke på en struktur 
du får oppgitt navnet til. Det kan være vanskelig å finne korrekt 
struktur når det er mange pins i samme område. For øvrig kan 
du bokmerke ønskede illustrasjoner og bruke treningsfunksjonen 
spesifikt på disse.

Klinisk informasjon er både illustrert og beskrevet med ord. 
Jeg har kommet over et par eksempler der denne informasjonen 
kan virke noe feilplassert. Bildene er hovedsakelig anatomiske- og 
generelle illustrasjoner av bevegelsesbaner, anatomiske vinkler, 
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Andre apper:  
1. Kindle - Bok-app med mu-
lighet for å laste ned og lese 
lærebøkene.

3. Anatomy learning  -  Gratis 
app med 3D fremstilling av 
(nesten) alle kroppens organsys-
temer. Krever internettilgang.

2. Inkling - Et alternativ til Kin-
dle hvor blant annet Student-
consult (Elsevier) sine bøker kan 
lastes ned.

dermatomer osv. Jeg har ikke kommet over fotografier av dis-
seksjoner, men man finner fotografier av artroskopi, endoskopi, 
scintigrafi, lysmikroskopi og elektronmikroskop med mer. Det 
er en fin seleksjon av radiologiske bilder som inkluderer normal 
anatomi og noen utvalgte patologiske tilstander. Det er også 
flotte mikroanatomiske illustrasjoner av lymfeknuter, blodårer, 
nerver osv. 

Alt i alt et detaljrikt komplett anatomisk verktøy som er 
verdt pengene hvis man først skal investere i et anatomisk atlas, 
spesielt hvis du er glad i å studere med nettbrett. Nølere tilbys 
en gratis prøveversjon med nesten 80 illustrasjoner under navnet 
Sobotta Anatomy Atlas Free. Aldergrense 12 år – lykke til med 
anatomistudiet!

Applikasjonen er meldt til Android-plattformen høsten 2014.

Andreas Wahl Blomkvist

Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, Egil Haug

Menneskets fysiologi
2. utgave

Denne sentrale læreboken foreligger nå i en ny og 
utvidet utgave. Den er som tidligere primært beregnet 
på medisinstudenter, men passer også for andre grupper 
innenfor høyere utdanning. Boken gir en grunnleggende 
forståelse av kompliserte fysiologiske prinsipper og 
organenes virkemåter.  

Forfatterne har omfattende erfaring som undervisere 
på høgskole- og universitetsnivå, og som forskere innen 
fysiologi og medisin.

Boken er rikt illustrert av Kari C. Toverud, sertifisert 
medisinsk illustratør (CMI).

Ny faglitteratur

Gyldendal Akademisk 
Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

Besøksadresse: Sehesteds gate 4
Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82

www.gyldendal.no/Faglitteratur/Medisin
 akademisk@gyldendal.no 

Medisin

ISBN: 9788205423411
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God introduksjon
Anæstesi, 4. udgave
Lars S. Rasmussen og Jacob Steinmetz

397 sider, utgitt 2014
FADL`s Forlag
ISBN: 9788777496974

Anæstesi er en bok ment som en introduksjonsbok til anestesifaget. 
Den er primært skrevet for anestesileger som er tidlig i utdan-
ningsforløpet og for anestesisykepleiere. Til tross for dette kan 
den fungere fint som en introduksjonsbok for ekstra interesserte 
medisinstudenter. De fleste kapitler har en kort beskrivelse av basal 
fysiologi og farmakologi som ligger til grunn for forståelsen av 
de anestesiologiske utfordringene. 

Anestesifaget består av fire søyler: Smertebehandling, intensiv- 
og akuttmedisin og anestesi/narkose. Denne boken fokuserer 
særlig på anestesi/narkose-delen. De første kapitlene beskriver 
den preoperative vurderingen, innledning av anestesi, forskjellige 
typer blokader, komplikasjoner, samt monitorering. Undergrupper 
av pasienter har fått tildelt hvert sitt kapittel, noen som gir boken 
et strukturert og oversiktlig preg. Akuttmedisin og prehospital 
medisin er kort omtalt, dog godt beskrevet i bokens siste kapitler. 
Intensivmedisin har ikke blitt tilegnet en egen del i boken, men 
ledende prinsipper innen monitorering, luftveishåndtering og 
farmakologi er beskrevet i andre deler av boken og gir dermed 
leseren en viss innsikt også på dette feltet. 

Bruken av skisser og figurer er sparsom, men hvert kapittel 
inneholder systematiske tabeller som gir en ryddig og konkret 
oppsummering av det som beskrives i teksten. Teksten er i seg 
selv presis og det bevilges lite plass til å «gå rundt grøten». 
Anæstesi fungerer utmerket som et supplement til anestesiologi-
undervisningen.   

