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Når folk hører hva jeg driver med 
spør de meg ofte: «Savner du 
ikke å være lege?». Jeg har vært 

sjefredaktør i Tidsskriftet i 13 år. Før redak-
tørvervet har jeg hatt mange ulike legejob-
ber. Først turnustjeneste selvsagt. Så noen 
år med basalforskning og undervisning, så 
litt allmennpraksis og helseadministrasjon, 
før jeg gikk tilbake til forskning, denne 
gangen helsetjenesteforskning. Det er 
lenge siden jeg hadde en klinisk jobb. 
Det er litt tilfeldig at det har blitt slik. Jeg 
likte svært godt å jobbe med pasienter og 
savner å ha muligheten til å kombinere 
direkte pasientrettet arbeid med de job-
bene jeg har hatt de siste 25 årene – slik 
nesten alle mine utenlandske forsker- og 
redaktørkolleger har muligheten til. Det 
har med særnorske regler å gjøre. Men 
når noen spør om jeg savner å være lege, 
så svarer jeg alltid nei. Grunnen er at jeg 
ikke tenker at jeg noen gang har sluttet 
å være lege.

«Å være lege» kan bety mange ting. 
Likevel er det en slags forestilling både 
i befolkningen og blant oss leger om at 
den egentlige legen er «doktoren», han (det 
var vanligvis en mann) som ordnet opp 
på egen hånd og egenhendig tok vare på 
befolkningen i sitt område. Det var mulig 
den gang det var færre behandlingsmu-
ligheter og langt knappere ressurser. I 
dag må leger spesialisere seg i en av flere 
titalls spesialiteter for å kunne føle seg 
trygge på at de kan gjøre en god nok jobb 
for sine pasienter. Og med spesialisering 
tenker jeg ikke bare på spesialisering i 
fagområder, men også på spesialisering i 
primær- og spesialisthelsetjeneste, offent-
lig og privat. Vi trenger alle disse legene 
dersom pasientene skal få et helhetlig og 
godt behandlingstilbud. Men vi trenger 
mer: Vi har behov for leger som bruker 
tid på utvikle og formidle ny medisinsk 
kunnskap, altså forskning, undervisning 

og publisering. Og vi behøver leger som 
er villige til å bruke sin medisinske innsikt 
til å koordinere og styre den stadig mer 
komplekse virksomheten helsetjenesten 
er. Altså leger som tar ledelsen.

Det som også er nødvendig, er at vi 
som brenner for dette yrket, anerkjenner 
og erkjenner dette: At dersom pasienter 
skal få god behandling for alt annet enn 
helt enkle tilstander, så vil koordinering 
og ledelse av behandlingsforløp være like 
viktig som dybdekunnskap og spisskompe-
tanse. Det er mye velbegrunnet frustrasjon 
over hvordan helsetjenesten ledes i Norge 
i dag. Litt av årsaken kan være leger ikke 
ser på ledelse som en del av legeyrket. 
Men skal pasientene få den behandlingen 
de fortjener må vi både kunne faget og 
kunne samarbeide. Vi må både kunne ta 
ledelsen og la oss lede.

Fra Tidsskriftet 
Ta ledelsen! La deg lede!

Charlotte Haug
Redaktør, Tidsskriftet for Den norske 
legeforeningen
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Erlend Holm-Nordli
Leder, Medicinerforeningen i Oslo

Erlend er 21 år, medisinstudent på 4. året 
og den siste i rekken av MF-ledere ved
medisinstudiet i Oslo. Siden 1829 har 
foreningen vært et knutepunkt for det 
sosiale livet for studentmassen på fakul-
tetet. Sammen med andre engasjerte 
studenter sørger Erlend for at de som er 
lei av lesesalen kan kaste seg på en quiz, 
temafest, gallamiddag, ball, og mye annet 
moro. Noe av grunnen til at han har vært 
i MF i vel tre år, er foreningens evne til å 
skape samhold blant alle studentene både 
i en faglig og ikke-faglig sammenheng. 
Medisinstudiet valgte han på grunn av 
blandingen av den konkrete, etterprøv-
bare naturvitenskapen og mer abstrakte, 
etikkpregede mellommenneskeligheten i 
medisinen. Når Erlend har fri fra studier 
og MF, finner du ham gjerne med en 
bassgitar i hånden eller funderende på 
to spørsmål fra Æsculap:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Foruten en disposisjon for pneumothorax, 
går jeg foreløpig klar.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
En må selvfølgelig ha evne til innlevelse 
i pasienten og kunne formidle faglig 
korrekthet. Hvis du da også kan takle 
krisesituasjoner, begynner det å lukte 
statsminister..

Legen og sosialpolitikeren Karl Evang ble intellektuelt formet i kjølvannet av 
første verdenskrig og oktoberrevolusjonen. Han var et sentralt medlem av Mot 
Dag og del av sirkelen rundt Erling Falk, men vendte tilbake til Arbeiderpartiet 
etter nedleggelsen i 1936 og ble der til grunnleggelsen av Sosialistisk Valgforbund 
i 1973. Evang var en pioner innen helseopplysning, og viste eksempelvis et sterkt 
engasjement for arbeiderklassens kvinner. Særlig var han opptatt av hvordan 
helsen deres kunne ødelegges av mange barnefødsler. Han drev et omfattende 
opplysningsarbeid gjennom Arbeidermagasinets legespalte og Populært Tidsskrift 
for Seksuell Opplysning. Målet var å spre kunnskap om prevensjon og bekjempe 
det han oppfattet som en hyklersk seksualmoral. 

Da Evang satt i fengsel som militærnekter studerte han sosialmedisinske skrifter 
som fikk stor innflytelse på hans senere tenkemåte. Evang ønsket å skape en bedre 
verden på medisinske premisser. I 1938 ble Evang utnevnt til medisinaldirektør 
og sjef for medisinaldirektoratet av regjeringen Nygaardsvold. Etter krigen ble 
medisinaldirektoratet reorganisert til Helsedirektoratet og Evang ble helsedirektør, 
en stilling han besatt i 34 år til 1972. Som helsedirektør forente Evang stillingene 
som direktoratsleder for fagorganet Helsedirektoratet og ekspedisjonssjef i Sosi-
aldepartementet, som gav ham en unik mulighet for å utøve innflytelse på norsk 
helsepolitikk. Evang spilte også en fremtredende rolle i internasjonalt helsearbeid, 
blant annet som komiteleder for utredning av matvaremangel for FAO og som en 
av initiativtakerne til WHO. 

Robin Johansen Menchini

IN MEMORIAM
Karl Evang

(1902-1981)
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Marianne Leirvik
Leder, Medisinerforeningen Placebo i Trondheim

Marianne er 22 år, student på 3. året og 
leder av MF Placebo i Trondheim. Målet 
deres er god trivsel og glade medisinstu-
denter. For å oppnå dette sørger hun for at 
det arrangeres nissefest, påskeeggjakt og 
låvefest, samtidig fores  studentene med 
kaffe, vafler og kanelboller. Når påskeeg-
gene ligger trygt i kurven og studentene 
er mette, synger hun i kor, tar bilder av 
MedHum-revyen 12. november, og går  i 
fjellet når tiden strekker til. Medisinstudiet 
(og fløytespilling) har vært planen siden 
hun var fem år, for med  en fløytespillende 
legetante var det ike tvil om fremtiden. 
«Noe av det fine med legeyrket er blandin-
gen av å hjelpe mennesker, ha en variert 
hverdag og å lære mye spennende om 
menneskekroppen.» Æsculap håper å bli 
invitert på konsert, og stiller i mellomtiden 
to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Svært predisponert for å bli overarbeidet. 
Har også kronisk underskudd på søvn.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Oppmerksom, Omsorgsfull og ikke minst 
alltid ute etter å lære mer!

Christian Arkteg
Leder, Tromsø Medisinske Forening

Christian er 27 år, og i tillegg til å være 
medisinstudent på 3. året er han leder 
av Tromsø MF. Gjennom foreningen 
ønsker han å skape et miljø som er trygt 
og givende, og han er en av dem som 
sørger for at medisinstudentene i Tromsø 
kan få med seg stipendvaffel, quiz og bli 
kjent med enda flere medstudenter på en 
skikkelig MF-fest. Grunnen til at han selv 
valgte å bli medisinstudent var en kombina-
sjon av nysgjerrighet på hvordan kroppen 
fungerer og et ønske om å få jobbe med 
mennesker. Han er en opptatt mann, og 
etter en dag med studier og organisering 
kaller fotball, klatretau, ski og staver, jakt, 
løpesko, og toppturer med snowboard. 
Æsculap prøver å holde følge og kaster 
inn to spørsmål før Christian har løpt 
opp et nytt fjell:.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er ganske høy og tynn så jeg er hoster 
på meg en pneumothorax rett som det er, 
ganske upraktisk egentlig. Også oppfyller 
flere kriterier for Marfans syndrom enn jeg 
er komfortabel med!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Fagligdyktighet, omsorg, nysgjerrighet

profiler

Henrik Sogn Plassen
Leder, Medisinerforeningen i Bergen

Henrik er 22 år, 3. års medisinstudent 
og avtroppende leder av MF i Bergen. 
Denne foreningen ble faktisk stiftet to år 
før selve universitetet, og er Bergens eldste 
studentdrevne organisasjon. Foreningen 
sørger for et allsidig og godt tilbud for 
studentene, både i hverdagen og på større 
arrangementer gjennom året. Fra ung 
alder av ville Henrik ha en utfordrende 
jobb, og muligheten til å jobbe så tett på 
mennesker gjorde at valget falt på medisin. 
En ekte bergenstudent lar seg ikke stoppe 
av litt regn, og MF-lederen er ved siden 
av medisinstudiene og foreningsarbeidet, 
også glad i både landeveissykling, løping 
og langrenn. Med et halvt års permisjon 
fikk han ladet opp med sol og reist fra 
seg litt i både Europa, Australia og Sør-
Amerika. Æsculap tar på seg solkremen og 
spør to spørsmål i samme slengen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Aortaklaffefeil i familien som jeg ennå ikke 
har turt å finne ut av om jeg har

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?  
Medmenneskelighet, kommunikasjon, 
profesjonalitet. 

