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Sterke høstfarger og glade smil. Et 
nytt semester er i gang. Tanken 
på at jeg skal bli lege, på ordent-

lig, er både berusende og skummel. For 
hvordan kommer pasientene til å oppleve 
meg i legerollen? Kan jeg bli bevisst min 
profesjonalitet? 

Jeg går opp trappene på fakultet mens 
en bombe av tanker treffer hodet. Studere 
her, trene der, være med venner og opp-
fylle krav og forventninger som usynlig 
har klistret seg fast på os frontale. Livet 
som medisinstudent kan være hardt, men 
gulroten lokker. Målet om å bli en dyktig 
lege og hjelpe medmennesker. Men hvor-
dan blir jeg det? Kommer jeg til å være 
profesjonell i mitt fremtidige yrke?

Pugging av fakta, objektiv kunnskap 
og spesifikk eksamensøving. Den lange 
tunnellen av et studium gjør oss kunn-
skapsrike og oppdaterte. Vi jobber oss 
stadig nærmere målet, men jeg tror det 
er viktig å stoppe opp og se på seg selv 
fra et annet perspektiv. Ikke bare skal vi 
innføres i et av verdens mest mangfoldige 
yrker, samtidig skal «Caput medisinbiblio-
tek» fylles og brukes, og profesjonaliteten i 
legearbeidet bør utøves. Utføres dette ved 
ren memorering av fakta? Mistet jeg noe 
på veien? Empati og dømmekraft, evnen 
til å trøste og lindre. Hva kommer så ut 
på andre siden? Forhåpentligvis meg selv, 
som lege, med stor grad av profesjonalitet. En 
som mestrer å vise både sin personlighet 
og sine følelser. Magefølelsen sier likevel at 
dette er noe leger ikke gjør i stor grad i dag.

Hva er egentlig profesjonalitet? Vi gjen-
nomfører et profesjonsstudium. Ifølge 
Royal College of Physicians defineres 
medisinsk profesjonalitet som de verdier, 
væremåter og relasjoner som skaper tillit til leger 
hos enkeltpasienter og i samfunnet [1]. 

En ny studieplan implementeres ved 
Universitetet i Bergen fra høsten 2015. 
Ifølge en artikkel i Tidsskriftet skrevet 

av Bergenskjære medisinstudenter er 
profesjonalitet planlagt som en del av 
grunnmuren i den nye studieplanen [2]. 
Profesjonalitetskomiteen, bestående av viten-
skapelig ansatte og studentrepresentanter 
ved det medisinsk-odontologiske fakultet 
i Bergen, fikk i 2012 mandat til å utarbeide 
en plan for «trening av medisinstudenter i 
profesjonalitet, kommunikasjon og mest-
ring av yrkesrollen» [2]. Disse fortjener en 
storslått applaus! At en medisinstudent 
lærer seg de faktorene og evnene som 
øker dens profesjonalitet, er for farlig å 
overlate til tilfeldighetene. Dette krever 
undervisning. Ved å understreke viktighe-
ten av profesjonalitetsstrening, ikke som eget 
fag – men som en del av ethvert fag og i 
kontakt med pasienten, mener jeg at vi i 
mindre grad mister vårt gamle «pasient-
jeg». Vi skaper tillit – noe av det viktigste 
som skapes mellom lege og pasient, og til 
samfunnet for øvrig. 

Som kommende lege er jeg opptatt av 
å gjøre en god jobb, det ligger i karveg-
gene til de fleste leger i dag, tør jeg påstå. 
Forbedringspotensialet ligger heller i 
lærer-student-rollen. Økt kompetanse på 
pedagogikk og nærmere oppfølging mel-
lom student og underviser er med å sikre 
at øye for pasienten ikke faller på veien. 
Vi må være med og ta ansvar for at våre 
ferdigheter i profesjonalitet både bedres og 
pleies – først da utgjør vi de gode legene 
vi ønsker å være.  

Kilder:
1. Working Party of the Royal College of Physicians. 

Doctors in society. Medical professionalism in 
a changing world. Clin Med 2005; 5 (suppl 1): 
S5 – 40. [PubMed]

2. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014;134, 
nr 15-2014, Profesjonalitet kommer ikke av seg 
selv, A S ; Paus, I Neteland, E A Valestrand, E 
Shcei, K E Müller

Leder: Nmf-Bergen 
Blir jeg en profesjonell lege?

Lill Sofie Foss
avtroppende leder nmf bergen
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Birthe Marie Roang
Leder i Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland

«Pappa fikk hjerteinfarkt da jeg var 10 
år og jeg ville være en ressursperson og 
støtte for andre unge mennesker som ble 
pårørende til hjertesyke, derfor valgt jeg 
medisin.» Tøff, direkte og bestemt, ikke 
så rart at Birthe har blitt leder i en av de 
største akuttmedisinske studentforenin-
gene i landet. Med førstehjelpskurs, første-
hjelpsuke, katastrofeøvelse, veneflonkurs, 
DHLR-kurs, AHLR-kurs, førstehjelp på 
barn/spedbarn, idrettsskader og søk- og 
redningskurs, samt Akuttmedisinsk fagdag 
jobber Birthe og Norsk Folkehjelp flittig 
for å gjøre kommende leger bedre i første-
hjelp.  Gleden er likevel sanitetsvaktene; 
«Jeg ser frem til årets største sanitetsvakt, 
veteran-NM i håndball hvor gamle kunster 
rustes opp i, blant veteranene. Dette byr 
på skader i varierende alvorlighetsgrad 
og mengde.» Kanskje er det dansingen 
som har lært Birthe å balansere en hektisk 
hverdag, for mellom all akuttmedisinen tar 
hun seg dessuten tid til West Coast Swing. 
Før Birthe svinger seg videre svarer hun 
på Æsculaps faste spørsmål.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Stor fare for hyperkortisolisme etter store 
stresspåkjenninger av folk som går for sakte 
på butikken, eller aller verst: stopper opp 
i midtgangen. 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Kommunikasjon, empati og engasjement.

Jubileumsåret består og vi fortsetter derfor å omtale norske pionerer, hvis arbeid 
har hatt betydning for internasjonale medisinske fremskritt. Arne Torkildsen var 
en slik mann.

Nevrokirurgen har fått en egen operasjonsprosedyre – ventriculocisternostomi 
– oppkalt etter seg: «Torkildsens operasjon». Det er en kirurgisk åpning av hjernens 
ventrikkelsystemer for å redusere trykket fra overprodusert cerebrospinalvæske 
(CSF) i sentralnervesystemet. Selv om Torkildsens framgangsmåte er mindre vanlig 
i dag innførte han prinsippet om å shunte den overproduserte væsken til et annet 
hulorgan. Der han brukte Cisterna Magna som «mottaker» av væsken er det andre 
hulrom som dominerer i dag, for eksempel peritoneum.

Imidlertid var det ikke alt som gikk på skinner for nordmannen og doktorgraden 
med nevnte operasjonsprosedyre som emne ble senere underkjent grunnet mistanke 
om forskningsjuks og uheldig utelating av data, noe som også ble debattert før 
doktorgraden initialt ble avlagt og godkjent. Kanskje var det hold i anklagene og 
i dag mener de flest med kjennskap til historien at nordmannen kunne og burde 
holdt bedre orden i operasjonsregistreringen. Likevel virker personlige interesser og 
dragkamper innad i Universitetet i Oslo å være hovedmotivasjonen for anklagene. 
Internasjonalt ble arbeidet tilsynelatende mer verdsatt, som kan ha medvirket til 
at han senere emigrerte og inntok et professorat i Kairo i noen år.
Uansett blir han regnet som en av norges renommerte leger og ga et viktig bidrag 
til nevrokirurgien internasjonalt.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Arne Torkildsen

(1899–1968)
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Liv Helene Dolva Sagedal 
Nasjonal Styrerepresentant Nmf Bergen 

Før medisinstudiet jobbet Liv Helene både 
med klær og interiør, men det er mennesker 
hun ønsker å jobbe med, helst i ulik alder 
og livssituasjon. Av den grunn valgte hun 
medisinstudiet. Fascinasjonen for medisin 
kom litt lenger bak i rekken. Og kanskje 
er det derfor ikke så rart at jenta med det 
store hjerte for andre også er 1/6 prest. 
I Nmf er hennes jobb å hjelpe andre å 
gjøre sin. Liv helene sitter som tillitsvalgt 
opplæringsansvarlig. Ikke bare arrangerer 
hun opplæringskonferansen, men får også 
lov til å forme andres vervebeskrivelser. 
Men drømmen er kanskje å forme noen litt 
andre lover og vedtekter, for hun brenner og 
for asylpolitikk og papirløse innvandrere. 
«Det er vanskelig, men frykten for å bli 
utnyttet må ikke hindre Norge i å ta vare 
på de som trenger det mest.», smiler hun. 
Æsculap ønsker Liv lykke til, og stiller 
henne to spørsmål på tampen.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Jeg sover ikke nok.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Omsorg, kunnskap og empati.

Philipp Aaholm
Prosjekt- og kursansvarlig Nmf Utland 

For en drøy måned siden kunne Philipp 
klappe seg på skulderen for et vel arrangert 
Akuttmedisinsk seminar 2014 (AMS). Den 
tidligere fallskjerminstruktøren hadde store 
sko å fylle, da han tok over ansvaret for et av 
de største studentdrevene arrangementene. 
Men kanskje var han det «naturlige friske 
blodet» til å overta ansvaret. «Jeg liker jo 
litt action» smiler han, «og anestesi er en 
spesialisering jeg hele tiden har ønsket.» Da 
er vel et akuttmedisinsk engasjement natur-
lig, eller et velkalkulert valg for gutten som 
også har tre år fra informatikk i bagasjen. 
Philipp hviler likevel ikke på laurbærene, 
og planleggingen for neste års seminar 
er allerede fullt i gang. Ønske om å få 
innlemmet de psykologiske aspektene for 
personell som arbeider med akuttmedisin 
er blant temaene han ønsker å få med til 
neste år. Æsculap synes Philipps visjoner 
er meget spennende og ønsker han og 
resten av gjengen lykke til i arbeidet med 
neste års seminar. På tampen stille vi han 
vår to faste spørsmål.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Er glad i å kaste meg ut fra fullt fungerende 
fly noen tusen meter over bakken.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Inneha faglig tyngde, være livslang vite-
begjærlig og å vise medmenneskelighet.

profiler

Marit Witsø
Leder Nmf Utland

Marit starter i høst et begivenhetsrikt år, 
ikke bare skal hun begi seg inn på siste 
året på medisinstudiet i Szczecin, men hun 
skal også lede Nmf utland.  Lokallaget 
skal fokusere på informasjon, kontakt-
personer og kompetanse. «Informasjon 
er et utfordrende mål, fordi man aldri 
kan bli gode nok.» Med to PR- og web-
ansvarlige, skal NMF utland kontinuerlig 
holde medlemsmassen oppdatert. Kanskje 
er det ikke dumt med litt ekstra folk, for 
Marit selv har planlagt å få med seg noen 
av fagkursene de har satt opp til neste 
år. Blant annet planlegges en faghelg til 
neste sommer som skal være med og gjøre 
medlemmene konkurransedyktige, og 
forberedt til arbeidslivet. «Jeg anbefaler 
alle å søke om å bli kontaktperson, slik som 
jeg startet, eller bli med i styret til neste år. 
Selv om det til tider er mye arbeid, har jeg 
alltid fått mer igjen i form av inspirasjon, 
nye bekjentskap, og glede!» Æsculap 
beundrer Marits engasjement, mens hun 
svarer på våre faste spørsmål.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Allergisk angioødem, jeg har fått ufrivillig 
oppleve hvordan restylane i leppene ser ut.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?  
Nysgjerrig, tillitsfull og oppdatert. Tips til profiler?

redaktor.aesculap@gmail.com
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En oransje 
Norgesferie
Over 30 medisinstudenter brukte hele eller deler av ferien på å sykle 
Tromsø - Oslo, via Trondheim og Bergen. Turen var arrangert av 
MedHum, og målet var å skape blest om aksjonen og, ikke minst, 
samle inn penger. Initiativtager Christopher Storm Larsen mener målet 
ble nådd med stil og vel så det.
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C
hristopher Storm 
Larsen var «primus 
motor» for den 
lange reisen, og 
også hovedinitia-
tivtaker for turen. 
Æsculap kontaktet 

sykkelfantomet og åpnet med å spørre om 
en oppsummering av turen:

– Å skulle fortelle om opplevelsene 
fra en slik tur i en tekst på én side er rett 
og slett ikke mulig. Vi har flere intrykk 
og opplevelser enn det hjernen klarer å 
fordøye. Vi har fått nye venner for livet. 
Vi har opplevd sider av hverandre vi ikke 
engang visste vi hadde. Vi har sett en 
natur som er ti ganger mer spektakulær 
enn man kunne forestille seg på forhånd. 
Og viktigst av alt, vi har spredd budskapet 
vi brenner for ut til hele det norske folk. 
 Takket være engasjerte syklister og 
givervillige lokalsamfunn ble nærmere 
100’000,- samlet inn i løpet av turen. Over 
30 forskjellige aviser har skrevet om oss. 
Vi har hatt tre liveintervjuer på radio. Vi 
har vært i NRK-studio, fått innslag på 
TV2-nyhetene og i Lørdagsrevyen. Vi 
har fått med oss stortingsrepresentanter, 
varaordførere og ordførere. Totalt har vi 
minnet over 1/5 av Norges befolkning på 
at Sierra Leone har verdens høyeste bar-
nedødelighet, og at de trenger deres hjelp.