Emil Bakkerud Nærby

Liten og delikat
Seksuelt overførbare infeksjoner, 3. utg
Harald Moi og Jan Martin Maltau

288 sider, utgitt 2013
Gyldendal Norsk Forlag
ISBN: 9788205447929

Enkelte spesialiteter og sykdomsgrupper er ikke blant de mest 
tiltalende. Hudsykdommer i genitalia er kanskje en av dem. Her 
er infeksjoner en viktig årsak med et vidt spekter fra dødelige 
sykdommer som HIV og syfilis, til vanligvis mer benigne tilstander 
som kjønnsvorter og bakteriell vaginose. Mange av tilstandene er 
underdiagnostiserte og flere er viktige å oppdage før pasienten 
smitter andre. Og, ikke minst, mange av sykdommene er vanlige!

Den lille og norskspråklige boken Seksuelt overførbare infeksjoner 
ønsker å øke kunnskapen om disse lite populære lidelsene. Boken 
egner seg bedre til oppslag enn å lese perm til perm, da avsnit-
tene i myriaden av kapitler er korte. Korte er også kapitlene, ofte 
bare fire-fem sider og belyser emnet fra ulike vinkler, eksempelvis 
mikrober som HIV eller sykdomstilstander som bekkenbetennelse. 
Ikke alle forkortelser forklares underveis men det kompenseres 
med en fin ordliste bakerst i boken. 

Detaljenivået er akkurat passe. Ikke for dyptpløyende for en 
allmennpraktiker eller en medisinstudent men likevel grundig nok 
til at boken supplerer øvrig dermatologi- og gynekologilitteratur.

Om boken inneholder mange «frastøtende» bilder? Noen er 
det og med full fargelegging illustrerer de godt ulike sykdomsle-
sjoner. Likevel er det teksten med diagnostikk og behandling som 
dominerer og det passer utmerket i en bok hvor norsk epidemologi 
og retningslinjer omtales.

Frederik Emil Juul
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Lettlest fra en faglig 
tungvekter
Akuttpsykiatri
Stein Opjordsmoen Ilner

201 sider, utgitt 2012
Gyldendal Norsk Forlag
ISBN: 9788205412163

En velregissert bok i akuttpsykiatri fra tidligere vinner av Schizofre-
niprisen med dobbelt spesialisering innen psykiatri og somatikk, og 
bred erfaring fra forskning, undervisning og klinisk praksis. Her 
presenteres et oversiktlig bilde av psykiske lidelser og tilstander 
som grupperes i psykoser, depresjoner, angstlidelser og person-
lighetsforstyrrelser, rusproblematikk, spiseforstyrrelser, ADHD 
og problemstillinger i forbindelse med graviditet og fødsel. 

Boken beskriver mottak av pasient og førstegangsundersøkelse 
og -diagnostikk. Det tas opp fagspesifikke problemstillinger som 
trusler, voldsrisikovurdering, selvskading, selvmord/selvmords-
fare, transkulturell psykologi og spesielle utfordringer knyttet 
til den unge og den gamle pasient. Det er tatt med eksempler på 
diagnostiske intervjuer og informasjon om lover og forskrifter 
som kan bli gjeldende ved behandling av tvangsmessig art.

Boken har fått et hendig format og et minimalistisk design 
som gjør den lett å ta med seg og oversiktlig å lese. Et rikholdig 
utvalg av velplasserte kasusbeskrivelser uthevet i grå ramme 
illustrerer hvordan de beskrevne sykdommer og tilstander ofte 
kan fremtre i praksis. En praktisk/klinisk rettet bok i akutt vok-
senpsykiatri som egner seg for brukere i allmennpraksis så vel 
som spesialisthelsetjeneste.

Monica Drexel

Revidert lærebok i 
akupunktur
Lærebok i akupunktur, 3. utg
Oscar Heyerdahl og Nils Lystad

400 sider, utgitt 2013
Universitetsforlaget
ISBN: 9788215021201

Lenge har den vestlige medisins sterkt innprentede skepsis til det 
alternativt-stemplede holdt nettopp denne gruppens utforskning 
i sjakk, og man kan lure på om skepsisen noen gang ville løsnet 
om ikke det var for de få stemmene som, på eget initiativ, turte 
å begynne og pådrive utforskningen av dette enorme feltet av 
u-utforsket medisin. I 1991 ble Lærebok i akupunktur gitt ut for første 
gang. Forfatterne våget å legge hendene på denne gamle kinesiske 
behandlingsformen, og blande den med sin egen vestlige medi-
sinske kunnskap. Faget har gjennomgått grundig undersøkelse 
siden den gang læreboken først kom ut, i 1991, og revidert første 
gang i 2003. Det finnes nå et stort materiale kliniske studier på 
dets effekt, dog med varierende utfall. Per i dag er også denne 
behandlingsformen dekket av Rikstrygdeverket, og en betydelig 
andel nordmenn benytter behandlingsformen.

Lærebok i akupunktur innledes med forskningsmaterialet som fore-
ligger i dag, deretter følger en dypere innsikt i faget. Midt-partiet 
er et omfattende punktatlas som viser punktene, med illustrasjoner 
av de ulike plasseringene, samt punktenes tradisjonelle navn og 
til noen grad berørte nerver. Den avsluttende delen av boken 
spesifiserer ulike typer behandling for ulike typer lidelser. Det 
er i det hele tatt en veldig oversiktlig og gjennomført bok, med 
gode og mange illustrasjoner.