Tips til profiler?

vibeke.risvold@gmail.com
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tekst: Frederik Emil Juul
bilde: MedHum og Æsculap

Religiøse ledere
«I begynnelsen» åpner Bibelen, boken som omtaler flere av verdens mest 
kjente ledere tusenvis av år tilbake. Muligens var det en ny begynnelsen 
ifjor, da Norsk kristelig legeforening startet sitt lederprogram for 
medisinstudenter. Æsculap har intervjuet en av kursets undervisere.
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I 
fjor opprettet Norsk kristelig legefore-
ning (NKLF) et ledertreningspro-
gram for medisinstudenter. Kan du 
si noen ord om hva programmet 
går ut på?
Opptaket til ledertreningen 
har vært søknadsbasert. Vi 

har hatt fire samlinger, en helg i halvåret. 
Femte og siste samling er kommende 
februar. I ledertreningen underviser vi i 
sentrale temaer i ledelse som å bli kjent 
med egen personlighet, konflikthåndte-
ring, etikk, prioriteringer i helsetjenesten, 
internasjonal helse og det å balansere jobb, 
frivillig engasjement og privatliv. I og 
med at vi har en kristen forankring bruker 
vi tid på se hva vi kan lære av Jesus som 
leder. Vi har også bibelundervisning og 
kveldssamlinger hvor vi deler liv og tro.

– Hva var bakgrunnen for å starte ledetreningen?
En av grunnene var at mange starter på 
medisinstudiet med mye idealisme og 
ønske om å gjøre en forskjell, men etter 
som årene går mister mange engasjemen-
tet, av ulike grunner. Dette merker jeg 
også i eget liv. Vi hadde et ønske om å 
hjelpe kristne medisinstudenter til å bli 
bevisste, engasjerte og kompetente ledere 
som kan være med å bidra i samfunn og 
helsetjeneste. 

– Kan du si noen ord om det selv og din rolle i 
ledertreningen? 
Jeg jobber til daglig som LIS på kirurgisk 
avdeling, Tønsberg sykehus. Jeg har siden 
studietiden vært engasjert i Norges Kriste-
lige Legeforening fordi jeg opplever det 
veldig meningsfullt. I ledertreningen har 
jeg vært med i arbeidet med å planlegge 
og starte opp programmet. Så deltar jeg på 
alle helgene hvor vi i ledergruppa bidrar 
med undervisning og som samtalepartnere. 
Mye av undervisningen er at vi deler av 
egne erfaringer – både det vi har gjort bra 
og det som ikke har gått så bra. 

– Hvilke styrker og svakheter mener du studenter 
og nyutdannede leger har, sammenliknet med eldre 
kollegaer?

Jeg tror at unge kollegaer har en styrke i 
at man har bevart en del av idealismen og 
drømmene som man trenger for å være en 
god lege for pasientene. De er også ofte 
mindre påvirket av posisjoner og meritter. 
Eldre kollegaer har vel en fordel i at det er 
tryggere i rollen som lege. De har bedre 
kjennskap til seg selv, med sine sterke og 
mindre sterke sider. Det å trene studenter 
i lederskap handler forresten ikke om at 
de unge skal kuppe posisjoner, men at 
neste generasjon må forberedes for at de 
på sikt skal kunne fylle verv og stillinger 
på en god måte.

– Noen egne erfaringer som leder du vil dele?
Å ta på seg lederverv har jeg ofte følt som 
et ork. Men på samme tid har jeg fått mye 
tilbake fordi jeg har fått møte og jobbe med 
mange mennesker som har inspirert meg. 
Som student var jeg to år leder for «Kon-
feransen medisin og kristen tro», som 
fortsatt arrangeres årlig. Arbeidet var til 
tider slitsomt, men jeg opplevde det først 
og fremst svært berikende og hjalp meg 
til å løfte blikket fra meg og mitt.
 
– En av samlingene har tema «etikk». Hvilke etiske 
utfordringer møter en som leder?
Til grunn for omtrent alle valg en tar 
ligger det etiske vurderinger. Som leder 
må en ofte ta avgjørelser som får store 
konsekvenser. Å være bevisst sitt verdi-
grunnlag, og hvilke etiske vurderinger som 
ligger grunn – og hvordan man kan vekte 
disse mot hverandre er helt avgjørende 
for hvordan en kan ta gode, veloverveide 
avgjørelser. De aktuelle problemstillingene 
kan være alt fra personalkonflikter til 
hvordan fordele ressurser, men felles er 
at det vil ligge etikk- og verdivurderinger 
bak dem alle. Skal man være en leder i 
helsetjenesten bør man både ha tenkt 
gjennom bioetikken og ledelsesetikken. 
 
– NTNU arrangerte en sommerskole i ledelse tidligere 
i år. Hva, om noe, tror du er forskjellen mellom denne 
skoleuken og NKLFs ledertreningspram? 
Det er flott at NTNU bruker ressurser på 
dette prosjektet, slik at studenter tidlig kan 

få muligheten til å utvikle seg som ledere. 
Det er klokt og raust. Jeg tror at program-
mene har mange likheter, men en forskjell 
er vårt programs kristne forankring. Vi 
tenker at lederskap ikke er noe en kan 
skille fra ens liv for øvrig. Vi bruker derfor 
tid på å la studentene vokse i kjennskap 
til Gud og egen tro. 

En annen forskjell er at vårt opplegg 
går over to til tre år. Tanken bak dette er at 
vi ønsker at studentene skal bli trygge på 
hverandre samt at de kan bygge vennskap 
som kanskje kan vare livet ut. Dette tror 
vi er viktig da livet som leder til tider kan 
være tøft. Å da ha folk rundt seg som har 
forståelse for situasjonen en er i er av stor 
betydning. 

Et siste poeng er at en forutsetning for 
godt lederskap er å ha en god karakter 
og gode holdninger. Ved å møtes jevnlig 
over lengre tid tror jeg vi bedre legger til 
rette for at deltagerne kan utvikle seg på 
disse områdene. 
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I 
byen Nablus på vestbredden 
finnes det tre flyktningleire, 
og vi tilbragte to uker i den 
ene. I 1948 ble 5’000 pales-
tinske flyktninger plassert i 
leiren Balata, de aller fleste 
av disse flyktninger fra Yaffa, 

en forstad utenfor Tel Aviv. Leirene var 
på den tiden ment å være midlertidige, 
og derfor bodde flyktningene i telt de 
første fem årene i Balata. Imidlertid kom 
det ingen løsning i løpet av disse årene 
og teltene ble erstattet med små hus. 
Den gang var leirens utstrekning på én 
kvadratkilometer. I dag er tomten akkurat 
like stor, med de samme grensene som før. 
Forskjellen ligger i at det som i 1948 var 
tenkt som en midlertidig løsning for et lite 
tusentall mennesker nå er en permanent 
bopel for 28’000. Dette gjør Balata til 
den mest befolkede flyktningleiren på 
Vestbredden.

I denne leiren tilbragte vi altså to uker av 
oppholdet vårt, og oppgaven var å lage en 
sommerleir for barna som skulle vare over 

denne perioden. Vi hadde kapasitet til å ta i 
mot hundre barn, men ettersom dagene gikk 
fikk vi erfare at dette i praksis betydde hundre 
barn pluss et par småsøsken og kanskje en 
nabo eller to, men der hvor det er hjerterom 
er det husrom. Å si at vi ikke var slitne etter 
dagene i Balata ville være en løgn; vi var 
utslitt, spesielt da vi hadde hatt tenåringene. 
La meg bare bekrefte at en palestinsk fjortis er 
akkurat like slitsom som en jevnaldrende norsk 
ungdom. Men det var også utrolig givende å 
være med på å skape et sommerminne barna 
kunne sitte igjen med. De spente ansiktene som 
møtte oss den dagen vi skulle på badeland var 
uforglemmelig! For de fleste av barna var dette 
en hendelse som skjedde en gang i året, men 
for noen av barna var det første gang, og helt 
klart en stor suksess.

Selv om barna ikke ga særlig uttrykk for 
det, er det store utfordringer ved å bo i en 
flyktningleir, både sosialt og medisinsk. På 
dette kvadrakilometerstore området er både 
butikker, skoler og legekontor inkludert. I 
leiren finnes det et FN-område, og her finner 
man FN-skolen med tilhørende administrasjon, 

tekst:Marianne Skuseth
bilde:Astrid Vassenden og Ellen Marit 
Sunde

En måned på Vestbredden
I fjor sommer dro jeg sammen med ni andre medisinstudenter 
til Palestina i regi av Nmfs NORPAL. Nærmere bestemt 
i byen Nablus på Vestbredden. Der skulle vi i løpet av 
oppholdet jobbe frivillig to uker i en flyktningleir, hospitere 
to uker på sykehus, samt skape minner og venner for livet.

Lyst til å reise selv?

•	 Søknadsfrist	til	NORPAL	2015	er	
10.	mars	2015.
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og et helsesenter. Dette helsesenteret består av 
tre leger og ti sykepleiere. Hver av disse legene 
ser opptil 500 mennesker om dagen. 500! Man 
skjønner at kvaliteten på behandlingen lider av 
dette. Heldigvis finnes det også et fåtall private 
legekontor i leiren, som drives av innbyggere 
med medisinutdannelse og blitt boende i leiren.

Denne labyrinten av en bebyggelse med 
fem-etasjers høye bygg og èn meter brede 
smug i mellom seg byr åpenbart på en rekke 
utfordringer. Som følger av en ekstremt tett 
bebyggelse ligger store deler av flyktningleiren 
i skyggen året rundt. Elektrisiteten er flyktig 
og forsvinner ofte, inne i leilighetene er det 
mørkt og fuktig. Fukten som dannes skaper 
muggsopp, og bringer med seg sine følge-
sykdommer. Respirasjonsproblematikk er et 
kjent fenomen i leiren, og svært mange barn 
sliter med astma. Forekomsten av diabetes, 
hypertensjon og også rusavhengighet er i en 
stigende kurve.

Utfordringene innen akuttmedisin er også 
store. Det finnes bredere gater i Balata tiltenkt 
biler, og disse går som hovedårer uten særlig 
forgreininger gjennom leiren. Foruten disse 
finnes bare de trange smugene mellom husene, 
noe som kompliserer en akuttsituasjon. For det 
første; det vil i svært mange av smugene være 
en umulighet å bære noen på en båre fra huset 
og tilbake til ambulansen. For det andre; det er 
nærmest umulig å finne fram dersom du ikke 
er født og oppvokst i leiren, og det er åpenbart 
veldig uheldig å bruke dyrebare minutter på å 
gå seg vill. Dog vil man neppe ferdes gjennom 
leiren alene, antakeligvis vil «hele nabolaget» 

vil møte opp for å hjelpe til, noe som kan bli 
en utfordring i seg selv.