Hva var den beste opplevelsen eller overraskelsen?
– Den beste opplevelsen er å se smilet 

og gleden når syklistene kommer i mål 
på slutten av en lang etappe. Uten noen 
form for sykkelerfaring har flere jobbet 
seg gjennom etapper på ti timer og 120 
km med motbakker og såre rumper. Når 
de så kom frem sent på kvelden, flere timer 
etter de første, er det kun et stort smil og 
en foss av adjektiv å spore. Det rører noe 
så innmari.

Nå da dere har fullført turen: hva tenker du om 
målet om å skape blest rundt arrangementet? Omtale 
i NRKs lørdagsnyheter var kanskje et høydepunkt. 
Mener du dere har lykkes ellers?

– Jeg tror de fleste vil være enige i at turen 
har vært en suksess uten like. Bøssebærere 
i aksjonsuken blir gjenkjent med at det var 
oss «som syklet Norge på langs». Vi ser at 
en enda større andel medisinstudenter har 
hørt om MedHum, og ønsker å gå med 
bøsse. I tillegg har vi vist at det mange 
vil kalle umulig, er fullt mulig med et 
engasjement og stå-på-vilje

Er planen å gjenta eller gjennomføre et liknende 
konsept ved senere MedHum-aksjoner?

– Vi har nå vist at det er mulig å gjen-
nomføre en slik tur, og skapt en ramme 
med et voldsomt potensial. Denne ram-
men skal vi selvsagt bygge videre på, og 
potensialet skal utnyttes. Turen er skapt 
for å bli. Vi forventer en rift om plassene 
når påmeldingen for turen sommeren 2016 
starter neste høst.

Avslutningsvis: Hvilke 5 ord vil du bruke for å 
oppsummere turen?

– Pattesalve, Gabong, Turmat, Musi-
cAngel og ferjer.

tekst: Christopher Storm Larsen og 
Frederik Emil Juul
bilde: MedHum og Æsculap

æsculap nr 4-2014 | 11

intervju



Vær en helt, støtt en helt  
– Men, hva er egentlig en 
helt?

12 | æsculap nr 4-2014
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H
va er beun-
dringsverdig 
og hva er en 
stordåd? Det 
er ingen tvil 
om at det er 
beundrings-

verdig å reise halve jorden rundt for å 
redde liv i et annet land. Det er ingen 
som forventer at man skal gjøre det, og 
det er ingen selvfølge. Ofte blir de ansett 
som helter, men alle jeg har snakket med 
i Leger Uten Grenser blir brydd hvis jeg 
tildeler dem denne heltestatusen. De kan 
ikke forestille seg en mer privilegert og 
givende jobb. 

Pia Fjellner er intensivsykepleier og 
jobbet tidligere på sykehuset MedHum 
støtter i Sierra Leone. Da jeg spurte henne 
hva hun synes om å bli sett på som en helt, 
virket hun ille berørt. Fjellner fortalte om 
arbeidet på sykehuset og hvordan hun ikke 
tillot seg selv å kjenne på selvmedlidenhet 
hvis hun var sliten, savnet hjemme, eller 

syntes det var tøft å se pasienter det ikke 
gikk bra med. Pasientene lever jo i den 
hverdagen hvor det altfor ofte ikke går 
bra – det sømmet seg hverken å gråte eller 
«å vinne heder og ære» når du tross alt 
kunne dra hjem fra det vonde.  

Alle er noens helt | Vi har alle våre 
helter, og mange har vært andres helt på et 
eller annet tidspunkt. Vi redder hverandres 
liv hver dag, og vi er alle avhengige av 
menneskene rundt oss. Vi kan ikke frigjøre 
oss fra ringvirkningene til valgene vi tar. 
Men hverdagsheltene vinner ikke heder 
og ære for stordådene sine. Selv om de 
kanskje ikke gjør det bevisst for andre, 
skal vi ikke kimse av en bussjåfør som 
passer på å få nok søvn, en snekker som 
dobbeltsjekker at alt er som det skal, en 
lege som sender inn en ekstra prøve på 
grunn av magefølelsen, en far som tilser 
at datteren holder ham i hånden når de 
skal over gaten, en mor som låner penger 
for å betale mopedturen til sykehuset som 

tekst: MedHum
bilde: Marion Priebe og Med-
Hum

 «Helt er en betegnelse på en særdeles beundringsverdig 
person som har utført en stordåd og som av den grunn har 
vunnet stor heder og ære, eller som i fare og motgang, fra en 
svakere posisjon fremviser mot og viljen til selvoppofrelse, 
det vil si heltemot, for et større gode.» – Wikipedia

Aksjonen 2014

•	 MedHum	samler	inn	penger	frem	
til	31.desember.	

•	 Oppdateringer	på	www.medhum.
no	eller	Facebook-siden	til	
aksjonen	
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kan behandle hennes underernærte barn. 
Denne moren er blant de jeg møtte i Sierra 
Leone, Tadiatsu. Her kan vi gjenkjenne 
definisjonen av en helt: «i fare og motgang, 
fra en svakere posisjon fremviser mot og 
viljen til selvoppofrelse». 

Vi beveger oss fra hverdagshelt til helt. 
Alle odds var mot Tadiatsu og hennes sønn, 
Mustafa, da de satt på den mopeden mot 
sykehuset. Man får tildelt bedre odds i 
russisk rulett enn i lotteriet om å fylle fem 
år i Sierra Leone, men sakte men sikkert er 
det flere vinnere. Foreldre vil ofre alt for sitt 
eget barn, men muligheten er ikke alltid 
en selvfølge. Når tre andre smårollinger 
er avhengige av de små slantene du har, 
er det ikke lett å skulle reise til et sykehus 
langt avsted – hvis du i det hele tatt har et 
sykehus å reise til. Tadiatsu satset alt, og 
hadde takket være Leger Uten Grenser et 
sykehus å reise til. Hennes fine, lille, rare 
Mustafa overlevde «fare og motgang, fra 
en svakere posisjon». Dermed er fire av 
Tadiatsus barn ennå i live

Riktig vei | Hva angår mødre- og bar-
nedødelighet er Sierra Leone der andre 
afrikanske land var for 40 år siden. Det 
koster 2 dollar i året per innbygger å 
drive Leger Uten Grenser sitt sykehus i 
Sierra Leone. Og for denne nette sum er 
mødredødeligheten redusert med 61% i 
distriktet Leger Uten Grenser jobber, sam-
menliknet med landet for øvrig. Her står 
leger, sykepleiere, farmasøyter, logistikere, 
kokker, lokalt ansatte og internasjonalt 
ansatte, pasienter og pårørende side om 
side, med ett mål for øyet – å redde flest 
mulig liv. De er kompromissløse når det 
kommer til at færrest mulig skal miste sine 
nære, der krisen rammer hardest. 

Helsepersonell kommer fra hele verden 
og setter livene de har hjemme på vent. De 
«fremviser mot og vilje til selvoppofrelse, 
det vil si heltemot, for et større gode» ved 
å bruke den kompetansen de har, der den 
trengs mest. Men de ønsker ikke heder og 
ære. De mener det er mødrene og barna, 
som opplever «fare og motgang» i fødsel, 

Gynekolog Rachel
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lungebetennelse eller malaria, som er de 
ekte heltene.  Det er de som risikerer alt, 
inkludert sitt eget liv, for å komme seg til 
sykehuset når ulykken er ute, det er de som 
ikke kan reise fra det vanskelige, og det er 
de som gjør det beste ut av en situasjon 
mange vil anse som håpløs. Men så må 
det vel være en heltedåd å redde livet til 
en helt? Og når den livredningen er helt 
avhengig av private bidrag for å kunne 
opprettholdes, er det ikke da en heltedåd 
å gå med bøsse for at noen skal kunne 
redde en helt? «If it saves the lives, Doctors 
Without Borders will spend the money» sa 
supply manager på Leger Uten Grensers 
hovedkontor – de pengene kommer ikke 
av seg selv. 

Ingen er en øy, og når alle gjør sitt går 
det oftere bra. At Tadiatsu fikk beholde 
Mustafa var et resultat av at noen en gang 
har donert til Leger Uten Grenser, slik at 
de kunne tilby gratis helsehjelp når Tadi-
atsu satset alt og kom seg til sykehuset på 
moped med en bevisstløs sønn i armene. 

Hver dag overlever barn som et resultat av 
mødre og Leger Uten Grenser sin innsats 
i Sierra LeoneDet er en fryd å tenke på at 
fulle bøsser rundt om vil bidra til at mange 
flere helter får vokse opp og overleve 
svangerskap i  Sierra Leone. 

Gratulerer, du er en helt. Tusen takk 
for ditt bidrag til MedHum 2014!
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– En tettere forbindelse 
mellom legeyrket og 
ledelse
Ledelse handler om å ta tøffe valg; valg de fleste vil måtte ta i et yrke som omhandler 
liv og død. Gjennom sommerskolen i ledelse for medisinstudenter understreket 
NTNU den naturlige sammenhengen mellom ledelse og legeyrket, som i dagens 
helsepersonellutdanning er et underprioritert tema.

LEDER
LEGER
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F
lere av sommer-
skolens foredrags-
holdere opplevde 
mangelfull kunn-
skap om ledelse 
da de skulle innta 
nøkkelposisjoner 

på sine sykehusavdelinger. Omstendig-
heter gjorde at noen måtte ta ansvar, og 
tilfeldigvis ble de plukket ut til lederrollen. 
En forfremmelse innebærer ofte å bli tildelt 
ukjente arbeidsoppgaver. Dette kan føre til 
store utfordringer og en følelse av å ikke 
mestre ansvaret for personal og budsjett 
– et helt annet ansvarsområde enn i den 
kliniske hverdag. 

Tor Ingebrigtsen, leder av sommer-
skolen og administrerende direktør ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge, 
påpekte at legers innflytelse er avhengig 
av at de lærer seg ledelse. Det er nemlig 
i lederposisjoner at man har innflytelse 
på den kliniske hverdagen; alt fra tiltak 
rundt håndhygiene til ansettelsesprosesser 
og økonomisk styring. «Spør man et kull 
på industriell økonomi om de kan tenke 
seg å bli ledere, rekker nesten alle opp 
hånden. Gjør man det samme på et kull 
med medisinstudenter, rekker i beste fall 
to ambisiøse studenter opp hånden. I reali-
teten vil 1 av 3 medisinstudenter ende opp 
med ansvar for budsjett og bemanning,» 
fortalte Ingebrigtsen, med utgangspunkt i 
sin egen erfaring. En manglende interesse 
for ledelse blant medisinstudenter kan være 
illevarslende i en virksomhet som krever 
ledere med klinisk forståelse.

Mange medisinstudenter føler det 
ubehagelig å forholde seg til pengebruk i 
helsevesenet når de samtidig skal arbeide 
etter begrepet «primum non nocere». 
Helseøkonomi tvinger klinikere til å for-
holde seg til etisk belastede spørsmål om 
prioriteringer, fremfor blindt å behandle 
til behandlingsmulighetene tar slutt. Sam-
tidig gjør det også at behandleren settes i 
rampelyset med tanke på overforbruk av 
ressurser. «Vårt ønske om tilgang vil alltid 
overgå ressursene vi har tilgang til,» fortalte 
Jon Magnussen, professor i helseøkonomi 
ved NTNU. I en nyhetsoppdatering på 
Legeforeningens sider fortalte Hege Gjes-
sing [1] at vi «kan og bør bruke mer penger 
på helse». Dette betyr en av to ting: Enten 
foreligger det et effektiviseringspotensiale 
i norsk helsevesen som kan frigi ressurser, 
eller så «kan og bør det brukes» mindre 
penger på andre ting, som f.eks. politi, 
veiarbeid eller skoler. 

Dette illustrerer kompleksiteten av 
problemstillingen, og det krever oversikt 
og forståelse av begrepet «alternativkost-
nader» for å kunne forvalte pengene på 
en hensiktsmessig måte. Kostnadene ved 
å bruke ressurser på et område er verdien 
av deres beste alternative anvendelse. 
«Alternativkostnader» handler altså om å 
vurdere om ressurser kunne blitt utnyttet 
bedre på andre måter. Penger er noe som 
gjør transaksjoner mer forståelige, men 
kostnader er ressursene som brukes. En 
sykepleier som leies inn til én avdeling, 
er en sykepleier en annen avdeling ikke 
kan bruke. Dette er problemstillinger 

tekst: Ida Susanna Fattah
bilde: Ida Susanna Fattah
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leger ikke ønsker å forholde seg til når de 
skriker etter stadig mer penger, fremfor å 
vurdere om det kan være andre muligheter 
til fordeling av ressursene med den gitte 
betingelsen at ressursene er begrensede. 
Spørsmål om økonomiske prioriteringer er 
det derfor ofte ledelsen som må ta stilling 
til. Hvor mye vi bruker på helsetjenester 
er et spørsmål om bokføring. Hvor mye 
vi kan bruke er et spørsmål om maksimal 
kapasitet. Hvor mye vi bør bruke er et 
verdispørsmål. «Økonomisk evaluering er 
nødvendig fordi ressursene er begrensede. 
Vi blir stadig eldre og utvikler stadig nye 
behandlingsmetoder,» fortalte Jon Mag-
nussen på første dag av sommerskolen. 
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp 
når forventede kostnader tilsvarer forventet 
effekt. «Når vi ikke setter en pris på liv, 
betyr dette da at vi er villige til å bruke 
uendelig med ressurser for å redde liv?» 