Enda er ikke faget fullstendig «koscher» for medisinstudiets 
fagplan på universiteter verden over, men du vil treffe på pasi-
enten som går eller har gått til denne typen behandling. Det er 
derfor ditt ansvar, som student, å lære om denne alternative og, 
paradoksalt nok, nye grenen av medisinen.  

Kristoffer Tunheim
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Nyttig om geriatri

Geriatri – En medisinsk lærebok
Torgeir Bruun Wyller

459 sider, utgitt 2011
Gyldendal
ISBN: 9788205412224

Boken er delt opp i fem deler, og deretter i flere kapitler. Den første 
delen handler om geriatriens grunnlag. Denne gir en innføring 
i hva som kjennetegner den geriatriske pasienten, forskjellen på 
fysiologisk aldring og sykdom og organiseringen av geriatriske 
spesialenheter på sykehus. Andre del handler om symptomer 
som er spesielt viktige og vanlige i geriatrien. Spesielt kapitler 
som ernæring, kognitiv svikt og smerte er nyttige.

Den tredje delen omhandler geriatrisk undersøkelse. Først 
beskrives en generell medisinsk undersøkelse, med fokus på 
geriatriske problemstillinger. Spesielt munnhulen, som ofte kan bli 
oversett,  er viet god plass. I tillegg er det kapitler i mer spesifikke 
geriatriske problemer, som kognitiv vurdering, gangfunksjon og 
pårørendebelastning. Et spesielt nyttig kapittel er vurdering av 
egnethet for bilkjøring. Dette er en situasjon mange ferske tur-
nusleger kommer opp i, og som det er lite undervist om i studien.

Den fjerde delen handler om geriatrisk behandling. Et 
omfattende kapittel i denne delen er legemidler. Her er det et 
underkapittel om ulike legemiddelgrupper, med fokus på fordeler 
og ulemper ved disse hos geriatriske pasienter. Det er også to 
kapitler som omhandler palliativ behandling og nedtrapping av 
livsforlengende behandling. Dette er  svært nyttige kapitler, både 
i geriatrien og ellers i medisinen.

Siste del heter «Det geriatriske sykdomspanorama», og 
omtaler somatiske og psykiatriske lidelser. Ikke overraskende 
er kapitlene om demenssykdom, delirium og hjerneinfarkt spe-
sielt grundige. Resten av kapitlene gir en sykdomsoversikt med 
spesiell vektlegging av geriatriske problemstillinger og normale 
aldersrelaterte endringer. Dybden i flere av kapitlene kan ikke 
sammenliknes med en indremedisinsk lærebok, noe forfatteren 
presiserer i innledningen, men gir allikevel et annet aspekt på 
flere problemstillinger. Et eksempel er kapittelet om diabetes 
mellitus, hvor det diskuteres hvor aggresivt man skal behandle 
blodsukkeret hos en pasient med forventet kort levetid.

Boken er som sagt delt opp i kapitler, som igjen har overskrif-
ter og underoverskrifter. Hvert kapittel innleder med et klinisk 
eksempel, som tas med videre og diskuteres gjennom kapittelet. 
Dette gjør lesingen mer interessant og klinsik rettet. Det er også 
forklaring av preparatene og normalverdier for undersøkelser 
under eksemplene, som letter lesingen. Underoverskriftene er 
ofte formulert som lange setninger, og noen ganger gir de et 
«sammendrag» av hva som står i avsnittet under, mens andre 
steder er det kun en pekepinn på hva som kommer. Etter min 
mening gjør dette lesingen noe oppstykket. Det er mange nyttige 
tabeller og figurer i boken.

Jeg vil anbefale boken til studenter som er kommet godt på 
vei i studiet, og som allerede har en grunnleggende forståelse 
av generell indremedisin. Det er en lettlest bok, og med mange 
kliniske kasus er den spennende å lese. Den gir en rask og over-
siktlig innføring i geriatrien, men også mer inngående kunnskap 
om enkelte temaer.

Trine Otterstrøm

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com
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oslo bergen trondheim

September
• 1. Årsmøte Nmf Oslo
• 6.-7. Tillitsvalgtopplæringskurs 
2 (TVK2)
• 8.-14. Markeringsuke UiO 200 
år

Dato ikke satt
• Arbeidslivsmesse (august/sep-
tember) 
• Det forsøkes å få til et kurs i 
studieteknikk, sannsynligvis 
august/september

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

September
• Uke 40: Folkehelseuke, samar-
beidsprosjekt med psykologstu-
dentene
• 9. september: Årsmøte

tromsø utland

August
• 28. Årsmøte (kl.16:15)

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

annet

Juli
• 21. juli – 16. august: Sykkeltur 
med MedHum

September
• 5. Åpning av jubileumsutstill-
ing, biblioteket på Rikshospita-
let

Oktober
• 16.-19. Konferansen 2014 – 
Kristen tro og medisin
• 24.-26. Frampeik 2013 – For-
skningskonferansen for norske 
medisinstudenter
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