Foruten arbeidet i Balata skulle vi hospitere 
de resterende to ukene på ulike sykehus i 
Nablus. I Nablus finnes det flere sykehus, både 
offentlige og private, men vi var i all hovedsak 
på de offentlige sykehusene. Vi var for det meste 
på Rafidia sykehus, men også et par dager på 
Watani – et mye eldre og mer nedslitt sykehus. 
Rafidia var moderne og i relativt god stand, 
og her roterte vi mellom hospitering på gyn/
obs, pediatri, operasjonsstue og mottak. De 
store utfordringene på Rafidia var mangel 
på utstyr og medisiner, og administrasjonen 
forklarte dette som et resultat av den strenge 
israelske kontrollen av det som fraktes inn på 
Vestbredden.

På Watani var standarden betraktelig dårli-
gere. Dette sykehuset skal etter planene legges 
ned i 2016, da et nytt sykehus skal ferdigstilles. 
Mottaket deres besto av et mellomstort rom, 
omtrent femti kvadratmeter, med åtte senger. 
Foran og i mellom sengene hang tunge, burg-
underrøde fløyelsgardiner. En av legene fortalte 
oss mens vi hadde omvisning at de kun hadde 
ett gammelt ultralydsapparat på hele sykehuset. 
I tillegg hadde de ett røntgenapparat, men dette 
fantes i kjelleren. Uten heis. Dessuten hadde 
de ikke råd til å ansette en radiolog.

Legene uttrykte stor frustrasjon rundt 
arbeidsforholdene på Watani. En gnagende 
frustrasjon over manglende medisiner, og en 
stadig telefonjakt på medikamenter til de andre 
sykehusene i Nablus. Frustrasjon av å la en 
pasient med slag ligge å vente til ambulansen 

Kontrastene mellom 
kvinnene på føden som 
tviholdt på hijaben for 

å ikke vise håret sitt, 
samtidig som «resten 
av fødestua» kunne 

bevitne episistomien 
deres
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var ledig, så kjøre 15 minutter til nærmeste 
sykehus, ta CT der, for så å kjøre tilbake til 
Watani og starte behandlingen.

Selv ble vi mektig frustrert over mangelen 
på psykiatritjenester på Vestbredden. Ifølge den 
ene anestesilegen på Watani sykehus, var det 
eneste psykiatritilbudet å finne i Betlehem, noe 
som   virker paradoksalt i et konfliktområde. 
Man antar jo at forekomsten av PTSD og angst 
er høy i et område som regelmessig rammes 
av militæraksjoner og massearrestasjoner. En 
palestinsk student fortalte oss at tabuet rundt 
psykiatri i den arabiske kulturen gjør at kun 
de aller tyngste diagnosene blir behandlet av 
psykiaterne, mens depresjoner og angst er 
ikke-temaer utenfor husets fire vegger.

I løpet av den korte tiden vi var på sykehuset 
rakk vi å oppleve to pasienter etter selvmords-
forsøk. Den ene var en 21 år gammel gutt som 
etter en lengre tids arbeidsledighet hadde helt 
bensin over seg selv, for så å tenne på. Vi fikk 
være med å se på hudtransplantasjonen hans 
på Rafidia. Vi spurte om han ville bli fulgt 
opp av et psykiatriteam etter operasjonen, noe 
kirurgene kunne avkrefte.

Et annet tilfelle var en gutt på 14 år som 
etter å ha mistet sin far hadde måtte slutte på 
skolen for å forsørge familien. Han hadde 
vært på leting etter arbeid i lengre tid, og fikk 
kontante nei hvor enn han gikk. Han hadde blitt 
så frustrert at han hadde kuttet seg nokså dypt 
i håndleddet. Han ble så fraktet til sykehuset 
av en taxisjåfør som fant ham på gata. På 
Watani stoppet de blødningene, sydde såret 
hans, sendte ham ut av sykehuset og ba ham 
videreformidle til pårørende om å ta litt ekstra 
vare på ham. Noen timer senere ble han funnet 
livløs av sykehusvakten, bare et par meter fra 
sykehuset. Han hadde kuttet seg på nytt. Det 
var hjerteskjærende å være vitne til!

Møtet mellom en medisinsk verden og 
den arabiske kulturen var uvant for oss som 
norske studenter. Kontrastene mellom kvin-
nene på føden som tviholdt på hijaben for å 
ikke vise håret sitt, samtidig som «resten av 
fødestua» kunne bevitne episistomien deres. 
Legenes kunnskap om faren for dehydrering i 
39 grader, samtidig som at kirurgene ikke drakk 
en dråpe vann i løpet av hele sin arbeidsdag 
under ramadan. De kompetente gynekologene 
som ikke hadde hørt om selvbestemt abort, 
og som stilte seg uforstående til hvorfor noen 
skulle ønske det. Og ikke minst det voldsomme 
tabuet rundt psykiatri, angst og depresjoner i 

et konfliktområde som Midtøsten er. For oss 
var det ofte som de to verdenene kolliderte, 
men for palestinerne virket det uproblematisk.

Kontraster kan vel sies å være et nøkkelord 
for hele turen. Det var en måned med høy has-
tighet for å rekke å se så mye som mulig, men 
det ble selvsagt også en del arabisk ventetid. I 
Jerusalem gikk vi Via Dolorosa, smertens vei, 
omringet av kristne pilegrimmer på formidda-
gen, og vi åpnet fasten i det muslimske kvarter 
ved solnedgang, sammen med våre palestinske 
venner. Vi var kvalme og på gråten i Hebron, 
og vi lo så tårene rant i en liten oase i Ramallah. 
Vi dekket til skuldrene våre i Jeriko, og spradet 
i bikini ti minutter unna ved Dødehavet. Vi 
ble nedstemt og forbannet muren som delte 
Betlehem i to, men danset bort sorgene og feiret 
idolvinner Muhammed Assaf senere samme 
dag. Vi lå på stranden i Tel Aviv sammen med 
andre lettkledde og bekymringsløse turister, og 
vi satt skjelvende sammen på stua den natta 
det smalt fra tåregassgranater og gevær utenfor 
leiligheten i Nablus.

Lonely Planetboka var istykkerbladd og slitt 
når vi vendte snutene tilbake mot nord, hodet 
var fullt av tanker og hjertet fullt av minner 
– noen vonde, men de fleste gode – og i alle 
tilfeller minner jeg ikke ville vært foruten i dag.

Vel hjemme i Norge sto jeg og irriterte meg 
over et glissent lagerrom i hjemmetjenesten og 
mangel på hansker i min størrelse, men krympet 
meg da jeg tenkte på legen som kanskje sto 
og trippet over slagpasientene på Watani og 
ventet på at ambulansen skulle bli ledig så de 
kunne få tatt en CT.



Ordene tilhører Bjørn Samset og var åpningen på hans presentasjon 
«Hvordan få verden til å tro at du er en god forsker», som en del 
av temaet for årets Frampeik: forskningskvalitet. 

Jeg er blant verdens tre 
prosent beste forskere!»
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H
vert år siden 
2 0 0 5  h a r 
f o r s k e r l i n -
j e s t u d e n t e r 
ved Norges 
fire medisin-
ske fakulteter 

avholdt en forskningskonferanse for 
medisinstudenter fra hele landet. Arran-
gementet går tradisjonelt sett på rundgang 
mellom universitetsbyene, og i år var 
konferansen i Trondheim, hvor NTNU 
var vertskap helgen 24.-26. oktober 2014.

Hensikten med Frampeik er å skape 
en trygg arena for formidling av egen 
forskning, og samtidig få erfaring med 
forskningskonferanser generelt. Det er 
også en unik og viktig mulighet for frem-
tidens forskere til å knytte nettverk i form 
av sosiale og faglige bånd. Programmet er 
derfor lagt opp med en faglig- og sosial 
del, og mange gode pauser, slik at det 
blir tid til å bli kjent på tvers av fakultet 
og forskningsfelt. Trønderbyen kunne 
også glimre med svært engasjerende og 
profesjonelle foredragsholdere under 
åpningsdagen, og mellom de parallelle 
symposiene.

Jeg kan bevise det! | Bjørn Samset 
var en av de profesjonelle foredragshol-
derne på åpningsdagen, og han klarte 
å «bevise» at det bastante utsagnet han 
innledet presentasjonen med, at han var i 
toppsiktet av verdens forskere på sitt felt. 
Samtidig var dette også hans hovedpoeng: 

er det slik at en poeng-rangering, og en 
såkalt «impact-factor» (et mål på hvor ofte 
forskningsartiklene blir sitert), forteller 
hvor god eller hvor viktig forskning man 
holder på med? De mest siterte forsknings-
publikasjonene er ikke nødvendigvis de 
mest betydningsfulle. Eksempelvis er 
ikke beskrivelsen av DNA-strukturen 
eller Einsteins relativitetsteorier sitert så 
ofte, men heller raskere bli akseptert som 
«allmenn viten». Derimot vil publikasjoner 
av metodebeskrivelse, slik som hvordan 
en proteinanalyse skal gjennomføres, bli 
sitert av alle som bruker metoden i ettertid. 
Dette ble nylig omtalt i tidskriftet Nature 
der de så på tidenes mest siterte artikler. På 
toppen av rangstigen var Protein measurement 
with the folin phenol reagent, en svært hyppig 
brukt metode.[1]

Hva med kvinnene? | Samset var ikke 
den eneste foredragsholderen på fors-
kningskonferansens åpningsdag. Curt 
Rice, blogger, forsker, og tidligere pro-
rektor for forskning ved Universitetet 
i Tromsø, holdt et svært engasjerende 
foredrag om kjønnets betydning for 
forskning og akademia. Han mente at 
forsknings-miljøene som har kjønnsmessig 
skjevfordeling taper enormt på bakgrunn 
av dette. Særlig fraværet av kvinnelig del-
takelse innen forskning og ledelse svikter 
den faglige kunnskapen og det helhetlige 
forskningsperspektivet. Rice drøftet også 
tanken om at all forskning som er basert på 
kjønnsdiskriminering (både dyremodeller 

tekst: Frederik Emil Juul og Tony 
Elvegaard
bilde: Æsculap
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og mennesker) har en så fundamental 
forskningssvakhet, at vi er nødt til å basere 
vårt kunnskapsgrunnlag på en usannhet. 
Eksempelvis er det nå i senere tid påvist 
at kvinner og eldre reagerer med atypiske 
symptomer på hjerteinfarkt, ettersom 
kunnskapsgrunnlaget opprinnelig er regis-
trert fra unge menn. Slik argumenterer 
Rice at vi egentlig burde forkaste mye av 
det vi har, og begynne forskning på nytt. 