Andre vanskelige spørsmål studentene 
fikk fra Magnussen var om Kjell Inge 
Røkke brukte mer penger på lettmelk enn 
oss – om han tjente mer, med spørsmålets 
opplagte svar – og til slutt om han burde 
bruke like stor andel av inntekten som oss 
på lettmelk. Disse spørsmålene ble brukt 
for å illustrere forskjellen mellom de to øko-
nomiske begrepene «nødvendighetskode» 
og «luksuskode». Nødvendighetskoder er 
relativt lite følsomme for endring av inn-
tekt. Hvis det dermed avgjøres kollektivt 
at helsetjenester er nødvendighetskode, så 
vil ikke summen av penger brukt på helse 
øke når nasjonens rikdom per person, 

BNP, øker. Varer og tjenester som er veldig 
følsomme for endringer i inntekter kalles 
ofte luksuskode. Øker ressursene med én 
prosent vil man ønske å bruke én prosent 
mer på helsetjenester dersom det ansees 
som en luksuskode. Om helse anses som 
nødvendighetskode vil Norge ha dekket 
sitt nødvendige helsebehov slik Røkke 
har dekket sitt nødvendige behov for 
lettmelk. I helseledelse må man forholde 
seg til prioriteringer, men disse vil være 
svært ulike dersom vi anser helse som en 
luksus, og ikke en nødvendighet.

Sommerskolens eneste kvinnelige 
foredragsholder Lisbeth Sommervoll, 
klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold, for-
talte at det å være leder kan noen ganger 
føles som å stå i lim. «Det er som å skape 
dønninger i sirup,» fortalte hun. Sammen 
med Ole Tjomsland, direktør for kvalitet 
og fagområder i helse Sør-Øst, gav de 
studentene noen svært utfordrende caser 
på sommerskolens siste dag. Det var 
kompliserte problemstillinger, som det 
evigvarende problemet med å få helseper-
sonell til å slutte med bruk av klokker og 
ringer, og overleger som nektet å innføre 
bruk av sjekklister til tross for det beviste 
effektene på reduksjon av dødelighet 
under kirurgi. Sommervoll fortalte at 
en nederlandsk øyeklinikk hadde leid 
inn flyselskapet KLM fordi de slet med 
store køer. De fikk ned ventetidene med 
70 prosent. «Vi bruker så mye tid når ting 
ikke er ordentlig organisert at fagligheten 
lider,» fortalte Sommervoll. «Ledelse er 

Helseøkonomi 
tvinger klinikere til å 

forholde seg til etisk 
belastede spørsmål om 
prioriteringer, fremfor 

blindt å behandle til 
behandlingsmulighetene 

tar slutt. 
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ikke et faglig sidespor, men det er å sette 
seg i førersetet.» Ledelse handler om å ha 
bredere oversikt enn mange klinikere har 
grunnlag for å ha. Det handler samtidig 
om å motivere helsepersonell og videre-
formidle denne forståelsen til alle ansatte. 
Man må forholde seg til problemstillin-
ger som strekker seg fra livsforlengende 
behandling til motvillige overleger, og ikke 
minst handler det om å ta de tøffe valgene 
innen prioritering som andre klinikere 
kanskje ikke vil røre ved 

Undertegnede retter en stor takk til 
alle foredragsholdere og nøkkelpersoner 
tilknyttet pilotprosjektet «Sommerskolen 
i ledelse for medisinstudenter 2014» for 
den bedrede forståelsen av legers natur-
lige rolle som ledere, samt innsikten i de 
vanskelige problemstillingene ledere i 
helsevesenet forholder seg til på daglig 
basis. Det kan av og til være vanskelig å se 
ledelsen fra bakkeplanet, med unntak ved 
skandalesaker. De deltakende studentene 
formidlet ved flere anledninger et håp om 
at slik kunnskap i fremtiden kan integreres 
i medisinstudiet. Hvis flere fremtidige 
klinikere hadde denne innsikten ville 
kanskje forståelsen for tiltak som gjøres 
på ledelsesnivå vært bedre, innflytelsen 
fra klinikerne på avgjørelsene som tas 
vært større og bærekraftige endringer 
kunne mulig vært igangsatt med mindre 
motstand.

Foredragsholdere: 

•	 Jon	Magnussen,	Professor	i	hel-
seøkonomi,	NTNU/Instituttleder	
ved	Institutt	for	samfunnsme-
disin	

•	 Tor	Ingebrigtsen,	Administre-
rende	direktør	ved	UNN/profes-
sor	i	nevrokirurgi

•	 Einar	Bugge,	Fag-	og	forsknings-
sjef 	ved	UNN

•	 Barhold	Vonen,	Medisinsk	
direktør	ved	Norlandssykehuset/
professor	i	gastrokirurgi,	UiT

•	 Stig	Harthug,Professor	i	global	
helse	og	samfunnsmedisin,	UiB

•	 Kjell	Haug,	Kvalitetssjef 	i	Helse	
Bergen	HF/professor	i	infek-
sjonsmedisin,	UiB	

•	 Vidar	Halsteinli,	Senter	for	hel-
setjenesteutvikling,	St	Olav	HF/
førsteamanuensis,	NTNU

•	 Berge	Solberg,	professor	i	medi-
sinsk	etikk,	NTNU

•	 Lisbeth	Sommervoll,	klinikksjef 	,	
Sykehuset	Vestfold,	

•	 Ole	Tjomsland,	direktør	kvalitets-	
og	fagområder,	Helse	Sør-Øst	
RHF	
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E
n flyktning trues 
med inkasso etter 
en behandling 
mot akutte tanns-
merter. En annen 
er avhengig av 
rullestol. Han har 

ikke råd til det selv, og i motsetning til oss, 
får han det ikke gjennom det offentlige. 
[2] De er papirløse, en pasientgruppe som 
faller utenfor det norske helseapparatet.

På «Nasjonal konferanse om innvan-
drerhelse» i regi av NSH (Norsk sykehus- 
og helsetjenesteforening) kunne Frode 
Eick, leder for «Helsesenteret for papirløse 
migranter» i Oslo, fortelle om denne sår-
bare og gjemte pasientgruppen. Pasienter 
som ikke dekkes av folketrygden, som ikke 
har økonomi til å betale helseregningene 
selv, som er avhengige av å være anonyme 
og derfor ofte ikke tør å oppsøke helseve-
senet. De er omkring 18’000 i Norge, og 
kan trues på livet av sykdommer som for 
oss lett kan behandles. [3]

De papirløse er personer uten lovlig 
opphold i Norge. I dag innebærer det 
asylsøkere som har fått avslag på søknaden, 
personer med utgått visum eller flyktnin-
ger som er kommet uanmeldt. En stor 
andel preges av traumatiske opplevelser, 
med derav psykiske belastninger, som vi 
nordmenn vanskelig kan sette oss inn i. 
[3] Også her i Norge kan hverdagen være 

preget av utrygghet, ensomhet og frykt. 
De lever i skjul. De kan være tiggere med 
leddsmerter på grunn av hardt underlag 
eller uteliggere med lungebetennelse på 
grunn av dårlig vær. De kan være vaske-
personale, malere eller snekkere. Arbeidere 
som pådrar seg yrkesskader, muskel- og 
leddplager, etter gjennomført arbeid for 
andre nordmenn. Nordmenn som er glade-
lig fornøyd med å slippe ekstrakostnadene 
som følger arbeidskraft med bedre vilkår. 
Nordmenn som i det store bildet prisgir 
billig arbeidskraft, men frykter at noen 
skal benytte seg av de dyrebare velferds-
ordningene ufortjent.

Norge har et regelverk for de papirløse 
som om de ikke eksisterer. Etter avslag om 
opphold skal en person per definisjon ut 
av landet [4], og dette er en forutsetning 
for dagens helsetilbud. Av ulike årsaker 
blir noen værende, og i de fleste andre 
europiske land blir disse ivaretatt med 
spesifikke helsetilbud. Dokumentasjon 
viser at de iverksatte helsetilbudene hver-
ken har ført til flere papirløse eller lengre 
opphold. [5]

Hva er det Norge tilbyr? I følge men-
neskerettighetene skal papirløse ha rett 
på akutt medisinsk hjelp [5]. Problemet 
ligger i definisjonen av dette begrepet. 
Innebærer det psykiske lidelser, diabetes 
eller oppfølgning av svangerskap? Disse 
utfordringene møter legene i hverdagen, 

Den norske helsetjenesten omtales ofte som velferdsstatens dronning. 
Målet er at alle skal ha lik tilgang til medisinsk behandling, pleie og 
oppfølging. Likevel finnes det mørke pasienthistorier.

tekst: Eva Helene Svor og Liv 
Helene Dolva Sagedal, «Helse-
hjelp for alle» i Bergen. 
bilde: Privat

Helsehjelp for alle 
– også i Norge
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og blant dem er det stor velvilje for de 
papirløse som pasientgruppe og et felles 
ønske om en løsning. Legeforeningen 
vedtok i mars at «Rett til helsetjenester 
må springe ut fra individets medisinske 
behov, våre internasjonale forpliktelser og 
ikke innvandringsregulerende hensyn» [6]. 
Dagens mangel på et adekvat system har 
ført til ulike løsninger basert på frivillighet. 
Som representant for dette på konferansen, 
var Frode Eick, leder av «Helsesenteret 
for papirløse migranter» i Oslo. Senteret 
driftes av Kirkens Bymisjon og Røde 
Kors og tilbyr gratis helsehjelp to kvelder 
i uken, ved sykepleier, lege, psykolog og 
fysioterapeut. [3] Det er nylig åpnet et 
tilsvarende senter for papirløse i Bergen.

Disse sentrene er gode eksempler på 
løsninger som fungerer. Vanlige mage-
smerter, luftveisinfeksjoner og lignende 
trenger ikke å få fatale konsekvenser i 
et velferdssamfunn som Norge, og basal 
behandling er ofte nok. Men det krever 
en organisering. Det skal ikke være flaks 
om du får helsehjelp, fordi du bor i en by 
med et tilbud basert på frivillighet eller 
om du møter en lege som er villig til å 
behandle deg.

Studentorganisasjonen «Helse for alle» 
har som mål at flere skal ha informasjon 
om de papirløses manglende tilgang på 
helsetjenester. Det er nå lovfestet at det 
ikke er straffbart å behandle papirløse [7], 
men det er behov for et offentlig system 
med pengebevilgning for å kunne utnytte 
velviljen som finnes. Som fremtidige leger 
møter vi snart denne problemstillingen 
i praksis, og vi i «Helsehjelp for alle» 
ønsker et apparat som gir oss mulighet til 
å sikre også papirløse migranter verdige 
helsetjenester. 

Kilder:
[1]: Helse og omsorgsdepartementet, NOU 1977:7. URL: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/

dok/nouer/1997/nou-1997-7/5/2.html?id=343841
[2]: K. E. Evang, «Dagsavisen», 19.04.2013: «Helsesvikt mot de papirløse». URL:http://www.dagsavisen.

no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1015/thread272554/#post_272554
[3]: Frode Eick, leder av «Helsesenteret for papirløse migranter», ved «Nasjonal konferanse om 

innvandrerhelse»
[4]: NOAS (Norsk Organisasjon for asylsøkere), «Retur og utvisning».
URL: http://www.noas.no/tema-retur-og-utvisning/
[5]: L. T. Kongsvik, «Tidsskrift for Den norske legeforeningen», 8.10.2009: «Rett til helse- også for 

papirløse innvandrere?» URL: http://tidsskriftet.no/article/1901983/
[6]: Den Norske legeforeningen, Policynotat nr. 1/2013: «Papirløse innvandrere»
[7]: Helsedirektoratet, «Migrasjon og helse – utfordringer og utviklingstrekk». Rapport fra Helsedi-

rektoratet, 2009.

Eva Helene Svor Liv Helene Dolva Sagedal

æsculap nr 4-2014 | 21

reportasje
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S
å populært var 
Ultralydkurs for nor-
ske legestudenter i 
Norge og Europa at 
det til og med ble 
en lengre venteliste. 
I forkant av kurset 

fikk vi kursdeltagere tilgang til et teoretisk 
onlinekurs i de ulike ultralydprotokollene, 
FATE (Focus Assessed Transthoracic 
Echo), FAST (Focused Assessment with 
Sonography in Trauma), LUS (Lung 
Ultrasound), samt nerveblokkader og 
vaskulær tilgang. Det var en god blan-
ding med teori, bilder og videoopptak av 
forskjellige ultralydundersøkelser, fulgt 
opp av småtester underveis og etter hver 
kursdel. E-kurset i seg selv kunne vært 
unnagjort på bare noen timer, men vi fikk 
tilgang til e-kurset en måned før, noe som 
kom godt med.

SAFER-senteret er et paradis for de 
som ønsker å trene på akuttmedisinske 

prosedyrer, uansett nivå. Her finnes flere 
treningssaler hvor det kan simuleres ulike 
scenarier i akuttrom, på sengeavdeling, 
neonatalavdeling, en litt sliten toroms 
leilighet og en fullt utstyrt ambulanse. 
Observatører kan se, påvirker og evaluere 
scenariene fra utsiden. I tillegg til dette 
finnes det også forelesningssal og flere 
grupperom for innlæring av praktiske 
ferdigheter.

Introduksjonen var kort og enkel, basale 
ultralydprinsipper samt litt ultralydhistorie. 
Deretter gikk vi rakt på «knottologien», eller 
læren om hvilke knapper og spaker som finnes 
på et ultralydapparat og hva de brukes til. Vi 
var delt i fem grupper á seks studenter, og det 
var satt av god tid til hvert praktiske moment 
der vi øvde på hverandre. «Hands on training» 
(HOT) var viktig og instruktørene lot oss selv 
finne ut hvordan vi skulle gå fram for å finne 
de bildene vil ville ha. Det var bare å lete til 
vi fant rett knapp! Å prøve seg fram på flere 
ultralydapparater av ulike modeller og fabrikat 

tekst:Astrid Kvam Sorgendal
bilde:Dan Skoglund og Astrid 
Kvam Sorgendal

Ultralyd er ikke det vi lærer mest om på medisinstudiet, 
og mengden varierer veldig fra universitet til universitet. 
Derfor var det kanskje ikke så rart at det bare tok en knapp 
time fra billettene var sluppet til kurset var fulltegnet 
med 30 deltagere. 14. og 15. august møtte vi spente opp 
på SAFER-senteret i Stavanger.
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var også en nyttig erfaring. Vi hadde tilgang 
på ulike apparater; to håndholdte VScan dual 
probe fra GE Medical, fire Sonosite fra SECMA 
og to Easote fra Adcare.