Tidlig start på forskningskarrieren 
|Det var om lag 80 påmeldte hvorav mange 
skulle holde en 11 minutters presentasjon 
under de parallelle symposiene, og flere var 
helt ferske med hensyn til egen forskning. 
Likevel viste det seg at dette ikke hadde 
noe å si for kvaliteten på formidlingen. Det 
ble presentert gode og varierte symposier 
som engasjerte! Frampeik-konferansen er et 
lavterskel-tilbud for å presentere hvor langt 
du selv har kommet i forskerlinje-forløpet, 
og det er ikke nødvendigvis resultater som 
er det viktigste. Noen deltakere holdt sin 
førstegangspresentasjon, og det innebærer 
vanligvis en redegjørelse for planleggingen 
av forskningsprosjektet og planen videre.

Etter presentasjonene har publikum 
mulighet til å stille spørsmål eller komme 
med kommentarer til presentasjonen. 
Spørsmålene kan for noen være oppløf-
tende, og for andre er det litt for tidlig 
i prosessen til å kunne svare godt for 
seg. Enkelte deltakere uttrykte at de fikk 

noen ideer og nye vinklinger på allerede 
påbegynte forskningsprosjekter, og det 
er jo flott!

Dersom man som deltaker likevel synes 
det er for tidlig med en presentasjon 
foran en forsamling, så er alternativet en 
posterpresentasjon. Dette er en stand hvor 
du snakker om prosjektet ditt på norsk, og 
presenterer en plakat med prosjektet ditt 
på for de som går rundt. Dette ble en svært 
hektisk halvtime, men det var et variert og 
godt utført arbeid på årets postere.

Arrangørene skulle nok gjerne sett flere 
presentasjoner under årets Frampeik, også 
fra studenter som ikke går på forskerlinjen. 
Oppfordringen blir derfor å melde seg på 
dersom du er interessert i forskning, og/
eller kunne tenkt deg å gå forskerlinjen.

Hyttetur og spahotell-galla| Mange 
av deltakerne som kom utenbys fra sjekket 
inn på gamle og stilfulle Britannia Hotell 
midt i Trondheim sentrum. Her var det god 
anledning for å lade batteriene mellom 
egne og andres presentasjoner og flere 
benyttet seg av hotellets unike spatilbud. 
Britannia hadde i tillegg en kvalitetsfrokost 
langt over vanlig hotellstandard, hvor man 
kunne meske seg i alskens ferskpressede, 
hjemmebakte og påsmurte delikatesser.

Fredagens sosiale program var lagt 
til Studenterhytten. Her holdt musikal-
ske NTNU-medisinstudenter en herlig 
intimkonsert for oppmøtte deltakere etter 

18 | æsculap nr 5-2014

reportasje



noen timers hyggelig sosialisering. Kvelden 
endte med allsang akkompagnert med 
spontan swingdans, og en ikke altfor sen 
busstur tilbake til hotellet, av hensyn til 
morgendagens presentører.

Lørdagens gallamiddag ble holdt på 
Britannia, i den flotte spisesalen, kalt 
Palmehagen. Flere medisinstudentkor sto 
for kveldens underholdning, og var gode 
overganger til kveldens ulike taler. Det 
var god stemning også etter desserten, da 
deltakerne ble ledet ned i pianobaren. Der 
var det også to musikalske talenter som 
sto for musikken, og skapte fenomenal 
stemning mot de sene nattetimer.

Oppfølging av forskerlinjen | For-
skerlinjeleder ved NTNU, Geir Wenberg 
Jacobsen, holdt avslutningsvis en presenta-
sjon om en planlagt oppfølgingsstudie av 
tidligere/nåværende forskerlinjestudenter. 
Forskerlinjeadministrasjonen vil nemlig 
bruke medisinstudenter som ikke har gått 
forskerlinjen som referansegruppe, med 
hensyn på yrkesvalg og forskningsarbeid 
etter endt studie. En spennende studie, 
men kritikken haglet fra forskerspirene 
i salen, da de argumenterte rundt gjen-
nomføringen av en slik oppfølging, og 
stilte spørsmål til metode og validitet av 
eventuelle funn i forskningsundersøkelsen. 
Dette ble en småmorsom vri på den vanlige 
situasjonen hvor studentenes prosjekter 
blir grundig kritisert av mer meriterte og 
etablerte forskere og veiledere. Tydelig 
at Frampeik-tema for i år hadde satt seg 
hos deltakerne. Likevel, vi ser frem til å få 
noen gode tall på forskerlinjens fremtidige 
utvikling i løpet av 2015.

Vestlandet tok storeslem | Bergen 
vant fire av totalt seks formidlingspriser for 
beste presentasjon i sitt tema. Vestlandet 
stilte sterkt i år, med hele 29 deltakere, 
sammenliknet med under ti deltakere fra 

både Oslo og Tromsø. Vertsbyen selv stilte 
med over 35 deltakere.

Ser langt mot nord | Tromsø tar over 
konferanse-stafettpinnen, og skal dermed 
arrangere Frampeik til neste år. Nyvalgt 
leder Marcus Roalss hadde mange spen-
nende idéer for konferansen, som han 
også luftet for årsmøtet. Vi ønsker han 
og komitéen lykke til! Vi takker samtidig 
Trondheim for en vellykket helg, god 
gjennomføring, flotte lokaler, og en ekte 
trøndersk stemning!

Kilde:
[1] Nature 514, 550–553 (30 October 2014) 

doi:10.1038/514550a
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Access to 
Medicines 
week 2014
1.-7.november arrangerte Universities Allied for Essential Medicines 
(UAEM) tidenes første av forhåpentligvis flere Access to Medicines 
week (A2M week). Formålet med uken var først og fremst å få 
oppmerksomhet rundt og spre kunnskap om UAEMs kjernesak: 
Global og rettferdig tilgang til medisiner, og herunder spesielt 
universitetenes muligheter til å påvirke prosesser som fører til dette.

U
niversiteter og 
andre offentlige 
forskn ings in -
stitusjoner har 
et spesielt sam-
funnsoppdrag. 
De blir ofte sett 

på som bærebjelker i samfunnet, da de 
bidrar til kunnskapsproduksjon, innova-
sjon og utdanning. Mye av forskningen 
som skjer ved universitetene er offentlig 
finansiert, og forskerne er også lønnet av 
offentlige ressurser. Og med dette følger 
et moralsk ansvar. Produkter som har sitt 
utspring fra offentlig finansiert forskning 
bør også komme offentligheten til gode. 
Ett av fire medikamenter som utvikles har 
sin opprinnelse i en universitetslab, og 
mesteparten av den innovative forskningen 
skjer ved slike institusjoner. En tredjedel 
av verdens befolkning har ikke tilgang til 
essensielle medisiner. Akademia burde 
ta grep for å sørge for at medisinene de 
selv har bidratt til tilgjengeliggjøres også 
for mennesker i lav- og mellominntekts-

land. Dette kan skje gjennom klausuler 
i avtaler mellom universitetene og den 
farmasøytiske industrien, som hindrer 
legemiddelselskapene i å ta patenter i disse 
landene.  I tillegg bør universitetene tilret-
telegge for økt forskning på sykdommer 
som i dag er underprioriterte, og som det 
derfor fortsatt ikke finnes god behandling 
for.  Denne oppfordringen ble adressert 
gjennom A2M-underskriftskampanjen.

Kampanjeuken ble markert på mange 
måter rundt omkring i USA og Europa. 
I Norge ble det arrangert en rekke ulike 
møter, filmvisninger og lignende i alle de 
store universitetsbyene: Oslo, Trondheim, 
Bergen og Tromsø. I sistnevnte by fikk 
man æren av å utøve verdenspremieren 
på uken, da arrangementene åpnet først 
her, mens man i Oslo fikk avslutte det hele 
så sent som niende november med filmen 
«Dying for Drugs». 

tekst: Elise Orvedal Leiten
bilde: Elise Orvedal Leiten/UAEM Trond-
heim, Oslo og Tromsø

Vil du vite mer om UAEM og A2Mweek? Lik 
UAEMNorge på Facebook, følg UAEMNorge på 
twitter eller sjekk uaem.no
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UAEM Bergen  – Inviterte studenter til «legemiddellunsj» hvor de fram-
møtte fikk seg gratis lunsj – hvis noe sånt finnes – mens de fikk lære mer 
om problemstillinger knyttet til farmasøytisk industri, legemiddelutvikling 
og  –salg. Senere i uken ble filmen Dallas Buyers Club og den prisbelønte 
dokumentaren Fire in the Blood vist for deltakerne. UAEM sto også på stand 
både på Haukeland universitetssykehus og i sentrum på Internasjonal Uke 
med FN-sambandet. I tillegg fikk vi i samarbeid med Universitetsbiblioteket 
i Bergen satt opp utstillingen «Neglisjerte sykdommer» på Bibliotek for 
Medisin og Odontologi som blir stående hele november måned. 

UAEM Trondheim – Viste filmen Fire in the Blood og sto på informasjons-
stand på St.Olavs hospital. På sykehuset ble det arrangert en lunsjdebatt 
om hvordan universitetene kan sikre tilgang til medisiner. Innlederne var 
Elisabeth Darj, professor i global helse ved NTNU, Eivind Andersen 
fra Trondheim teknologioverføringskontor (instansen som for eksempel 
lager avtaler mellom universitet og industri i form av patenter) og Emilie 
Bergene fra Leger Uten Grenser. I tillegg inviterte UAEM til en workshop 
i slutten av uken hvor man kunne diskutere mulige løsninger på manglende 
tilgang til medisiner.

UAEM Tromsø  – Sparket uken i gang med introduksjonsforedrag til 
UAEM og visning av filmen Dallas Buyers Club. Senere i uken arrangerte 
de lunsjseminar om Open Access (åpen publisering) med Jørn W. Peder-
sen, leder av Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) som 
foredragsholder, samt et kveldsforedrag med HIV og tuberkulose som tema
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UAEM Oslo –Inviterte til debatt om antibiotikaresistentutvikling på 
Litteraturhuset. I panelet satt Dag Berild(antibiotikaekspert), John-Arne 
Røttingen,  (Folkehelseinstituttet) Harvard, Åge Nærdal (GlaxoSmit-
hKline) GSK Marius Trøseid, (Leger Uten Grenser.)

En takk – UAEM Norge er glade og takknemlige for hjelpen vi har fått i 
forbindelse med Access to Medicines Week. Effektiv Altruisme i fortjener en 
stor takk for godt og tett samarbeid med planlegging og gjennomføring 
av uken i Trondheim. Takk til filmklubben Cinema Neuf for samarbeid 
med visningen av Duying for Drugs.  Takk også til Universitetsbiblioteket i 
Bergen, til SAIH, til alle foredragsholdere og debattanter. En siste takk 
også til alle de flotte folkene som deltok på arrangementene våre. 
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Kvinners 
helse og 

rettigheter
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E
t av årets satsnings-
områder i Nmf er 
kvinners helse og 
rettigheter. I den 
anledning har 
Nmf og prosjek-
tet Medisinernes 

Humanitæraksjon (MedHum) i samarbeid 
med organisasjonen «Sex og Politikk» 
arrangert og deltatt i paneldebatter om 
helsekonsekvensene av barneekteskap, 
hvordan mobilisere ungdom rundt temaet, 
og menns rolle i bekjempelse av barneekte-
skap. MedHum har også løftet fram temaet 
gjennom årets MedHum-aksjon, hvor de 
samlet inn penger til helsehjelp til mødre 
og barn i Bo-distriktet, Sierra Leone.

Kvinners helse og rettigheter var 
sammen med papirløses rett til helse 
tema for årets prosjekthelg i Nmf. Til 
prosjekthelgen kom eksperter innen disse 
feltene – blant andre Berit Austveg og 
Maureen Wilkinson – for å holde foredrag 
om temaene. Berit Austveg er fremstående i 
sitt arbeid innen kvinners rettigheter og har 
dessuten mye erfaring innen innvandrer-
helse. Hun var del av Norges delegasjon til 
CPD-konferansen tidligere i år, hvor også 
jeg deltok på vegne av Nmf i delegasjonen 

til den internasjonale føderasjonen av 
medisinstudenorganisasjoner (IFMSA). I 
år markerte konferansen 20-årsjubeliumet 
for International Conference on Popula-
tion and Development (ICPD) i Kairo, 
som i 1994 representerte et paradigmeskifte 
fra å tenke at befolkningsvekst skulle 
kontrolleres ved hjelp av paternalistiske 
tiltak til å satse på kvinners rettigheter, 
likestilling og ungdomsinvolvering. Nmf 
skrev i tråd med disse prinsippene skrev 
et policydokument for et forbud mot bar-
neekteskap til IFMSAs generalforsamling 
i august, hvilket ble enstemmig vedtatt. 
Dette speiler hvor aktuelt temaet er og 
hvor stor enighet det er om at det trenges 
handling. 

I policydokumentet - som kan leses i 
sin helhet på ifmsa.org - opplyser vi om 
årsaker og konsekvenser av barneekteskap, 
samt måter det kan arbeides for å styrke 
unge kvinner og jenters rettigheter. En 
av tre jenter i utviklingsland (eksklusive 
Kina) kommer til å være gift innen de 
fyller 18 år og en av ni innen de fyller 15 
år [1]. Barn med størst risiko for å være 
giftet bort innen 15-årsdagen er de med 
minst utdannelse, som kommer fra fattige 
familier og bor på landsbygda [1]. Blant 

Som del av Norsk medisinstudentforenings (Nmf) satsning på kvinners 
helserettigheter har Nmf i år vært deltagende under FNs konferanse om 
befolkning og utvikling (CPD), arrangert paneldebatt om barneekteskap, 
og fått gjennomslag for et policydokument mot barneekteskap i IFMSA. 
Til våren står Nmf som medarrangør for en konferanse om den samme 
problematikken i post-2015-agendaen

Fakta:

•	 For	informasjon	om	hvordan	du	
kan	engasjere	seg	i	GLOBVAC	
2015,	ta	kontakt	med	Nmfs	
repreentant	Friha	Aftab	på	friha.
aftab@gmail.com	

tekst: Mia Appelbäck og Rasmus Bakken
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helsekonsekvensene av barneekteskap er 
økt risiko av seksuelt overførbare sykdom-
mer, obstetriske fistler, uterinprolapser, 
anemier, vold i hjemmet og psykiske 
lidelser [1,2,4,5,8,9]. Mødredødeligheten 
er fem ganger høyere blant kvinner i 15-års-
alderen enn i 20-årsalderen. Med 50’000 
tapte liv hvert år, står komplikasjoner ved 
barnefødsler og svangerskap for flest tapte 
liv blant kvinner i ungdomsalder i lav- og 
middelinntektsland [5,6,7]. Unge mødre 
har også større risiko for å ha fortidligfødte 
barn og barn med lav fødselsvekt, noe 
som i sin tur påvirker kapasiteten til neste 
generasjon [1,2,3,4,7,8].

I tillegg til store helsemessige, sosiale 
og økonomiske konsekvenser, krenker 
barneekteskap individets rett til å gjøre 
selvstendige valg. Dette bryter mot en 
rekke internasjonale konvensjoner og 
deklarasjoner, som FNs verdenserklæring 
om menneskerettighetene, FNs kvinne-
konvensjon (CEDAW) og FNs barnekon-
vensjon. Barneekteskap har store sosiale 
konsekvenser i tillegg til konsekvensene 
for kvinner og barns helse. Jenter som 
utsettes for barneekteskap får flere av 
sine rettigheter krenket, da de som oftest 
må slutte skolen og i mange tilfeller blir 
isolert fra egen familie og samfunnet for-

øvrig [1]. Barneekteskap fremmer en ond 
sirkel av fattigdom og er et globalt trussel 
mot helse og utvikling, og eliminasjon av 
barneekteskap er avgjørende for å realisere 
likestilling mellom kjønnene.

I §7.41 av ICPDs handlingsprogram 
slås det fast at tidlig ekteskap og tidlig 
moderskap kan forhindre utdannelse og 
arbeidsmuligheter og har store negative 
og langsiktige innvirkninger på unge 
kvinners livskvalitet [10]. ICPDs hand-
lingsprogram anerkjenner de alvorlige 
konsekvensene tidlig svangerskap har på 
helse, utdannelse og sosioøkonomisk sta-
tus. I sin åpningstale på årets CPD beskrev 
Babatunde Osotimehin, direktør for FNs 
befolkningsfond (UNFPA), den dystre 
sannheten om barneekteskap [11]. Han 
beskrev hvordan disse jentene blir betraktet 
som mindre verdt - som en økonomisk 
vare. Disse er for unge for å komme med i 
offisiell statistikk, som kun gjengir tall for 
kvinner over 15 år, og mange er heller ikke 
registrert i fødselsregistrene. Han fortalte 
at ni av ti tidlige graviditeter forekommer 
i en setting av barneekteskap og at disse 
barna ofte er utsatt for vold. Under årets 
CPD-konferanse ble det lagt stor vekt 
på ungdomsinvolvering og seksuell- og 
reproduktivhelsettigheter (SRHR).
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Blant aspekter ved SRHR som anses å 
ha stor betydning for å oppnå universell 
SRHR er seksualitetsundervisning, hel-
setjenester for seksuell- og reproduktiv 
helse, og rett til sikre, lovlige aborter. 
Universell SRHR er en menneskerett og 
vesentlig for likestilling og bærekraftig 
utvikling. Det er likevel kontroversielt  i 
mange mer konservative land, og det kan 
derfor være vanskelig og fremme SRHR 
i internasjonalen avtaler. Det ble under 
CPD framhevet at SRHR er et spørsmål 
om liv og død, og at dette handler om 
fakta og ikke ideologi. Det var en over-
ordnet enighet i at unge mennesker må 
være aktive og betydningsfulle partnere i 
bestemmelser om framtidas prioriteringer 
og en representant fra Botzwana kom-
menterte at hverken  tusenårsmålene eller 
de nye målene for bærekraftig utvikling 
vil oppnås om ikke mennesker plasseres i 
sentrum for utvikling.

I 2015 løper fristen ut for «Tusenårs-
målene» til FN, og verdenssamfunnet 
skal på på nytt enes om hvilke aktuelle 
og framtidige helseutfordringer nå skal 
prioriteres. ICPDs handlingsprogram 
blir etter årets konferanse videreført gjen-
nom programmet «ICPD Beyond 2014». 
Det har blitt diskutert hvordan de tema 
som er berørt av ICPD og er vesentlige 
for bærekraftig utvikling kan veves inn i 
post-2015-agendaen kraftig utvikling, og 
hvordan disse to parallelle prosessene kan 
smeltes sammen.

Den studentledete forkonferansen til 
GLOBVAC 2015, pre-GLOBVAC 2015 
[12], skal gjenspeile det som ble vektlagt 
om SRHR under CPD, og flere som var 
aktive der kommer for å holde foredrag. 
Temaet er for forkonferansen, som avhol-
des i Oslo den 16. mars 2015, er «Youth-
Centered Sexual and Reproductive Health 
and Rights (SRHR) in the Post-2015 
Development Agenda».
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B
udapest, en lørdag 
i oktober: Ulin-
gen fra en hjer-
testarter trenger 
gjennom veggen. 
Rytmiske, meka-
niske lyder fra 

kompresjoner i mer eller mindre andante 
takt høres bak en dør. Det surrer i en intra-
ossøs drill, og tre personer med akuttsekk 
står klar til å rykke ut til en forulykket plast-
mannekeng. Vi befinner oss i hovedbygget 
til Semmelweis universitet i Budapest, 
Ungarn, på kurs med Akuttmedisinsk 
gruppe (AMG).

AMG har sin spede begynnelse i Buda-
pest i 2008. En gruppe medisinstudenter 
med en genuin interesse for akuttmedisin 
er samlet for å diskutere muligheten for 
å avholde kurs i hjerte-/lungeredning 
for medstudenter. De har lenge ergret 
seg over mangelen på praktisk øving ved 
de utenlandske universitetene, og ser 
lengselsfullt over til ferdighetssentrene 
ved de norske fakultetene. Behovet for 

HLR-kursing er åpenlyst – ved fagsemi-
nar og andre arrangementer for norske 
medisinstudenter i utland, er AHLR-
kurs alltid gulroten som trekker folk. 
De kontakter Norsk resuscitasjonsråd 
(NRR), og forhører seg om muligheten 
for at NRR kan komme sørover og holde 
instruktørkurs i østblokken. NRR inviterer 
heller initiativtakerne til instruktørkurs 
på SAFERs base i Stavanger, og slik blir 
grunnlaget for et akuttmedisinsk initiativ 
blant utenlandsstudentene lagt.