Etter lunsj fikk vi begynne med den første 
protokollen, FATE, en strukturert hjerteun-
dersøkelse. Det ble igjen en god del knoting 
og nye varianter på bildeutsnittene før vi traff 
rett, men det var den beste måten å lære på. I 
begynnelsen var man fornøyd med å i det hele 
tatt finne hjertet i valgte undersøkelsesvindu. 
Men «repetitio est mater studiorum» og med 
litt veiledning fikk vi til de fleste utsnittene 
uten for mye plunder.

Siste post på den første dagen var LUS, 
undersøkelse av lungene. Her var bildear-
tefakter faktisk velkomne og dermed var 
de dyreste, støyreduserte ultralydapparatene 
minst brukbare.

På torsdags kveld ble alle kursdeltagere og 
instruktører invitert på middag hos kursdelta-
ger, medarrangør og ildsjel, Dan Skoglund. Han 
laget egenhendig en kjempegod fiskesuppe til 
40 personer på eget kjøkken. Vi fikk også se 
reportasjen NRK Rogaland hadde laget om 
kurset. Etter mat og mingling ble det mulighet 
for å gå ut på byen, Dan hadde reservert bord 
på Cardinal, stedet for godt øl.

Dag to startet tidlig og friskt med FAST: 
sengekant-undersøkelse av traumepasient. 
Mange av momentene her var repetisjon av 
FATE, men med litt annen innfallsvinkel, man 
ser etter fri væske, og væsken er blod til det 
motsatsen er bevist. Nå kom de håndholdte 
apparatene virkelig til sin rett; man kan også 
undersøke pasienten prehospitalt og dermed 
forberede akuttmottaket ytterligere, eller 
kanskje til og med la pasienten gå direkte til 
operasjon om det finnes blod i buk, bekken eller 
brysthule. Vi fikk også tid til å repetere under-
søkelsene fra dagen før. For å kunne se patologi 
fikk vi denne gangen tilgang til en FAST-torso 
med fri væske i alle undersøkelsesområdene, 
i tillegg til å øve på hverandre. For å gjøre 
øvingskurven ekstra bratt fikk vi ikke bruke den 
lille og letthåndterte thoraxproben på dag to, 
men den store og kurvede abdominalproben 
for å gjøre hjerteundersøkelsen i FAST.

 Siste post på innlæringsprogrammet 
var vaskulær tilgang og nerveblokkader. Det er 
praktisk å bruke ultralyd når pasienten er van-
skelig å stikke, når det skal legges arterienåler 
og når nål skal settes nær for eksempel lunge. 
Vi fikk trene på gelémodeller, både kjøpte og 

hjemmelagde. For å trene nerveblokkader 
kom hovedinstruktør Nils Petter Ovelands 
hjemmelagede aspargesnerver i gelé til god 
nytte, selv om skallet kanskje var i tjukkeste 
laget (han får skrelle aspargesen neste gang). 
Vi undersøkte hverandres underarmer, hals- og 
lyskeregioner for å identifisere stikkbare vener 
og arterier, samt lete opp nervepleksus for de 
vanligste områdene for regional anestesi.

Jeg har en følelse av at våre hoder ble 
fylt med ultralydkunnskap i omvendt pro-
porsjonalitet med utdelte flaskers ultralydgel 
innholdsmengde. Som en av instruktørene sa: 
man vet at det er et bra kurs om man begynner å 
gå tomme for gel. Etter at alle læringsmomenter 
var gjennomgått, var det en ultralyd-basar med 
mulighet for å fylle på med ekstra mengdetre-
ning. Noen prøvde seg også på et case med 
behov av FAST-prosedyre på en pasient på et 
av simuleringsrommene, andre valgte å øve i 
ambulansen eller på grupperommene. Selv 
gjennomførte jeg en FAST på en medstudent, 
og klokka inn på 5 minutter fra start til slutt!

Kurset ble avsluttet med en eksamen bestå-
ende av en bildedel, en videodel og en teoridel 
og utdeling av diplom.Intensivt, spennende og 
lærerikt blir fasitsvaret. Jeg anbefaler kurset 
på det varmeste. På nattoget hjem oppdaget 
jeg forøvrig at jeg fortsatt hadde ultralydgel 
i navelen.

Ultralyd SAFER

•	 Har	du	også	lyst	til	å	delta	på	et	
ultralydkurs?	Det	er	ikke	planlagt	
kurs	for	medisinstudenter	i	nær	
framtid,	men	du	kan	melde	
din	interesse	på:	http://www.
safersound.net/

•	 Link	til	Rogalandsnytt	sin	
reportasje:	http://www.nrk.no/
rogaland/1.11880266

Aksjonsuke 13.-20. september

MEDHUM SAMLER INN PENGER TIL LEGEr 
UTEN GRENSERS sykehus for mødre  

og  barn i sier ra leone.

w w w.medhum.no  
kontonR 5010.06.00401

  Vi trenger  
 din Hjelp i dag!
   send sms 2377 med  
kodeord MedHum 100 for  
å gi livred dende malaria-    
 behandling til 36 barn.
   Ønsker du å gi en an nen sum? Bruk  
  kodeord MedHum 200 el ler MedHum 50

VÆR EN HELT. STØTT EN HELT.
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Radiolog
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Æsculap tok turen til Ullevål sykehus for å snakke med blivende radiolog, 
Bård Slinde.  
tekst og bilde: Emil Bakkerud Nærby

Hva går radiologifaget ut på?
Røntgenavdelingen er en «serviceavdeling» 
for andre avdelinger, hovedsakelig i hjelp 
til diagnostikk, men intervensjonsdelen blir 
større og større. Intervensjonsradiologi 
går ut på nå frem til et organ med visuell 
kontroll uten å måtte åpne kroppen.

Hva var det som gjorde at du begynte å interessere 
deg for radiologi?
Jeg var allmennlege og dro på røntgen 
for å få det obligatoriske sykehusåret som 
man må ha for for å fullføre spesialistut-
danningen i allmennmedisin. Etter 5 år i 
allmennpraksis savnet jeg å ha kolleger. 
I sykehus er forholdene mer tilrettelagt 
for at man skal kunne utvikle seg medi-
sinskfaglig enn det er i allmennpraksis. I 
løpet av medisinstudiet får man med seg 
en relativt solid pakke med indremedisin 
og kirurgi, men det gjelder ikke radiologi, 
som ikke er et fag der man kan cruise på 
svunne tiders lesing.

Hva gjorde at du valgte radiologi som spesialitet?
Da jeg var student sa jeg til kjæresten min 
på fleip: «Hvis du begynner på røntgen, 
tror jeg ikke vi kan være sammen lenger», 
to måneder seinere var hun på røntgen og 
nå fem år seinere er jeg der selv. Jeg hadde 
mange fordommer om radiologi, som for 
eksempel at man sitter i en kjeller og glor 
på bilder og oppfører seg litt vanskelig på 
telefonen. Sånn kan man selvsagt bli, men 
man kan også gjøre det ganske annerledes. 
Jeg liker den delen av medisinen som går 
ut på å komme til bunns i hva som faktisk 
feiler den enkelte pasient. I radiologifaget 
føler jeg at jeg gjør nettopp det.

Er det enkelte typer mennesker som velger å bli 
radiologer?

Stereotypien er vel at radiologer er litt 
innadvendte, men dette stemmer ikke. 
Vi jobber side om side med de aller fleste 
avdelinger. Dersom man jobber med å 
gjøre ultralydundersøkelser får man også 
noe pasientkontakt, dersom man skulle 
ønske det.

Hva er det beste med å jobbe som radiolog?
Det beste med radiologi er at det er en av 
de disiplinene der man jobber mest som 
detektiv. Som radiolog slipper man også 

unna en del kjedelige skriveoppgaver som 
for eksempel innkomstjournaler og epikri-
ser. Vi har ikke morgenmøter og vi bruker 
lite tid på å rapportere videre i vaktbyttet, 
det kan være en god ting å slippe. Hvis 
man liker akuttmedisin, men synes det er 
skummelt, står man i en perfekt posisjon 
som radiolog: Man får være med på alt, 
men man har ikke den samme stressfak-
toren som for eksempel en undersøkende 
kirurg i et stort traumeteam kan ha.

Hva tjener en radiolog?
Min grunnlønn som LiS med over to års 
erfaring og uten vakansvakter, ligger på 
540 000 pluss omtrent 100’000 kroner i 
vakttillegg. Jeg tjener omtrent halvpar-
ten av det jeg tjente i allmenpraksis. I 
allmenpraksis jobbet jeg ikke på natt og 
heller ikke på røde dager. Nå jobber jeg 
mer og har til tider en mer slitsom jobb, 
til andre tider ikke. Forskjellen ligger i at 
jeg nå har kolleger og en faglig sett mer 
dyptpløyende spesialitet. Jeg har valgt 
bort en million kroner i året for å holde 
på med radiologi.  

Har du noen tips til de som kunne tenke seg å bli 
radiologer?
Gå til en radiologisk avdeling og spør. Jeg 
har inntrykk av at det er gjennom hospi-
tering man får jobb, ikke via et brev man 
sitter hjemme og skriver. Jeg vil kanskje 
anbefale å begynne på spesialistutdan-
ningen på et lokalsykehus, selv om jeg 
ikke gjorde det selv. Ullevål er et stort 
sykehus med mye ekspertise. På vakt er 
det bare radiologer under spesialisering 
og selv om man er under spesialisering, 
føler man at man har en viktig posisjon. 
For eksempel har vi en viktig funksjon 
når det kommer til akutte traumer. Den 
radiologiske beskrivelsen av en traumepa-
sient kan gjøres veldig komplisert, men 
som regel er rekvirenten i første omgang 
interessert i om det er en pågående blød-
ning, større organskade eller annen større 
og akutt patologi. 

«Hvis du begynner på 
røntgen, tror jeg ikke 
vi kan være sammen 
lenger», to måneder 
seinere var hun på 

røntgen og nå fem år 
seinere er jeg der selv. 
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Turnus

lege
tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Privat og Wikimedia
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Hvorfor valgte du turnus i Nord Trøndelag?
Jeg ønsket å være på et mellomstort syke-
hus. Levanger har et godt rykte, og jeg 
fikk være i nærheten av Trondheim, der 
kjæresten min jobber. 

Hva er du fornøyd med?
Sykehuset var passe stort – du måtte ta 
ansvar samtidig som du stort sett alltid 
hadde noen du kunne spørre. På legekon-
toret var både legene og medarbeiderne 
veldig dyktige og erfarne, samtidig som det 
var en humørfylt og avslappet stemning

Hva er du ikke fornøyd med?
Jeg har i grunnen vært fornøyd med det 
meste. Men tidvis ble det litt mye skriving 
av epikriser. 

Hva har vært mest skummelt/lærerikt (gjerne en 
liten historie)?
Det fine med turnus er at du møter på 
så mye forskjellig. Samtidig opplevde 
jeg dette som særlig utfordrende da jeg 
begynte å gå legevakter. Jeg kunne så klart 
ringe og spørre – enten til sykehuset eller 
veilederen min. Samtidig var det jeg som 
måtte gjøre meg opp ei mening om det 
kliniske bildet. Ei vakt kom det inn en 
pasient som hadde en hevelse foran det ene 
øret. Jeg hadde aldri sett noe liknende. Ut 
fra anatomisk kunnskap om hva som ligger 
i området, kom jeg likevel fram til at det 
måtte være betennelse i parotiskjertelen. 
I slike tilfeller erfarer du at du faktisk har 
lært noe på studiet – og kan dra nytte av 
den teoretiske kunnskapen i praksis.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Mestringsfølelsen når du får til ting. Som 
når du for første gang reponerer en finger 
eller setter inn urinkateter, eller når du 
omsider begynner å treffe når du skal ta 
blodgass. De fineste øyeblikkene er nok 
likevel når pasienter uttrykker at de er 
fornøyde og takker for hjelpen de får. .

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
De fleste turnusleger har vel gjort feilen 
at de går lange vakter uten å få dekket 
basalbehovene. Etter hvert lærer du at du 
både får gjort mer, arbeider mer effektivt 
– og det blir bedre å være til – om du tar 
deg tid til å drikke, spise og gå på do.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset/legekon-
toret?
På sykehuset ble vi tatt godt i mot, men 
det varierer jo hvor god kontakt man får 
med de «voksne» legene. Hos kirurgene 
på Levanger blir du med en gang en del 
av gjengen, og etter morgenmøtet er det 
ofte kaffe og vaffel i kantina. Dessuten har 
det blitt en tradisjon at en av ortopedene 
inviterer alle legene og medisinstudentene 
på et sagnomsust julebord på Inderøy. 

Hvordan er livet utenfor sykehuset/legekontoret?
På Levanger bodde vi i ei sykehusleilighet 
som var helt kurant. Det var godt med plass 
siden det egentlig var ei familieleilighet 
og vi var bare to. De mindre leilighetene, 
som lå et annet sted i byen og som var 
mest beregnet for én person, var hakket 
mer slitne. 

Hver uke er det torsdagspils der du kan 
treffe folk fra sykehuset, og samholdet 
mellom turnuslegene er veldig bra. Ellers 
er det litt hva man gjør det til selv, det er 
ikke så mye som skjer på Levanger, og det 
ble noen turer til Trondheim i helgene.