Fredrik Oma, nå lege og bosatt i Voss, 
var en av initiativtakerne. Han forteller 
hvordan AMG gikk fra å være en løst orga-
nisert studentgruppe til å bli det velsmurte 
maskineriet det fremstår som i dag: «Jeg 
og en annen investerte 20’000 kr hver. Vi 
bestilte Anne-dukker fra eBay i Tyskland, 
og fikk tak i noen brukte defibrillatorer» 
Han forteller at NRRs opplegg opprin-
nelig ikke var tiltenkt medisinstudenter, 
men annet autorisert helsepersonell. «Vi 
medisinstudenter kunne ikke skilte med 
mye praktisk erfaring, men hadde bred 

Med hjerte 
for akutt-
medisin
Rundt to tusen nordmenn studerer medisin ved utenlandske universiteter. 
Hvert år kurser Akuttmedisinsk gruppe (AMG) fire hundre av dem.
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AHLR:

•	 AHLR	(avansert	hjerte-lungered-
ning)	

•	 Dette	er	hjerte-lungeredning	
(HLR)	som	utføres	av	kvalifisert	
helsepersonell	med	tilgang	på	
defibrillator	samt	medikamenter	
og	utstyr	for	perifer	venekany-
lering.	Norske	retningslinjer	for	
AHLR	følger	European	Resus-
ciation	Council	(ARC)	sine	anbe-
falinger,	med	enkelte	nasjonale	
endringer,	og	revideres	av	Norsk	
Resuscitasjonsråd	(NRR).		
	

•	 www.akuttmedisinskgruppe.no
•	 www.nrr.org

tekst: Sigrid A. Vikjord
bilde: Akuttmedisinsk gruppe

fysiologisk kunnskap. Vi samarbeidet tett 
med NRR, og de tilpasset kursboken etter 
innspill fra oss.»

Budapest, 2009 |Forløperen til AMG, 
AHLR-gruppen, avholder instruktørkurs 
i AHLR etter metode fra NRR.  Senere 
avholder de sine første offisielle kurs 
i slovakiske Martin og ungarske Pécs. 
Utstyrsbasen består av to hjertestartere 
og to torsodukker. En plastikkpose med 
utstyr tjener som provisorisk akuttsekk. Det 
er under den første, hektiske kurshelgen i 
Martin at AHLR-gruppen blir enige om å 
formaliseres. Over et par pils på en tvilsom 
resturant blir det satt et interimsstyre hvor 
Dan Skoglund, ambulanseveteran og 
Odense-student, blir valgt til leder. Høsten 
2009 blir det første offisielle årsmøtet holdt, 
og det avholdes styrevalg for første gang.

Budapest, 2014 |Bak en grå dør på et 
grupperom sitter Cathrine Sevre sammen 
med tre andre, i halvsirkel rundt en plast-
dukke med bar overkropp og brustent 
blikk. De studerer medisin i Budapest, og 
deltar i dag på AHLR-kurs. Rollen som 
leder, teammedlem og observatør går på 
rundgang. Nå evaluerer de et gjennomført 
scenario hvor en gammel mann har falt om 
hjemme i stuen. Instruktør Lars Sandven 
leder gjennomgangen, og stiller teamet 
spørsmål om forløp, AHLR-sløyfen, hva 
som gikk bra og litt mindre bra. Underveis 
har Lars styrt pasientens hjerterytme, 
mens deltagerne har administrert sjokk 
og medikamenter. Svette i luggen og med 
blemmer i håndflatene forteller hver enkelt 
om hvordan de opplevde situasjonen. 

Cathrine forteller: «Jeg fikk utrolig 
mye ut av kurset. Instruktørene var godt 
forberedte, og sitter på veldig mye kunn-
skap. Det var gøy å øve seg på gitte 
akuttsituasjoner, og endelig føler jeg meg 
klar til å ta ansvar i en slik situasjon. »

Etter AMGs spede oppstart har det 
«ballet på seg». Fra kurs i Pécs med et 
begrenset antall deltagere, kurset de i 2012 
over 200 deltagere i AHLR. Kurstilbudet 
er utvidet med DHLR, idrettsmedisin, 

akuttkurs samt kurs i intravenøs og intraos-
søs tilgang. Det tilbys også oppfriskning 
i AHLR og BHLR under kurshelgene. 
«Vi ser at skoen trykker på grunnferdig-
hetene, som intravenøs tilgang og basal 
hjerte-/lungeredning. Derfor tilbyr vi nå 
undervisning i dette i tillegg til de mer 
etablerte kursene.»

AMG består av et styre på 9 personer, 
og har i tillegg et varierende antall eksterne 
instruktører knyttet til seg. Patrick Arntzen 
er forsvarsveteran, sjetteårs medisinstudent 
og nyvalgt leder i AMG.  «Vi er organisert 
som et fagutvalg i ANSA og en prosjekt-
gruppe i Nmf, og rapporterer til disse. 
Utover dette styrer vi oss selv i forhold til 
drift, kurshelger og instruktører.» Arbeidet 
innad i AMG foregår stort sett på Skype 
og mail, i det medlemmene studerer fra 
Danmark i nord til Ungarn i sør. På 
spørsmål om hvilke mennesker som utgjør 
AMG svarer han: «Styremedlemmene og 
instruktørene har ulik kompetanse. Vi har 
bakgrunn fra brannvesenet, prehospitale 
tjenester, sanitet i Forsvaret, Røde Kors 
hjelpekorps, vi har fysioterapeuter, syke-
pleiere og så klart leger. Vi har også med 
oss folk uten tidligere erfaring, men med 
stor interesse og formidlingsevne.»

AMG er kjent for å ha et godt pedago-
gisk opplegg. Dette er ingen tilfeldighet 
fra deres side. Ole Petter Grebstad er en av 
dem som har vært med AMG fra starten, 
og har elleve års erfaring fra ambulansetje-
nesten. Han studerer nå medisin i Odense, 
og har ansvar for den interne opplæringen 
av instruktører. Han forteller at de baserer 
seg på fastlagte pedagogiske prinsipper 
fra NRR. Disse prinsippene er bygget 
opp rundt AHLR-kurset, men fargelegger 
AMGs øvrige kurs. Målet er å gi et solid 
teoretisk grunnlag, masse praktisk trening, 
samt tilby høy instruktørtetthet. Instruktø-
rer må selv være faglig sterke for å kunne 
veilede når ting ikke går helt etter boken. 
Selv om de fleste AMG-medlemmene 
har lang erfaring fra prehospitalt arbeid, 
mener han at dette ikke er det viktigste. 
«Erfaring er ikke nødvendigvis den beste 
forutsetningen for å være en god instruktør. 
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Nøye forberedelser samt fordypning i 
stoffet er vel så viktig» konkluderer han.

På et annet rom gjør en gruppe på 
tre seg klar til dyst. Dette er deltagere på 
instruktørkurs. I forkant av kurshelgen har 
de hatt gjennomgang av kursmaterialet 
sammen med et styremedlem på Skype, og 
nå er de i full gang med et egenprodusert 
scenario. I mens sitter to instruktører og 
tar tid og noterer i skjemaer, for senere 
evaluering og gjennomgang.

Prosessen som leder opp mot godkjen-
ning som AMG-instruktør er grundig: 
samtale og undervisning med de mest 
erfarne instruktørene, faglig diskusjon og 
gjennomgang av kursmaterialet som leder 
frem mot en helg hvor deltagere på AMGs 
instruktørkurs tester hverandre i selvlagde 
scenarier.«Vi ber deltagerne på instruktør-
kurset lage sine egne pasientcaser, for å få 
et eierskap til det de presenterer, og få tak 
i læringsmomenter som ikke nødvendigvis 
er belyst av NRR. Dette skaper naturlig 
faglig autoritet hos deltagerne.» Etter en 
eventuell godkjenning av kurs, kan man 
søke om å bli tatt opp som instruktør i 
AMG.

Fire ganger i året holder AMG kurs-
helg i en europeisk by. Lokale studenter 

søker om å få AMG-kurs til sin studieby, 
og destinasjonene vedtas innad i styret. 
Billetter selges via Billettservice, og pro-
moteres via sosiale medier og gruppens 
egen nettside. De har lokale kontaktper-
soner på kursstedene som tilrettelegger 
undervisningslokaler og innlosjering for 
de tilreisende.

Lars Sandven er utstyrsansvarlig i 
AMG, og har ansvar for at utstyr suppleres, 
vedlikeholdes og fraktes til kursstedene. 
Forbruksutstyr kjøpes på vanlig måte, og 
øvrig utstyr er enten kjøpt, donert, sponset 
eller utlånt på ubestemt tid.

«Vi har allerede slitt ut en generasjon 
med akuttsekker. Nå har vi kjøpt nye sek-
ker som brukes av blant annet Forsvaret 
og SeaKing, og som holder høy kvalitet.» 
Øvingsdukkene er kjøpt hos Lærdal. AMG 
har nå flere fullkropps AHLR-dukker med 
rytmegenerator, samt en rekke torsoer. 
Noen av dukkene har navn, som Henriette, 
som er oppkalt etter den tidligere ANSA-
presidenten. «ANSA betalte brorparten av 
dukken, og da var det bare rett og rimelig 
at den fikk hennes navn.»

Utstyret ligger på lager der utstyrsan-
svarlig til enhver tid studerer, og kjøres 
til kurssted. Det er en del vedlikehold på 
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det mest avanserte utstyret, og dukkene 
må bytte ut ulike deler ved slitasje. «Av 
de første torsoene vi kjøpte har vi kun en 
igjen, de andre brakk ryggen etter flere 
års selvoppofrende tjeneste.» Kun en 
Anne-dukke, med skittengult gummihår 
og slitne trekk, er igjen av det originale 
utstyret. Hun går av med pensjon til jul.

Kurskoordinator Alexander Aalberg 
ble valgt inn i AMG-styret i høst, og 
har hatt ansvar for sin første kurshelg. 
Han er også instruktør i intravenøs og 
intraossøs tilgang, innad i AMG kalt 
«IV/IO». Kursing i intraossøs tilgang er 
en AMG-spesialitet. Denne alternative 
formen for intravenøs tilgang er i økende 
bruk prehospitalt, og ble opprinnelig 
utviklet av det amerikanske forsvaret. 
Metoden går ut på å drille gjennom 
kortikalt ben og inn i benmargen. Her har 
man like god blodgjennomstrømning som 
i perifere vener, og man kan ved hjelp av 
overtrykk administrere medikamenter med 
lik infusjonshastighet som med intravenøst 
tilgang. Metoden er nyttig ved akut-
tilstander hvor man sliter med å oppnå 
intravenøs tilgang, og er fast inventar 
hos blant annet ambulansetjenesten ved 

Nordlandssykehuset og akuttmottak ved 
norske sykehus.

Kursingen i IO kom til da AMG 
kontaktet en medisinsk utstyrsleverandør 
som importerer systemet som brukes for 
å legge intraossøse nåler. De lar AMG 
få benytte seg av undervisningsmateriell 
vederlagsfritt, mot at de underviser i bruk 
og teknikk. IV/IO-kursene er populære 
blant kursdeltagerne, og AMGs håp er 
at det skal føre til lavere terskel for bruk 
av dette nyttige verktøyet.