Hvor mye jobber du hver uke?
På sykehuset varierte det fra uke til uke 
hvor mye jeg jobbet, avhengig av om jeg 
var inne i en periode med mange vakter 
eller ikke. I distrikt har jeg arbeidet 8-16 
mandag til fredag. I tillegg har jeg, inklu-
dert noen ekstravakter, i snitt hatt om lag 
ei legevakt ukentlig.

Tips til andre som skal i turnus?
Vær litt «på» og prøv å få vært med på 
mest mulig. Spør om du er usikker på 
noe – det er nå du skal få stilt alle de 
dumme spørsmålene. Ortoped Vilhjalmur 
Finsens lov er fin å ta med seg til kirurgisk 
poliklinikk: «En stygg gips er en god 
gips!» Det skulle bety noe sånt som at 
det viktigste er at gipsen fungerer godt. 
Loven har nok overføringsverdi også til 
andre deler av turnustjenesten.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Nå skal jeg først ha to uker ferie, deretter 
starter jeg på nevrologisk avdeling på St. 
Olavs Hospital.

Navn: Sverre Myren  
Alder: 28 år
Universitet: NTNU
Sykehustjeneste: Sykehuset Levanger
Distriktstjeneste: Tangen legekontor, Stjørdal
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«Billy and I are playing doctor. 
So far I’ve kept him waiting three 
hours.»

Utenfor pensum

«No, please go on. I’m sure that 
your internet forum has access to 
more medical literature and has 
studied it more than I have.»

Radiologen: «Your x-ray showed 
a broken rib, but we fixed it 
with photoshop.»

Kirurgen: «Nurse, get on the 
internet. Go to surgery.com, 
scroll down and click on the ‘Are 
you totally lost?’ icon.»
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Nmf

Ris og ros
Det nye styret i Norsk medisinstudentfore-
ning (Nmf) Oslo har valgt å fokusere på 
markedsføring. Alt for mange vet alt for 
lite om hva Nmf jobber med og hvilke 
medlemsfordeler vi har. 

Nmf har et bredt spekter av tilbud. 
Vi har noe for en hver. Som fagforening 
arbeider vi hardt for å bevare og forbedre 
medisinstudentenes rettigheter innen saker 
som turnus, lønn og medisinsk utdan-
ning. Som interesseorganisasjon ønsker 
vi å forbedre medisinstudentenes kunn-
skap om global helse. Som en uavhengig 
organisasjon jobber vi for å fremme våre 
saker uavhengig av andres synspunkter. 

For, kjære kollegaer, deres sak er vår sak. 
Jeg oppfordrer alle medlemmer i Nmf til å 
bli bedre kjent med foreningen. Delta på 
kurs, reis på utveksling, eller bli med og 
diskuter helsepolitikk på et av allmøtene 
våre. Da gjør dere vår jobb mye lettere. 
Med aktive medlemmer som gir tilbakemel-
dinger og deler sine erfaringer med styret 
kan vi lettere kartlegge våre medlemmers 
interesser, gjøre arbeidet vårt mer målrettet 
og utvikle større påvirkningskraft. 

I løpet av oktober blir det hengt opp 
en «Ris&Ros» postkasse utenfor Nmf 
Oslo- kontoret. Er det noe du mener Nmf 
Oslo burde bli bedre på eller tilbud du 
savner, så skriv det på en lapp og putt den 
i postkassen.  Epost er selvfølgelig også 
lov! Det samme med skryt. Vi ønsker svært 
gjerne å vite hva det er som fungerer og 
hva som ikke fungere. Vi gleder oss til å 
bli bedre kjent med medlemmene våre.

styret, nmf oslo

Mitokondrienes opprør
Dagens teori sier at mitokondriene 
i eukaryote celler er prokaryoter 
som ble endocytert av forløperen 
til dagens eukaryoter og at sist-
nevnte senere utviklet en avhen-
gighet, bla gjennom energiprod-
uksjonen i mitokondriene. Men, 
hva hvis mitokondriene skulle 
finne på å sette igang et opprør 
mot sine omkransende verter? 
Det var tema for en fiksjonsnovel-
le i Nature Extra: Futures tidligere 
i år, hvor hovedpersonens mening 
var at opprøret ville roe seg og eu-
karyote celler overleve; «... as long 
as the Golgis are kept in place.»

Cancer and comics
Det er velkjent at mange leger 
utvikler en form for svart gal-
genhumor til sykdommene og 
pasientene de møter, kanskje som 
en form for forsvarsmekanisme 
mot all lidelsen. I juni ble det ar-
rangert en egen konferanse med 
nettopp medisin og humor som 
tema, hvor ikke bare underhol-
dende tegneserier for leger og 
helsepersonell ble lagt fram, men 
også pasientinformasjon formid-
let gjennom tegneserier. Begrepet 
«fra spøk til alvor» er sjeldent så 
bokstavelig som her.

Ny spalte
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KoSESjoKK, HENGEHoDE 
oG AvREvNE LEmmER

Solen var i ferd med å bre seg utover 
Youngstorget i Oslo sentrum, der 

flere medisinstudenter monterte et eget 
feltsykehus for bamser. Bamsesykehuset er 
en tradisjon i MedHum-uken, hvor det er 
blant barndommens kjæreste gjenstander 
(individer vil noen mene) som skal behand-
les. Ikke bare er det en hyggelig måte å 
skape oppmerksomhet til humanitær-
aksjonen, det er også en mulighet for barn 
til å møte helsepersonell i hvit bekledning 
og få en opplevelse av at pasientens beste 
er «de hvitkleddes» mål. Kanskje vil opp-
levelsen sitte igjen når barna senere møter 
de ordentlige legene. Skjønt, det er en 
type opplevelse og bekjentskap som de 
forhåpentligvis er lenge til barnet møter.

Konseptet bak det tradisjonsrike bam-
sesykehuset er at pasienten, alltid i følge 

med en ung eller gammel komparent, 
kommer for alt fra en enkel helsesjekk til 
ekstremitetsreddende akuttkirurgi. Tel-
tene medisinstudentene hadde satt opp 
representerte egne avdelinger, blant annet 
innen kirurgi og psykiatri. Hver bamse fikk 
utdelt et journalkort og de som manglet 
en følgesvenn fikk låne av MedHums 
bamseoverleger. Legedekningen var svært 
god og til tider var det flere psykiatere 
enn pasienter, men i sykehusets vaktskifte 
oppstod det en underbemanningstilstand 
i kirurgisk avdeling. Likevel ble det ikke 
meldt om nosokomiale dødsfall takket være 
dyktigheten til de gjenværende kirurgene.

Hva slags sykdomspanorama var det 
snakk om? Spekteret er definitivt bredt 
innen bamsepatologien med kosesjokk, 
beinbrudd, overspising, «ja takk begge 

I MedHums aksjonsuke fant unge, og mindre unge, fram sine kosebamser 
for en skikkelig helsesjekk ved MedHums bamsesykehus.

Tekst: Frederik Emil Juul
Bilde: Æsculap og MedHum

deler»-syndrom og hengehode for å nevne 
noe. Samtidig er behandlingmulighetene 
like spennende. Hvor mange kan si de 
har suturert tilbake et helt lem etter total 
avrivning fra resten av kroppen?

Mellom alt alvoret rundt en humani-
tæraksjon som MedHum er det flott å se 
smilende barn og unge. At arrangementet 
gir minner fikk undertegnede bekreftet 
da han nevnte bamsesykehuset for en 
ikke-medisiner. Vedkommende erindret 
sykehusets innsats overfor hennes bamse. 
Bamsen ble omhyggelig behandlet og 
plastret og selv om det er mange år siden 
sitter fremdeles plasteret den dag i dag.
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NmF TiLSTEDE i TAipEi 
vED iNTERNASjoNAL GF

Tidlig i august var Nmf til stede på 
generalforsamlingen til the Interna-

tional Federation of Medical Students’ Associations 
(IFMSA). Føderasjonen samler medisin-
studenter fra hele verden rundt en felles 
politikk, og er anerkjent av FN som en 
samlet stemme for verdens medisinstu-
denter. De 124 medlemsorganisasjonene 
har en samlet medlemsmasse på mer enn 
1,2 millioner medisinstudenter i 117 land. 
Representanter fra Nmf presenterte pro-
sjektet «Medisiner for Alle» (UAEM), som 
mottok pris som tredje beste prosjekt under 
IFMSAs kåring «Rex Crossley Awards». 

Norges utsendte til utvekslingskomite-
ene dro i land henholdsvis 25 og 22 avtaler 
om klinisk utveksling og forskningsutveks-
ling for Nmfs medlemmer i 2015. 

Generalforsamlingene, som avholdes 
to ganger i året, inneholder også fødera-
sjonens allmøte, hvor foreningens interne 
styring bestemmes, tillitsvalgte velges, 
og føderasjonens utadrettede politikk 
vedtas. IFMSAs politikk er fundert i 
politikknotater, kalt «Policy Statements», 
og fra Nmf var det i år sendt inn forslag 
til to nye slike – mot atomvåpen og mot 
barneekteskap. Begge ble vedtatt og dan-
ner nå grunnlaget for IFMSAs politikk på 
disse områdene.

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.

Syv representanter reiste i august til Taiwan for å representere Norsk 
medisinstudentforening  (Nmf) under generalforsamlingen (GF) til den 
Internasjonale føderasjonen av medisinstudentforeninger. 
tekst: Rasmus Bakken
Bilde: Vivian Amundsen
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Det er et skrikende behov etter medisinsk hjelp i krigsområder. 
Likevel må det ofte lange forhandlinger til før helsepersonell 
slipper inn, og løfter om sikkerhet kan raskt bli brutt. Medisinsk 
bistand i krig krever en etisk og politisk balansekunst de 

færreste kan forestille seg. 

Bomber, granater og 
hvite frakker 
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I fjor ble risikoen for stor - Leger Uten 
Grenser måtte trekke seg ut av Somalia 
etter 22 år med bistandshjelp. Til tross for 
landets enorme medisinske og humanitære 
behov, støttet væpnede grupper og sivile 
ledere gjentatte angrep mot hjelpeorga-
nisasjonen. 

«Å jobbe i krig er usikkert og van-
skelig», sier Kyrre Lind, programsjef i 
Leger Uten Grenser Norge. «Før vi drar 
inn i konfliktsoner må vi forhandle med 
stridende parter. Vi må overbevise dem 
om at vi er en nøytral organisasjon som 
ikke vil bli sett på som deltagere i krigen. 
Dette er ofte svært utfordrende. Den ene 
parten kan tro vi er på parti med den andre, 
og omvendt. Det hender stadig at vi ikke 
får klare garantier, da må vi vurdere om 
vi skal gå inn i områder der vi ikke har 
sikker tilgang.»

Leger Uten Grenser har jobbet over 
førti år i medisinens tjeneste. Menneskers 
behov for medisinsk hjelp skal være det 
eneste som avgjør hvor de velger å jobbe. 
De er stadig i bresjen for å rette verdens-
samfunnets oppmerksomhet mot alvor-
lige humanitære situasjoner som forties 
i internasjonale media. «Medisinsk etikk 

sier at alle skal ha hjelp», uansett, sier Lind 
og legger til; «Vi jobber hardt for å få til 
dette. Men i krigssoner kan Leger Uten 
Grenser løpe en risiko, og hvis risikoen 
blir altfor stor for hjelpearbeiderne våre 
må vi trekke oss ut. Vi har opplevd tap.»

I 2004 ble fem hjelpearbeidere, deri-
blant nordmannen og legen Egil Kristian 
Tynæs, drept i et bakholdsangrep i Afgha-
nistan. «Vi har et enormt fokus på sikkerhet 
og sender ingen inn i områder der det er 
fare for store tap. Det gjøres kontinuer-
lige vurderinger av trusselnivået, både i 
forkant og mens vi er der. Våre feltarbeidere 
er informert om farene. Likevel er det 
mange faktorer å forholde seg til i krig. 
Trusselbildet kan endre seg raskt.»

En av de største utfordringene ved å gi 
medisinsk hjelp i konfliktsoner er dog et 
av de mest essensielle; nemlig å få tilgang 
til pasientene. «Universelle menneskeret-
tigheter sier at alle har rett til humanitær 
hjelp. Vi forventer frihet til å utføre vårt 
arbeid, og full tilgang til sivile og sårede.»  
Å få full immunitet og arbeidsfrihet i 
områder som herjes av uroligheter er 
heller et unntak enn en regel. Det krever 
forhandlinger helt fra bakkenivå og opp 
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til toppen. Enkelte ganger er ikke bare 
statsmaktene de eneste hindrene på veien, 
men også lokalbefolkningen. «Leger Uten 
Grenser kan også bli feiltolket blant de 
sivile. Våre lokalt ansatte må da fungere 
som ambassadører for oss. Det er ofte mye 
følelser og meninger i omløp, vi kan møte 
på komplekse problemstillinger. Folk bor 
i flyktningleirer og har reist fra alt de eier, 
de har lite mat og store medisinske behov. 
Vi blir stort sett tatt svært godt i mot når 
vi kommer.»

De siste tiårene har Leger Uten Grenser 
vært til stede under omtrent alle humani-
tære kriser i verden. Med 30 000 ansatte, 
økonomiske midler på over 1 milliard euro 
og et enormt logistikkapparat er de den 
største uavhengige hjelpeorganisasjonen. 
«Vi går inn med muligheten for å gjøre en 
forskjell», slår Lind fast. «Vi setter opp felt-
sykehus og klinikker med mål å behandle 
alle pasienter. Lokale helsemyndigheter 
har gjerne sprengt kapasitet. Ofte fungerer 
vi som en støtte og tilskudd til det som 
allerede er der.»  Leger Uten Grenser har 
forsyningssentre over hele verden, blant 
annet i Europa, Kenya og Hong Kong. 
De inneholder store mengder medisinsk 
utstyr klar til disposisjon på kort varsel. 
«Det er ikke alltid lett å frakte utstyr inn i 
områder der vi må holde lav profil. Vi har 
heldigvis et svært profesjonelt apparat til 
rådighet. Halvparten av de som jobber 
for oss er ikke-medisinere, de arbeider 
med forsyninger, sikkerhet, transport og 
kommunikasjon. Dette er bistandsarbeid 
i stor skala.»