AMG baserer seg på enkeltpersoners 
interesse for akuttmedisin. Derfor er det 
essensielt å rekruttere nye studenter som 
kan drifte gruppen videre i AMGs ånd. 
«Vi står foran et generasjonsskifte i AMG», 
konkluderer Ole Petter. «Nå leter vi etter 
dyktige personer som både ønsker og er 
i stand til å videreføre det vi driver med.»

Før han og resten av gruppen starter 
pakking og lasting av utstyr, og forbereder 
seg på den lange kjøreturen hjem. 
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D
u er en ung medi-
sinstudent godt 
i gang med ditt 
første semester og 
bruker tiden på å 
bli kjent med de 
andre på kullet. 

Du anbefales på det sterkeste å engasjere 
deg i ett eller annet, og kanskje få et verv. 
Etter en forelesning får du et slikt tilbud, 
om enn av en meget uvant karakter. Du 
skal bli smittet av E.coli, som en del av 
et større forskningsprosjekt. Risiko for 
øm buk og et inferno av diaré og ubehag. 
Tilbudet frister ikke de fleste, vi følte oss 
på ingen måte kallet til å delta. Noen tak-
ket likevel ja. En av dem var 22 år gamle 
Johannes Vederhus. 

Vi møter Vederhus i det som etter pla-
nen skal være hans siste dag i prosjektet. 
Vi rusler over fra bygget for Biologiske 
Basalfag over til Haukeland og inn på 
infeksjonsavdelinga. Vederhus kjenner 
godt til veien nå, etter ti dager i forsknin-
gens tjeneste. Han hadde egentlig trodd 
det skulle holde med en uke.

«Det er mulig jeg kan bli skrevet ut i 
kveld, men jeg er uansett ute i morgen,» 
forteller han. I ti dager har han vært inn-
lagt på Haukeland Universitetssykehus. 
Selv den mest ivrige lesehest bør gå hjem 
når klokken nærmer seg midnatt, men 
det får ikke Johannes Vederhus lov til. 
Han får ikke spise med medstudentene 
i kantina. Han får ikke engang gå ut av 
bygningen. Etter frivillig å ha inntatt en 
drikk med E.coli-bakterier utgjør han nå 
en smittefare, og må overnatte på isolat. 

Heldigvis har det ikke vært nødvendig å 
oppholde seg der hele tiden, og deltakelse 
i forelesninger har vært tillatt.

Vaksine er målet. | Det tvingende 
spørsmålet som reiser seg er hvilken 
hensikt dette skal ha. «Jeg er deltaker 
i forskningsprosjektet ETECvac,» sier 
Vederhus. «Målet er å utvikle en vaksine 
mot bakterien enterotoksigenisk Eschericia 
coli» 

Navnet E.coli vekker ikke særlig hygge. 
Jevnlige oppslag i media har ført til at 
denne bakterien forbindes med hyppige 
toalettbesøk. Da ett barn døde og flere 
alvorlig syke etter å ha spist kjøtt fra Gilde 
i 2006, var det denne mikroorganismen 
som hadde skylden [1]. E.coli er egentlig 
en samlebetegnelse på en gruppe bakterier 
som forekommer i store mengder i tarmene 
på både dyr og mennesker, og som blant 
annet er nyttige i fordøyelsesprosessen. 
Imidlertid eksisterer det blant disse fem 
sykdomsfremkallende varianter som leder 
til diaré. EHEC er den typen som får mest 
oppmerksomhet, og det var denne bakte-
rien som var årsak til skandalen i 2006 [2]. 
I dette prosjektet forskes det imidlertid på 
ETEC, en annen utgave av de uønskede 
E.coli-bakteriene. Den forårsaker det 
som kalles turistdiaré, sykdommen som 
fører til at flere reisende må tilbringe en 
uventet stor del av ferien sin sittende på 
hvitt porselen etter å ha spist forurenset 
mat eller drukket urent vann.   

«Men målet er ikke å utvikle en vaksine 
for norske turister når de reiser utenlands,» 
legger Johannes Vederhus til. I følge nett-

Medisinstudenter har generelt gode muligheter til å engasjere seg. Noen 
medisinstudenter har fått lære at engasjement kommer i ulike former. 

tekst: Leif Roland Kørner og Sondre 
Hauge Rønning
bilde: Leif Roland Kørner

På besøk i E.coliktivet
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siden for forskningsprosjektet forårsaker 
ETEC 280-400 millioner tilfeller av diaré 
som resulterer i omtrent 380 000 dødsfall 
hvert år på grunn av feilernæring og 
dehydrering. De fleste ofrene er barn under 
fem år som lever i utviklingsland. Det er 
disse som er målgruppen for vaksinen 
man håper å kunne utvikle [3]. I løpet av 
dette året har man utført tre forsøk der tre 
frivillige ble smittet med ETEC-bakterien. 
Vederhus deltok i den siste gruppen som 
ble undersøkt i år. 

Besøk på isolatet | Etter å ha beveget 
oss gjennom en sluse der en sykepleier 
forklarer oss nødvendigheten av å sprite 
hender og bruke hansker før hun hjelper 
oss med å ta på smittevernsfrakker kommer 
vi inn på selve isolatet der forsøksperso-
nene har bodd de siste dagene. «Vi kaller 
det e.coliktivet» sier forsøkspersonen selv. 
Rommet inneholder to senger og et bord 
med pensumbøker og brettspill. På veggen 
henger en liten TV, i taket er det festet 
et ventilasjonsanlegg som UV-bestråler 
luften som beveger seg ut. Vi føres inn på 
badet som er adskilt fra oppholdsrommet 
med en skyvedør. Vederhus demonstrerer 
hvordan en liten plastskål skal monteres 
før hvert toalettbesøk. Hit skal avføringen, 
for den skal testes. Et trekk i snora når 
leveransen er klar påkaller en sykepleier, 
som foretar ytterligere registeringer etter 
at forsøkspersonene selv har målt vekt og 
gradert konsistensen.

Ulike reaksjoner på bakterien. | Til 
sammen var det tre deltakere i prosjektet. 
Nittenåringen Sigurd Mydske er den 
eneste som hittil har blitt utskrevet fra 
sykehuset. «Jeg var den eneste som ble 
skikkelig syk av bakterien. Derfor fikk 
jeg antibiotika tidligere enn de andre, og 
kviknet ganske raskt til igjen etter det. 
Likevel har jeg hatt flere dobesøk enn de 
to andre til sammen, selv om jeg tilbrakte 
kortere tid på isolatet.» 

 Å leve svært tatt innpå hverandre over 
flere dager viste seg å fungere overraskende 
godt. «Etter hvert ble vi vant med det å 
måtte løpe på do. Vi kjente hverandre litt 
fra før, og kan vel si at vi kjenner hverandre 

godt nå.,» forteller Vederhus, og forklarer: 
«En del tabuer, eller terskler, blir brutt når 
tre personer som er smittet av E-coli bor 
på et så lite rom. Det er en del av dette.» 

Pasienterfaring | Den siste frivillige på 
prosjektet var nitten år gamle Åse Lyslo. 
Hun hadde en klar motivasjon til å melde 
seg på prosjektet. «Vi lærer pasientkontakt 
på studiet, og skal møte mange mennesker 
som er syke. Dette er derimot en god 
mulighet til å få pasienterfaring. Det er 
nok nyttig når man skal møte pasienter 
som helsepersonell. Vi er smittet av en 
bakterie som i utgangspunktet kan være 
farlig, og derfor trenger vi behandling av 
den yrkesgruppen vi selv skal bli en del 
av.» De andre deltakerne er enige i dette. 
«Jeg tror det er viktig for en lege å sette 
seg inn i pasientens situasjon, og vi fikk 
i hvertfall kjenne litt på hvordan det er, 
selv om utgangspunktet var annerledes» 
legger Sigurd Mydske til. 

Idet tiden på isolatet er i ferd med å 
nærme seg slutten er forsøkspersonene 
klare på at dette er noe de anbefaler 
andre til å delta på. «Det har vært svært 
lærerikt, vi har blitt tatt godt vare på av 
helsepersonellet og dessuten har vi bidratt 
til et godt formål» sier Vederhus. «I tillegg 
til å fjerne tabuer, har vi jo også blitt svært 
godt kjent etter å ha bodd så tett innpå 
hverandre.» legger Lyslo til. «Å være på 
isolat gikk mye enklere enn det vi hadde 
trodd på forhånd, det er først nå på den 
siste dagen at vi faktisk begynner å bli litt 
lei av å ikke kunne dra hjem.» 

Det har blitt sent på kvelden, og det 
er på tide å avslutte intervjuet. Vi tar rul-
letrappen ned til hovedinngangen, mens 
Vederhus og Lyslo tar heisen opp for en 
siste natt på isolatet. Utenfor blåser en 
kald høstvind løvet av trærne som deretter 
klistres fast til asfalten av regnet.

Kilder: 
[1] Fehr, Anne-Lise von der; Hansson, Hans Chr. 

2006. «Helseåret fra A til Å». Verdens Gang, 31. 
januar, s. 26. 

[2] Norsk Helseinformatikk. 2011. «E.coli tarm-
infeksjoner – EHEC, EIEC, EPEC, ETEC.» 
Nedlastet fra: http://nhi.no/foreldre-og-barn/
barn/sykdommer/e-coli-tarminfeksjon-29349.
html?page=2
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I 
år har det vært nasjonale 
hovedforhandlinger om 
lønn mellom Legeforenin-
gen og arbeidsgiverfore-
ningen Spekter. Lurer du 
på hva resultatet av årets 
lønnsforhandlinger betyr 

for deg? Ida Tylleskär oppsummerer 
hovedpunktene i denne teksten, som er 
en nyskrivning av et nyhetsbrev distribuert 
til Nmf Trondheim tidligere i år.
Nmf deltar i forhandlingene på Legefo-
reningens side, både nasjonalt og lokalt. 
Kjernespørsmålene i årets forhandlinger 
har vært legers arbeidstid og midlertidige 
ansettelser. Spekter ønsket blant annet at 
arbeidstiden for leger skulle være fra 06.00 
til 21.00 uten lønnskompensasjon, dette 
var Legeforeningen svært uenige i. Lenge 
så det ut til å bli storstreik, men partene 
ble enige 25. september etter mekling 
hos Riksmekleren. Hva ble så resultatet? 
Legeforeningen fikk gjennomslag for sine 
hovedkrav:

• Mer innflytelse på planlegging av arbeids-
tid
• Forpliktende implementering av faste 
stillinger for leger i spesialisering

• Krav knyttet til kompetanseutvikling
• Dagarbeiderstatusen opprettholdes
• Lønnstillegg på linje med andre grupper 
i samfunnet