For å sikre uavhengighet fra politiske 
interesser skal størsteparten av organisa-
sjonens inntekt komme fra private givere. 
Leger Uten Grenser har blitt kjent for 
å sette sine etiske prinsipper høyt. De 
forlanger også at medlemmene respekterer 
sine yrkesetiske retningslinjer, og opprett-
holder full uavhengighet fra politiske, 
økonomiske og religiøse krefter. Dette 
kan i enkelte tilfeller være lettere sagt enn 

gjort, som i konflikten mellom Israel og 
Palestina. Leger Uten Grenser befinner seg 
på Gazastripen, men har ingen prosjekter 
i Israel.  

«Dette er en konflikt med mye politikk 
og sterke meninger. Vi tar ikke parti med 
noen, og det er særlig viktig å opprettholde 
dette prinsippet i konflikter med en sterk 
og svak part. Vi følger behovene og tar ikke 
stilling til politiske spørsmål», sier Lind. 

For øyeblikket har Leger Uten Grenser 
omtrent 450 prosjekter i ulike land. Noen 
er akutte kriser, som krig, naturkatastrofer 
og epidemier. Andre er mer kroniske kriser, 
som underernæring og HIV/AIDS-pro-
blematikk. Felles for begge typer er at de 
setter mennesker i uholdbare situasjoner. 
«Hver krise har sitt behov. Vi har et bredt 
spekter av spesialister, alt fra kirurger til 
psykologer som vi sender ut dit det trengs. 
I krig er det ofte stort behov for kirurger.»

Medisinstudenter som ønsker å jobbe 
i Leger Uten Grenser må ha fullført tur-
nustjeneste, og være villig til å tilbringe 
så mye som 12 måneder ute på oppdrag. 
Lind forteller at de ikke har problemer med 
å rekruttere helsepersonell til krigssoner, 
men han antar at flere ville søkt hvis orga-
nisasjonen bare reiste til trygge områder. 
«Man kan velge om man vil takke ja til 
et oppdrag. Er man usikker så kan man 
takke nei.»

En norsk lege forteller at hun fikk føle 
frykten på kroppen under et opphold som 
hjelpearbeider i en afrikansk krigssone. «Vi 
hadde hørt rykter om at noe var i gjære, og 
plutselig kom de med våpen, kjørende mot 
der vi bodde. De var mange menn. Vi løp 
ut bakdøra og dro av sted i bilen vår, det 
var snakk om sekunder. Fram til da hadde 
vi levd ganske skjermet for konflikten rundt 
oss, vi hadde stort sett bare behandlet 
ofrene. Plutselig var det jeg som løp for 
livet.» Legen har reist flere ganger med 
Leger Uten Grenser, men priser seg for 
at dette er den eneste skrekkopplevelsen 
hun har hatt. Hendelsen satte en støkk i 

henne, men samtidig gjorde den henne 
enda mer bevisst på det viktige arbeidet 
Leger Uten Grenser gjør i krigssoner. 
«Krig er et av de mest ekstreme forhold 
mennesker må gjennomgå. Det sprer så 
mye frykt og fortvilelse. I ettertid tenker 
jeg på denne hendelsen med gru, men 
mest av alt tenker jeg på pasientene mine. 
Dette er livene deres. Dette er livene til 
millioner av uskyldige barn og voksne. 
Det er så viktig å hjelpe.»
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Verdens medisinstudenter 
tar standpunkt mot 
atomvåpen

IFra den første atomprøvesprengningen 
gikk det kun tre uker før detonasjonen 
av atombomben over den japanske 

byen Hiroshima, 6. august 1945. Tre dager 
senere eksploderte en ny atombombe over 
Nagasaki. Bombingene var første gang 
verden fikk bevitne de destruktive kreftene 
til denne nye teknologien. Totalt 600’000 
liv anslås tapt som følge av hendelsene [1].

Etter støvet fra atomeksplosjonene la 
seg og andre verdenskrig kom til en slutt 
skulle atombomben spille en sentral rolle 
i den kalde krigen mellom Øst og Vest. I 
kappløpet mellom USA og USSR om å 
ha den mest avanserte militærteknologien 
så vi en økning i atomprøvesprengninger 
og en enorm vekst i atomarsenalene etter 
hvert som flere land la atomvåpen til i sitt 
våpenrepertoar.

Generasjoner opplevde å leve i en tid 
hvor trusselen om fullskala atomkrig virket 

reell og overhengende. En av tidens største 
motkulturer, med «make love, not war» som 
slagord, gjorde symbolet for atomnedrust-
ning til sitt viktigste kjennemerke.

Før Sovjets fall var det fremforhandlet 
avtaler med USA om å redusere antall 
atomvåpen, men samtidig som deres arse-
naler minket etablerte stadig flere land 
egne atomprogram. Til tross for avtaler 
om nedrustning og ikke-proliferasjon, og 
en drastisk reduksjon i antall atomvåpen 
siden den kalde krigen var på sitt kaldeste, 
eier ni land i dag til sammen over 16’000 
atomvåpen [2]. 2’000 av disse står klare 
til utskytning i løpet av to minutter [3].

I dag er frykten gjerne større for ter-
rorisme og mindre bomber enn for atom-
våpen og atomkrig. Atombomben er da 
også fra en annen tid, hvor kampene sto 
mellom militærmakter. Våpnene passer 
ikke like godt inn i dagens konfliktbilde, 

Norsk medisinstudentforening har tatt ett klart standpunkt mot 
atomvåpen. Standpunktet har nå fått gjennomslag som politikk 
i den internasjonale føderasjonen av medisinstudentforeninger 
(IFMSA).
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med kamper mot opprørsgrupper i urbane 
strøk. Aksepten for bombing av sivilbefolk-
ning har også minket.

Atomvåpnene er likevel ikke blitt 
mindre dødelige med årene. Et moderne 
atomvåpen kan - om detonert over en 
større by - drepe flere hundre tusen, eller 
millioner, av mennesker [4]. Deres fortsatte 
eksistens er en trussel for sivile liv og helse. 
I en verden med atomvåpen kan ingen føle 
seg helt trygge. Selv sivilbefolkningen i 
atommaktene lever under risiko for util-
siktede detonasjoner, og historien mangler 
ikke på eksempler på nestenulykker [5].

Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
konkluderte i 1987 med at «[nuclear wea-
pons] constitute the greatest immediate 
threat to health and human survival (…) 
and that the only approach to the treatment 
of the health effects of nuclear warfare is 
primary prevention, that is, the prevention 
of nuclear war» FNs nåværende general-
sekretær, Ban Ki-moon, har på ny satt 
atomnedrustning som et prioritert punkt 
på agendaen, og har uttalt at «Status and 
prestige belong not to those who possess 
nuclear weapons, but to those who reject 
them.» [6]

Med innsikt i de helsemessige kon-
sekvensene av atomvåpen, spiller leger 
og medisinstudenter en spesiell rolle i 
kampen mot atomvåpen. Flere leger har 
også vært sentrale i kampen mot disse 
masseødeleggelsesvåpnene. Organisa-
sjonen International Physicians for the 
Prevention of Nuclear War (IPPNW), 
kjent som Leger mot atomvåpen i Norge, 
ble tildelt Nobels fredspris i 1985, og fra 
Nobelkomiteens begrunnelse kan vi lese: 
«It is the committee’s opinion that this 
organization has performed a considerable 
service to mankind by spreading autho-
ritative information and by creating an 
awareness of the catastrophic consequences 
of atomic warfare.» [7]  I tildelingstalen 
ble det bemerket at «This organization has 

indicated, using the evidence of medical 
science, the dangers to life and health 
which atomic weapons represent. These 
physicians have told us what will happen 
if these weapons were to be used.» [8]

IFMSA har tidligere hatt en sterk 
profil mot atomvåpen, og hadde på et 
tidspunkt en egen komité som jobbet mot 
atomvåpen. De siste årene har derimot 
spørsmålet om atomvåpen vært nedprio-
ritert, og føderasjonen har gjennom flere 
år manglet en politikk på feltet. Norsk 
medisinstudentforening har i flere år 
hatt et klart standpunkt mot atomvå-
pen, og har sluttet seg til kampanjen 
ICAN-Norge (International Campaign 
to Abolish Nuclear weapons) [9]. For å få 
gjennomslag for denne politikken inter-
nasjonalt hadde derfor Nmfs delegasjon 
til IFMSAs generalforsamling i august 
med seg et forslag til nytt politikknotat 
mot atomvåpen i bagasjen.

Politikknotatet har tatt utgangspunkt 
i atomvåpnenes potensiale for død og 
uhelse, og kommer med krav til verdens 
regjeringer om å forhandle fram bindende 
avtaler om nedrustning, med fullstendig 
eliminering som mål [10]. Dette viste seg 
å oppfattes som lite kontroversielt av de 
øvrige medlemsorganisasjonene, og Nmf 
fikk gjennomslag for politikknotatet uten 
debatt. 

Konklusjonen i politikknotatet er tyde-
lig: «nuclear weapons should be abolished 
worldwide» [10]. Fremover vil IFMSAs 
representanter ta utgangspunkt i denne 
politikken i diskusjoner om atomvåpen. 
Dette åpner også for at medisinstudenter 
med særlig interesse i arbeid mot atomvå-
pen kan delta på internasjonale møter hvor 
atomvåpen diskuteres, som representant 
for IFMSA, Slik kan medisinstudenter 
legge press på beslutningstakere til å gjøre 
en verden fri for atomvåpen til en realitet.

Fakta: 

•	 Det	er	over	16’000	atomvåpen	i	
verden.

•	 Landene	som	har	atomvåpen	er:	
USA,	Russland,	Storbritannia,	
Frankrike,	Kina,	India,	Pakistan	
og	Israel.

•	 IFMSA	er	en	internasjonal	
føderasjon	av	medisinstudentfo-
reninger,	anerkjent	av	FN	

•	 Nmf 	fikk	nylig	gjennomslag	for	
et	politikknotat	mot	atomvåpen	
i	IFMSA
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Til bevaring av resistensparadiset Norge
Navn: Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten
Utvikler: Helsedirektoratet, Morten Lindbæk
Plattform: iOS, Android og nettversjon
Pris: Gratis
Utgitt: 2014

Applikasjonen til de nasjonale retningslinjene for antibiotikabruk 
i primærhelsetjensten så dagens lys i sommer (2014) og er en 
elektronisk variant av papirutgaven til retningslinjene utgitt i 
2013. Selv om resistensen blant mikrober i Norge fremdeles er 
lav sammenliknet med resten av verden skjer det for mye uhen-
siktsmessig og gal forskrivning av legemidlene, i følge Morten 
Lindbæk, som stod i spissen for retningslinjene. Retningslinjene 
er nettopp et forsøk på å redusere denne misbruken.

Gratisapplikasjonen Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten har en 
delikat og oversiktlig layout. Det første som møter brukeren er en 
liste over ulike seksjoner: «Sykdommene», «Prøvetaking», «Spesielle 
pasientgrupper», omtale av antibiotika som medikament og av 
selve retningslinjene. Velger man «Sykdommene», applikasjonens 
kanskje viktigste element, får man en ny liste med organsystemer 
og sykdomsgrupper, for eksempel «urinveisinfeksjoner» og «øyein-
feksjoner». Enda dypere dykk leder til konkrete infeksjonslidelser 
og velger en cystitt vil det komme en systematisk oversikt med 

utvalgt app

blant annet definisjon, differensialdiagnoser, symptomer og ikke 
minst; anbefalinger til antibiotikabruk. Øverst i bildet er den en 
oversikt som forteller hvilke mapper en har dukket ned i, som 
for cystitt blir: Innhold → Sykdommene → Urinveisinfeksjoner. 
Undertegnede skulle ønske en kunne trykke direkte i denne 
oversikten for å forflytte seg mellom nivåene.

Applikasjonen inneholder også en søkefunksjon og det er 
mulig å markere emner som favoritter for å gjøre dem enda mer 
tilgjengelig. Det kan også nevnes at skriftstørrelsen er regulerbar. 
Små detaljer som bidrar til den gode helheten.

Ikke bare antibiotika som del av behandlingen blir omtalt. For 
eksempel inneholder behandlingsbeskrivelsen til akutt gastroen-
teritt omtale av både peroral væsketilførsel, bruk av antiemetika 
og oppfølgingsplan. Med andre ord er dette en nyttig veileder 
for behandling av infeksjonslidelser i sin helhet.

Det er kanskje innlysende, men at applikasjonen er på norsk 
og utviklet til norske forhold er en særlig styrke. Relevansen for 
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Andre apper:  
1. Umano  – Minipodcaster om 
alt fra selvutvikling til politikk 
til vitenskap.

3. Pediatri  – Gratis app med 
oppdatert utgave av nasjonale 
veiledere i pediatri, utviklet av 
Norsk barnelegeforening.

2. TED – Fullstappet med fore-
drag fra velrenommerte person-
ligheter innen teologi, teknologi, 
utdanning, politikk, vitenskap, 
underholdning og mye mer.

klinisk bruk øker og det går unektelig raskere å lese på norsk 
enn engelsk.

Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er en særdeles nyttig applika-
sjon som burde bli kjent for alle legestudenter og – i det minste 
– legene som jobber i primærhelsetjenesten. Muligheten for å lese 
mer grundig forklaring og konkrete retningslinjer for behandling 
gjør at applikasjonen ville kunne nyttiggjøres av nye så vel som 
veletablerte studenter.

Det er androidversjonen som er testet

Frederik Emil Juul

Red.:  Leif Gjerstad, 
 Eirik Helseth, 
 Terje Rootwelt

Nevrologi og nevrokirurgi – fra barn til voksen

Et sentralt læreverk og en nyttig oppslagsbok som egner seg for studenter og leger som 
jobber med ulike sider av nevrologisk og nevrokirurgisk sykdom hos barn og voksne.

Nye kapitler om bildediagnostiske undersøkelser, søvnforstyrrelser, rusrelaterte 
sykdommer, habilitering/rehabilitering samt psykosomatiske tilstander med rela-
sjon til nevrologi. Alle kapitler er oppdatert og nytt bildemateriale inkludert. En klar 
og oversiktlig oppbygning og et omfattende stikkordregister gjør det enkelt å fi nne 
frem til aktuelle tilstander og begreper.

Alle kapittelforfatterne er aktive klinikere og forskere fra en rekke norske sykehus.

Ny og forbedret utgave

Forlaget Vett & Viten AS
Cappelengården, Tollbugata 54, 3044 Drammen
Tlf.: 66 84 90 40 • e-post: salg@vettviten.no
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720 sider, rikt illustrert i farger
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God introduksjon til det 
norske helsevesenet
Helsetjenesten i Norge – Et overblikk
Magne Nylenna

222 sier, ttgitt 2014
Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205457058

Hva er et helseforetak? Hvilke konsekvenser har samhandlingsre-
formen hatt for kommunehelsetjenesten, og hvorfor har antallet 
private helseytere de siste årene økt betydelig? Disse, og mange 
flere spørsmål, blir forsøkt besvart i en liten, fersk bok. Magne 
Nylenna, som også er redaktør av Helsebiblioteket.no, har i 
intervjuer hevdet at kunnskapen om den norske helsetjenesten 
er høyest variabel, også blant de som jobber der. 

Boken, som er på litt over 200 sider, tar oss med på en nøktern 
reise fra blant annet helseforvaltningen til spesialisthelsetjenesten, 
til kommunehelsetjenesten og den besynderlige tannhelsetjenesten. 
Vi får tabeller, tall og mange kortfattede tekster om institusjo-
ner, aktører, lover, organisering og finansiering i den norske 
helsetjenesten. Dette gjør boken til et svært godt oppslagsverk, 
men for hvem?

Forfatterne henvender seg spesielt til helsefagarbeidere uten 
studie eller jobberfaring i den norske helsetjenesten, menjeg 
synes like godt denne boken inneholder kunnskap som medi-
sinstudenter i Norge burde ha en viss oversikt over. Boken er 
som en liten, grunnleggende lærebok innen samfunnsmedisin 
og bidrar til å gi en adekvat oversikt over beslutningsprosesser i 
helsetjenesten, noe som er svært aktuelt nå som vi gjennomgår 
samhandlingsreformen og nå som den svært aktive helsetjenes-
teaksjonen, sistnevnte ledet av geriatriprofessor Torgeir Bruun 
Wyller, stadig etterlyser mer faglig styring.

Om du vil ha en enkel, men god oversikt over den norske 
helsetjenesten og hvordan den er organisert, er Helsetjenesten i 
Norge – Et overblikk et godt sted å begynne. 

Ole Marius Gaasø

Polsk innføring i den 
norske sykehushverdagen
Copernica Survival Handbook
Orskaug, Damhaug et al. (red.)

104 sider, utgitt 2014
Bestilles fra guiden.copernica.no
ISBN: n/a

La det være sagt: Det trengtes noen pragmatiske studenter fra 
Polen for å lage en introduksjon til sykehusverdagen i Norge. I 
sin fjerde utgave er overlevelsesguiden fra Copernica et veldig nyttig 
hefte for målgruppene lisenshavende medisinerstudenter til tur-
nusleger. Formatet passer i lommen, er pent og meget oversiktlig. 

Heftets styrke de oftest ubeskrevne temaene og deres prak-
tiske konsekvens for deg som vakthavende på sykehus en varm 
sommerdag mens dine venner ligger på stranden. Eksempelvis: 
Hvordan syner man et lik? Hvordan refererer man pasienter på 
morgenmøtet? Hvordan fører man kurve, skriver epikriser og 
polikliniske notater? Survival Handbook er veilederen du skulle 
ønske du fikk, men som sykehuset ikke ville koste på seg. På ett 
sted har du retningslinjer, prosedyrebeskrivelser, oversikt over 
kliniske scoringssystemer, viktige medisiner og blodprøver. 
Sykdomskapittelet er kort, men dekkende for de aller vanligste 
tilstander.

Heftets fremste svakhet, foruten at papiret trekker til seg 
kaffe som en svamp, må være den lange rekken skrivefeil som 
domineres av orddeling og uvøren tegnsetting. Femte utgave 
bes sendt til korrektur først. Det er også plass til flere temaer. 
Det nevnes spirometritolkning, status-beskrivelser for nevrologi 
osv., tolkning av røntgen thorax, abdomen og computertomografi 
av hodet, for ikke å glemme en haug med prosedyrer som også 
kunne vært der. Likevel finnes mye av det viktigste i denne boken 
Jeg har hatt glede av den, og er sikker på at mange studenter fra 
utland og hjemland også vil det tidlig i sin karriere.

Stian Wendelborg
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Grundig og inngående om 
den kliniske undersøkelse
Macleod’s Clinical examination
Graham Douglas, Fiona Nicol, Colin Robertson

451 sider, utgitt: 2013
Churchill livingstone - Elsevier
ISBN: 9780702047282

Macleod’s clinical examination legger frem, på en grundig og illustrativ 
måte, hvordan man skal opp ta en en god klinisk anamnese av en 
pasient. Boken er delvis bygget opp som et forslag til en systematisk 
gjennomgang av pasienten, med avsporinger og digresjoner for 
å utdype eventuelle funn. Kapittelinndelingen starter med den 
generelle samtalen med pasienten, før den beveger seg videre 
inn på den egentlige kliniske undersøkelsen. Boken inneholder 
basal fysiologi og noe patofysiologi eksemplifisert ved positive 
funn. Fargekodinger og symboler skal hjelpe leseren gjennom 
alt fra opptaket av det aktuelle pasienten har å si, til en adekvat 
nevrologisk undersøkelse. 

Først og fremst er Macleod’s en grundig bok. Den beskriver 
godt, bruker bilder og henviser til egenproduserte filmer på nett. 
Teksten er noe tettpakket med mye informasjon i hvert avsnitt, 
men tar en seg god tid er dette en bok som kan hjelpe deg videre 
på veien med å utarbeide en strukturert arbeidsmetode. Det kan 
argumenteres med at boken heller burde brukes som et oppslags-
verk under forberedelsene til en undersøkelse, siden den er litt 
for omfattende til å bli lest fra perm til perm. 

Fredrik Bru

Symptom: avhengig på 
allmennlegekontoret
Macleod’s Clinical diagnosis
Alan Japp, Colin Robertson

296 sider, utgitt: 2012
Churchill livingstone - Elsevier
ISBN: 9780702035432

Macleud’s Clinical diagnosis kjerneelement er den diagnostiske tanke-
gangen ved ulike symptomer, og boken sier lite om behandling og 
sykdomspatologi, det skal den heller ikke gjøre, men vektlegger 
hvilke diagnoser som må utelukkes og hva en særlig bør tenke 
på, spørre om og undersøke, og da er bokformatet viktig. Den 
skulle gjerne passet i frakkelommen og alltid være tilgjengelig 
på vandring i sykehusets korridorer, men det er denne boken 
dessverre for stor til. Samtidig passer den ypperlig på allmenn-
legekontorpulten. Er neste pasient markert med «svimmelhet» 
starter symptomkapittelet med et avsnitt over viktigheten av å 
skille mellom ulike typer svimmelhet og ustøhet, etterfulgt av flere 
små avsnitt til hver sykdomslidelse, hver med en liten overskrift. 
Relevante flytskjema og fargebilder er det også: ECG-eksempler 
ved bryststmerter, røntgen thorax ved dyspné og Dix-Hallpike 
test ved svimmelhet. Bokens egne seksjon med prinsipper for 
diagnostisk tankegang er kortfattet og velskrevet men blir ikke 
en like naturlig del av bokens innhold.

Undertegnede savner et system for raskere å finne fram i 
boken. For eksempel kunne kapitlene vært adskilt med farger 
i margen. Riktignok er symptomene, som også er titlene på 
kapitlene, skrevet i alfabetisk rekkefølge slik at for eksempel 
«limb weakness» kommer foran «lower back pain». Utvalget er 
også stort, fra vanlige magesmerter til leddhevelser.

Macleud’s Clinical diagnosis er ikke en bok for de tidlige semestrene, 
til det er den for lite forklarende. Det er mot slutten – og etter – 
studeiet den kommer til sin rett, særlig på allmennlegekontoret.

Frederik Emil Juul
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Anestesiologiens ABC

Anestesiologi – En innføringsbok
Johan Ræder

196 sider, utgitt 2009
Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205394971

Anestesi er en av de yngste spesialitetene innen medisin, og kanskje 
den spesialiteten man får minst oversikt over gjennom studietiden. 
Anestesiologi, som forfatteren Johan Ræder selv påpeker, har 
ikke noen stor plass i basisutdanningen av leger. Johan Ræder, 
er professor og ansvarlig for grunnutdanningen i anestesiologi 
for medisinstudentene ved UiO. Denne boken er ment som en 
lettlest og oppdatert innføring i moderne anestesiologi.

Boken er inndelt i fem deler. I første del får leseren innblikk i 
utviklingslære, kroppens forsvarsmekanismer, anestesiens opprin-
nelse og påvirkning på menneskekroppen. Ett spennende kapittel 
med mange «fun facts» som øker leselysten. Deretter føres man 
videre til de viktigste anestesitypene, det perioperative forløpet, 
komplikasjoner ved anestesi, legemiddelbruk og overvåking av 
vitalia. I del to legges det fokus på intensivmedisin, og man får 
en kort og konsis oversikt over sykdom i de fleste organsystem, 
diagnostikk og behandling. Del tre omhandler akuttmedisin. Her 
gis generelle eksempler og råd til akuttsituasjoner. ABC-regelen 
gjennomgås punkt for punkt, med mnemoteknikk for håndtering 
av den alvorlig skadde og den bevisstløse pasient. Dette synes å 
fungere godt.  Bakerst i kapittelet er det flytskjema for basal og 
avansert hjerte-lungeredning på barn og voksne. 

Videre ledes leseren over på smertebehandling; smertetyper, 
patofysiologien bak smertestimuli og prinsipper for behandling. 
Norskbrukte smertemedikamenter er listet opp. Her savnes de mest 
brukte legemiddelnavnene i tillegg til de generiske navn, noe som 
ville ha gjort det enklere å gjenkjenne medikamentene i praksis. 
Siste kapittel vies etikken, og tar for seg de viktigste aspektene 
knyttet til pasientinformasjon, samtykke og dokumentasjon.

Avslutningsvis finner man nyttige vedlegg i form av preope-
rative sjekklister, erklæring om egen helsetilstand, informasjon 
om narkose, smerte-/kvalmebehandling og ikke minst: Glasgow 
Coma Scale (GCS).

Denne lettleste boken er en god innføring i anestesiologi og 
et ypperlig verktøy for medisinstudenten som ønsker seg en god 
oversikt over anestesi og kirurgi. Lur bok for den ferske turnuslege 
i kirurgisk tjeneste. Annet helsepersonell som anestesisykeplei-

ere kan ha god nytte av boken. Anestesiologi- en innføringsbok gir et 
grundig basis i anestesi, og anestesiologiens gylne regel går som 
en rød tråd gjennom hele boken: tenk alltid ABC.

Magdalena Maria Todorow
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Om revmatisme på norsk

Innføring i klinisk revmatologi, 2. utgave
Jan Tore Gran

288 sider, utgitt 2013 
Gyldendal akademisk
ISBN: 9788205457041

I de senere årene har forlaget Gyldendal Akademisk gitt ut 
lærebøker innen flere sentrale fagområder i medisin, deriblant 
i allmennmedisin, dermatologi, flere indremedisinske fag og i 
psykiatri. I 2013 kom deres Innføring i klinisk revmatologi i ny utgave.

Innføring i klinisk revmatologi er skrevet av professor Jan Tore 
Gran på Rikshospitalet. Som lærebok er den primært beregnet til 
bruk i allmennmedisin. Dette er godt nytt for medisinstudentene 
siden det ikke er så mye spesialiststoff for assistentleger i boken. 

Boken er logisk delt inn i 7 kapitler. Første kapittel fungerer 
som en kort innledning som klargjør sentrale faglige begreper. 
Andre kapittel omtaler kort serologiske og radiologiske diagnos-
tiske muligheter ved utredning av revmatologisk sykdom. Tredje 
kapittel gjennomgår utredning av revmatiske manifestasjoner 
avhengig av plagens karakter. Fjerde kapittel utgjør hovedtyngden 
av boken og tar for seg de enkelte revmatiske sykdommene. Femte 
kapittel gjennomgår differensialdiagnostiske avveininger. Sjette 
kapittel omtaler nærmere medikamenter i bruk ved revmatiske 
lidelser. Syvende kapittel gjennomgår diagnostiske kriterier for 
ulike revmatiske sykdommer. Sist i boken står en anbefaling av 
litteratur til videre lesning, noen anbefalte norske nettsteder og 
oversikt over aktuelle norske kompetansesentre.

Innføring i klinisk revmatologi fremstår som en velredigert og inn-
bydende heftet bok i A5-format. Det er mye luft i teksten, og mer 
farvebruk enn det som ofte er tilfellet i skandinaviske lærebøker. 
En del hovedmomenter er skilt ut i oversiktlige bokser og tabeller. 
Teksten inneholder flere flytskjemaer og oppsummeringer som 
fungerer svært godt. De største sykdommene i gruppen presenteres 
med en kort kasuistikk foran. Illustrasjonene er instruktive og 
tegnet av Kari Toverud, og det er bilder av ulike kliniske tegn. 
Flere av bildene er uklare og bærer preg av å være oppskalerte. 
Bildene formidler dog det de skal, selv om bildekvaliteten gjen-
nomgående kunne vært bedre.

I følge omslaget legger boken liten vekt på etiologi, epi-
demiologi eller patologi, og fokuserer i stedet på diagnostikk, 
behandling og oppfølgning. Dette er i og for seg greit da spesielt 

interesserte kan lese om patofysiologi i et standard læreverk. 
Undertegnede undrer allikevel på hvordan forfatteren forestil-
ler seg at man kan bli god på diagnostikk uten å ha begreper 
om hvilke revmatiske sykdommer som er vanlige og hvilke som 
ikke er det. Undertegnede tar seg tidvis i å lure på hvor sjelden 
sykdommen han leser om egentlig er. Er dette kanskje en av de 
såkalte folkesykdommene på Rikshospitalet? Prevalenstall er trolig 
ikke oppgitt da det er vanskelig å få gode epidemiologiske data 
på sjeldne sykdommer. Det kunne da med fordel stått eksplisitt 
under omtalen at sykdommen er sjelden. 

Alt i alt fremstår Innføring i klinisk revmatologi som en grundig 
innføring i et fagfelt som mange opplever som vanskelig tilgjen-
gelig. Spørsmålet er om boken er for omfattende for å dekke 
basalkunnskapene i et fag som kommer sent i studieløpet.

Robin Johansen Menchini
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Flott innføring i 
cellebiologi
Essential cell biology, fourth edition
B Alberts, D Bray, K Hopkin, A Johnson, J Lewis, M Raff, K 
Roberts, P Walter

864 sider, utgitt 2014
Garland Science, Taylor & Francis Group
ISBN: 9780815344551

Cellebiologi er et fryktet emne for mange medisinstudenter, hvor 
de fleste blir eksponert for en ny verden på et nytt språk. Essential 
Cell Biology (ECB) blir av de fleste forelesere foreslått som boken 
å bruke til innføring i emnet. 

ECB gir en myk start hvor man forsiktig blir tatt med inn 
i cellenes verden. I begynnelsen blir man introdusert for de 
forskjellige celletypene, hvordan man studerer dem og hvorfor 
modellorganismer er viktige. De neste kapitlene gir en oppfriskning 
i kjemi og termodynamikk fra videregående skole, og integrerer 
disse emnene i cellebiologien. Deretter blir proteinene, arvestof-
fet og samspillet dem imellom gjennomgått over 7 kapitler. Her 
bygges kunnskapen stein for stein på en oversiktlig og naturlig 
måte. De viktigste begrepene og funksjonene blir presentert, uten 
å gå i detaljer. Denne delen av boken avrundes med et kapittel 
om genteknologi. 

I den neste delen flyttes fokus over på selve cellen, hvordan 
den avgrenses med membraner, hvordan transport over mem-
braner reguleres og hvordan cellen skaffer seg og nyttiggjør 
energi. Videre deles cellen opp i sine membranavgrensende rom, 
og proteintransport mellom disse blir diskutert. Denne delen 
avsluttes med en introduksjon til cellesignalering. Nå som det 
basale er på plass blir reisverket til cellen introdusert; cytoskje-
lettet.  Dette legger grunnlaget for forståelsen av celledeling og 
reproduksjon, og for hvordan celler går sammen og danner vev 
og større strukturer. Disse kapitlene utgjør de tre siste i boken. 
Teksten er skrevet på lettfattelig engelsk, med et enkelt språk og 
lite bruk av unødvendig sjargong eller detalj.  Dette er bra for 
den ferske student, men det gjør også teksten noe repetitiv og 
lenger enn den trenger å være.

Kapitlene starter rolig med en innledning hvor de viktigste 
momentene blir nevnt, og hoveddelene er uthevet i margen. Man 
blir godt forberedt på hva man skal gå gjennom på de neste 
sidene. Videre er viktige ord uthevet med fet og kursiv skrift. 
Oppsummeringer av viktige konsepter, «Essential concepts», 

ender hvert kapittel, med spørsmål helt til slutt.  Løsningsforslag 
til spørsmålene følger med bakerst i boken. 

ECB fourth edition skiller seg fra 3.utgave ved å være godt 
oppdatert på regulatorisk RNA, induserte pluripotente stam-
celler, celleselvmord, reprogrammering og det humane genom. 
Videre har de oppdatert diskusjonen om fotosyntese og DNA 
represjon, fått nye figurer, og integrert mer av molekylærbio-
logiske metoder inn i formidlingen av emnet. Hvordan denne 
integreringen fungerer kommer svært godt frem i «How do we 
know»-segmentene av boken. Her får man som leser en historisk 
introduksjon, hvor viktige personer blir nevnt og banebrytende 
eksperimenter beskrevet. Slik bidrar forfatterne til å avmystifisere 
den kunnskapen som legges frem. 

Boken inneholder segmenter kalt «Panel», hvor mye informa-
sjon blir oppsummert på en ryddig og oversiktlig måte, med lite 
tekst og illustrative figurer. Særlig panelene for glykolysen og 
sitronsyresyklus er svært hjelpsomme.

ECB er en fin måte å introdusere elever som kommer fra vide-
regående skole til et nytt språk å lære på. Boken bruker lettfattelig 
engelsk og har oppsett som likner hvilken som helst lærebok fra 
videregående skole.  Den gir en flott innføring i de ulike emnene i 
cellebiologi, men egner seg dårlig som oppslagsverk da detaljene 
uteblir. Jeg er godt fornøyd med boken, og mener den er helt 
tilstrekkelig som hovedbok for cellebiologi ved medisinstudiet. 
Den større og mer omfattende Molecular Biology of the Cell 
(MBC), også kjent som «storecellen», kan være et alternativ for 
den detaljbesatte studenten.

Aleksander Aas
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Viktig og velskrevet

Medisinsk og helsefagligetikk, 3.utg
Knut W. Ruyter, Reidun Førde og Jan Helge Solbakk

390 sider, utgitt 2014 
Gyldendal Norsk Forlag
ISBN: 9788205461109

For få dager siden var jeg selv vitne til at alle i den kliniske 
undervisningen ivrig kastet seg over pasientens hudlesjoner i 
hodebunnen og med like stor iver diskuterte funnene i stamme-
språkets termer. Men i hvilken grad la vi merke til at pasienten gråt? 
Tårene som trillet og haken som skalv? Pasienten hadde akkurat 
sagt han fryktet tilbakefall av hudkreften sin.  Hva var hendt? 
Så vi bort fra den sykes opplevelser og kun hadde dette ene mål 
for øyet – pasienten som middel for vår læring av dermatologi?

Jeg tar omveien via denne beretningen, fordi jeg selv er redd 
for å bli avstumpet og en dårlig kliniker, dersom jeg ikke til 
enhver tid er kritisk til hva jeg lærer og hvem jeg lærer fra. Som 
studenter har vi en vanskelig oppgave i å velge hvem vi vil være 
som klinikere.  En hjelp på veien kan da være å lese denne boken 
i medisinsk etikk. Forfatterne sier det fint selv; «Etikk dreier seg 
om hvem vi er og hvem vi ønsker å være»

Det er en omfattende bok og ingen sengelektyre, men det 
er det få av våre medisinske fag som er. Språket er pregnant og 
skrevet av de som virkelig kan noe om etikkemnet. Et godt sted 
å begynne lesingen, er med kapitlet i Profesjonsetikk. For som vi da 
vil forstå, handler profesjonen nettopp om å ha den individuelle 
pasientens gode for øyet. Vi skal helbrede, lindre og trøste, som 
det heter. Med det i mente kan man hoppe til kapittel 1.  Her 
skisseres ulike grunnlag og metoder i medisinsk etikk, og man 
vil få øye på det nære slektskapet mellom dagens profesjonsetikk 
og pliktetikken.

Kapittel 1 er en mektig start på boken og kanskje snarere et 
kapittel man stadig vender tilbake  til som en øvelse i refleksjon, 
enn noe å lære utenat. Kants pliktetikk er meget godt og konsist 
gjort rede for. Det handler om å identifisere etikkens kjerne i 
den menneskelige fornuft. Slik blir det også helt klart at hvert 
menneske er et mål i seg selv og aldri bare et middel. Så selv 
om vi skal få hjelp til å dekke våre læringsmål gjennom å møte 
pasienten, er først og fremst vi til for pasienten og aldri motsatt. 
Derfor blir det så ille når ortopeden glemmer at pasienten tross 

alt har sin legetime, selv om vi studenter får være med, og sier 
som så til pasienten; «ikke avbryt, jeg underviser».

Dette er mine historier, men forfatterne har mange egne 
eksempler. Disse er mer av klinisk karakter enn strukturert i tråd 
med den PBL-læringen vi har vendt oss til. Jeg kunne godt ha sett 
enda flere eksempler. Kanskje kunne teksten også vært brutt opp 
med flere bilder, for å gjøre det viktige budskapet mer tilgjengelig 
for den som synes etikk-terskelen er litt for høy?

Samtidig som boken gir anledning til refleksjon, fungerer den 
godt som et oppslagsverk og har et helt kapittel med samling av 
noen av de viktigste deklarasjoner og tekster fra Hippokrates til 
Genéve- og Helsinkideklarasjonene.

Et av de viktige budskapene forfatterne har, er at etikken 
ikke bare gjelder de mest dramatiske spørsmålene som abort og 
eutanasi. Den gjelder like mye om hverdagsetikken - den som 
skjer i hvert enkelt møte mellom kliniker og pasient. Allerede i 
studietiden bør vi øve oss på denne hverdagsetikken.  Anbefalt.

Kristine Hjulstad

Tips til bøker?

f.e.juul@medisin.uio.no
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Neste nummer: 

Ledelse

Bidrag 
ønskes
Æsculap ønsker å forsøke noe nytt og ha et eget 
tema for neste nummer. I anledning NTNUs 
pilotprosjekt om ledelse blant medisinstudenter har 
vi valgt nettopp «ledelse» som emne for årets siste 
nummer av Æsculap. 
I den forbindelse inviterer vi alle, både studenter, 
klinikere og ulike former for ledere, til å sende inn 
tips og tekster til spesialutgaven. Deadline er 10. 
november. 

Kjenner du noen som har gjort en god jobb som 
leder? Hva føler og tenker du om ledelse? Vet 
medisinstudenter for lite eller nok om dette og 
eventuelt hvorfor?

Bidrag sendes til :

redaktor.aesculap@gmail.com
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oslo bergen trondheim

Dato ikke satt
• Det forsøkes å få til et kurs i 
studieteknikk

Oktober
• Tropemedisinkurs

November
• Farmakologikurs – Endokrinol-
ogisk farmakologi

Oktober
•  Nmf-quiz

• Ikke noe fastsatt etter septem-
ber

tromsø utland

• Ikke noe fastsatt etter septem-
ber

Oktober
• 1. Styremøte
• 10.-12. Nmf Faghelg i Pécs, 
Ungarn
• 24.-26. Akuttmedisinsk Gruppe 
(AMG) Kurshelg i Budapest
• 31.10-02.11. ANSA Polens 
fagseminar i Warzawa

November
• Suturkurs i Szczecin, Polen.

utland

Forts. november
• 26. Styremøte
• 28.-30. Akuttmedisinsk Gruppe 
(AMG) Kurshelg i Riga, Latvia
• UAEM konferanse, North 
Carolina, vi sender representant 
fra styret.

annet

Oktober
• 16.-19. Konferansen 2014 – 
Kristen tro og medisin
• 24.-26. Frampeik 2013 – For-
skningskonferansen for norske 
medisinstudenter
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Olav Sand, Øystein V. Sjaastad, 
Egil Haug 

Menneskets fysiologi
2. utgave

Boken gir en grunnleggende 
forståelse av kompliserte fysiologiske 
prinsipper og organenes virkemåter. 
De enkelte organsystemene 
gjennomgås på en slik måte at 
både kunnskap om enkeltprosesser 
og forståelse av kroppens samlete 
funksjon ivaretas. 

Pris: 945,-
896 sider
ISBN 9788205423411

Kristian Løvås og Eystein Husebye

Endokrinologi
En medisinsk lærebok

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

Pris: 495,-
248 sider
ISBN 9788205449923

Pål Gulbrandsen, Arnstein Finset

Skreddersydde samtaler
En veileder i medisinsk kommunikasjon

Legens kommunikasjon med pasienter 
er et tema som engasjerer, mye fordi 
mange har blandede erfaringer med 
dette. Dagens pasienter har også helt 
andre forventninger til hvordan de 
møtes og behandles enn for 40–50 år 
siden. Dette er en håndbok med 
mange korte tekster, rikelig krydret 
med eksempler og bygget over en 
oversiktlig lest.

Pris: 425,-
174 sider
ISBN 9788205449909

Stig S. Frøland

Aids-epidemien
Nederlag, seire og nye utfordringer

Boken gir en bred fremstilling av alle 
viktige aspekter ved aids-epidemien 
– medisinske og ikke-medisinske – 
og dekker både epidemiens 
historie, samtidssituasjonen og 
fremtidsaspektene. 

Pris: 375,-
296 sider
ISBN 9788205463660
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