Mer innflytelse på arbeidstidsplan-
leggingen | De siste årene har man  sett 
en tendens til økt arbeidsbelastning for 
leger og redusert innflytelse hos legenes 
tillitsvalgte mange steder. Leger har alle-
rede vide unntak fra arbeidsmiljøloven 
når det gjelder arbeidstid. For eksempel er 
arbeidmiljølovens utgangspunkt  at man 
ikke skal jobbe mer enn 9 timer per døgn, 
og ikke mer enn 40 timer på en uke. For 
leger er dette utvidet til at man ikke skal 
jobbe mer enn 19 timer på et døgn og ikke 
mer enn 60 timer på en arbeidsuke. Lege-
foreningen har ment at disse unntakene har 
vært nødvendige, men nå tyder det på at 
arbeidsgiverne utnytter legenes særstilling 
når det gjelder arbeidstid. For å snu de 
uheldige trendene, trakk Legeforeningen 
tilbake de vide unntakene fra arbeidsmil-
jøloven. Hensikten til Legeforeningen var 
å styrke de lokale parters innflytelse og 
handlefrihet. Fordi Legeforeningen og 
Spekter ble enige om gode ordninger, så 
blir unntakene fra arbeidsmiljøloven stå-

Hva har du krav på som medisinstudent med lisens og som turnuskandidat? 
Hvorfor var egentlig konfliktnivået i årets lønnsforhandlinger mye høyere 
enn det pleier å være? Både lønn, faste stillinger og arbeidstid, var viktige 
tema. Her får du det hele oppsummert.

tekst: Ida Tylleskär

Har du krav på mer lønn 
etter årets forhandlinger?
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ende til nye forhandlinger i 2016. Da skal 
Legeforeningen vurdere om utviklingen 
har snudd nok til at unntakene kan bli 
stående. 

Faste stillinger for LiS-leger og 
rett til kompetanseutvikling | Faste 
stillinger for LiS-leger var et av punktene 
som vant frem, i dag er gjennomsnitts-
alderen 41 år for fast ansettelse av leger. 
Det er også innført en ny kategori leger: 
legespesialist. Denne kategorien er ment 
som en begrenset overgangsperiode for 
leger som er godkjente spesialister, før 
de blir ansatt som overlege. Man satser 
også på å heve kompetansen ved å sikre 
alle overleger og de nye legespesialistene 
rett til ti dager permisjon med lønn hvert 
år for å delta på kurs og kongresser som 
den del av den kontinuerlige kompetan-
seutviklingen.

Arbeidstid | Spekter ønsket å redefinere 
hva alminnelig arbeidstid for leger er, 
med hensikt å opprettholde sykehusdrift 
også på kveldstid, for eksempel gjennom 
kveldspoliklinikker. Slike drives noen 
steder i dag, men det har ofte vært på 
initiativ fra enkelte leger på stedet. Fra 
Legeforeningens side har det vært lagt 
stor vekt på viktigheten av frivillighet og 
initiativ fra legene. Spekter foreslo derfor 
å utvide arbeidstiden som ikke er vakt fra 
07−17 til 06−21. Legene ville i så tilfelle ikke 
vært dagarbeidere med vaktordning, men 
hatt status som skiftarbeidere. Det ville 
fått to konsekvenser:
En del av avtalen sier at 20 timer av 
arbeidsukens 37,5 timer skal finne sted 
i alminnelig arbeidstid. Om tiden blir 
utvidet, kan vi som leger se frem mot å 
jobbe mer på kveldstid i ukene. I tillegg 
ville arbeidsgiver fått mer makt til å 
bestemme når vi skal jobbe.  
Alminnelig arbeidstid er det som utgjør 
basis for grunnlønnen, og jobbet du utover 
denne arbeidstiden (kveld, natt, helg) 
vil det gi vaktlønn, som er mer gunstig 
for lommeboken. Overtid og uforutsette 
vakter vil også generere noen kroner 

ekstra. Slik det er i dag utgjør lønn for 
vakt og overtid en stor del av den totale 
lønnspotten for de aller fleste leger.
Den endelige enigheten ble at arbeidstiden 
blir utvidet fra 07−17 til 07−18. Det betyr 
ikke at vi skal jobbe en ekstra time om 
dagen, men betyr at du først vil få vakttil-
legg etter kl. 18, dette gir økt fleksibilitet for 
arbeidsgiver til å ha åpne kveldspoliklinik-
ker. Dagarbeiderstatusen opprettholdes, 
og de gjeldende vernebestemmelsene blir 
stående. Et utvalg skal kartlegge dagens 
arbeidstidsordninger. Deres arbeid vil 
være et viktig grunnlag når Legefore-
ningens vurderer hvorvidt unntakene fra 
arbeidsmiljøloven kan videreføres i neste 
forhandlingsår

Nmf i forhandlingene | Nmf fremmet 
flere krav i forhandlingene: En mer ryddig 
ansettelsesprosess for medisinstudenter, 
for eksempel at helseforetakene skal utlyse 
ansettelsesforhold utover en bestemt varig-
het og at nødvendig opplæring skal lønnes. 
I tillegg ønsker Nmf at medisinstudenter 
uten lisens blir en del av avtalen mellom 
Spekter og Legeforeningen og en lønns-
stige blir innført.

Hva skjer fremover? | 2015 er et 
mellomforhandlingsår, det vil si at kun 
tallene på lønnsslippen justeres i for-
handlingsavtalene. Vi får derfor ikke 
mulighet til å få inn våre krav i avtalen 
før hovedforhandlingene om to år (2016). 
Vi vil i mellomtiden jobbe for å få til 
særavtaler, altså egne lokale avtaler, for å 
oppå det samme. 

Medisinstudenter over hele landet 
opplever uryddige arbeidsforhold, for 
eksempel å ikke har fått kvelds- og helge-
tillegg slik man har krav på. Vi vil derfor 
at medisinstudenter med og uten lisens 
skal inn i både nasjonale og lokale avtaler, 
slik at vi sikrer ryddige arbeidsforhold 
og lønn som tilsvarer kompetanse og 
arbeidsoppgavene som utføres. 

Fakta lønnstillegg:

•	 Med	virkning	fra	1.	januar	2014	
gis	følgende	generelle	tillegg:

•	 Medisinstudent	med	lisens:							
11	000	kr										Årslønn	(uten	
tillegg):	417	000	kr

•	 Turnusleger:																														
15	000	kr										Årslønn	(uten	
tillegg):	462	500	kr

•	 Cand.med	ventende	på	turnus-
plass	lønnes	som	turnuslege.

•	 Medisinstudenter	uten	lisens	
er	ikke	med	i	den	nasjonale	
arbeidsavtalen.
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Medisinstudenter i Norge har obligatorisk klinisk undervisning.  Norske 
medisinstudenter  i utlandet må hospitere for å få godkjent studiet sitt. 
Begge deler foregår ved norske sykehus, og iblant tar sykehusene imot flere 
medisinstudenter enn de har kapasitet til. Norsk medisinstudentforening 
forsøker å løse samtidighetskonflikten. 

Hospitering: en 
samtidighetskonflikt – 
og mulig løsning?

H
ospitering er 
definert i Nmfs 
politiske mål-
d o k u m e n t 
som:

« (…)frivil-
lig praksis ved en 

helseinstitusjon utenom organisert undervisning,”. 
Nmf mener at ”(hospitering) er gunstig for å 

fremme medisinstudenters læring. Hospitering skal 
ikke under noen omstendigheter komme i konflikt med 
praksis og obligatorisk undervisning for studenter 
tilknyttet den aktuelle helseinstitusjonen gjennom sitt 
universitet. Studentene med slik tilknytning skal ha 
førsterett på hospitering ved institusjonen gjennom 
undervisningsåret.» 

Måldokumentet ble vedtatt av alle 
lokallag – Oslo, Tromsø, Utland, Trond-
heim og Bergen – på Nmfs landsmøte i 
Bergen 2014. Det er altså enighet blant 
medisinstudentene i denne saken. «Obli-
gatorisk praksis går først, alltid.» sier Marit 
Witsø, leder av Nmf Utland. «Dersom det 
skulle vise seg at norske medisinstudenter i 
utlandet ikke fikk sin obligatoriske praksis 

ved sykehus tilknyttet deres universitet på 
grunn av for mange hospitanter, hadde få 
tolerert dette. Hospitering er viktig for 
oss.» fortsetter hun. «Det er en måte å blir 
kjent med det norske helsevesenet på, et 
helsevesen vi skal bygge vår fremtid i. Det 
er viktig for pasientsikkerheten at vi har 
kjennskap til rutiner i norske sykehus.»

Flere av universitetene i utlandet hvor 
nordmenn studerer medisin baserer deler 
av sitt undervisningopplegg på at studen-
tene hospiterer på ulike sykehusavdelinger. 
Hvor dette skal foregå, er ofte opp til 
studenten selv. Mange velger naturlig nok 
å utføre hospiteringen i Norge. 

«I det siste har flere studenter her 
i Oslo opplevd at studenter fra andre 
universiteter har hospitert samtidig med 
deres obligatoriske undervisning. Dette 
har gått ut over undervisningen og blitt 
et problem.» melder Synne Lofstad fra 
Nmf Oslo. 

For å få en avtale om hospitering ved 
en norsk sykehusavdeling, kan man gå flere 
veier. En vei er å kontakte administrasjonen 

tekst: 
Marit Witsø, leder Nmf Utland
Vivan Amundsen, leder Nmf Oslo
Synne Lofstad, Nmf Oslo
Helene Kolstad Skovdahl, Nasjonalt styre
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ved universitetssykehuset. Hospitantene , 
registreres i systemet og universitetet har 
ansvar for de under oppholdet. Slik blir 
det enklere for universitetssykehuset å 
holde oversikt over kapasiteten og regulere 
antallet hospitanter de gir plass.

En annen vei å gå er å kontakte en 
lege ved en sykehusavdeling direkte. Da 
er det ikke sikkert studenten registreres 
noe sted, og det er vanskelig å ha over-
sikt over  kapasiteten ved avdelingen. 
Samtidighetskonflikter kan da oppstå 
mellom hospitanter og obligatorisk klinisk 
undervisning. 

Fordi sykehusene og legene selv ikke 
klarer å estimere kapasiteten de har til 
undervisning og veiledning av medisinstu-
denter, har Nmf bestemt seg for å ta tak i 
situasjonen. Alle lokallag er involvert, og 
arbeidet koordineres fra Nasjonalt styre. 

«Noen sykehus har dårlig oversikt over 
egen kapasitet, og ender opp med å ta 
på seg ansvar for både klinisk praksis og 
hospitering i den grad at det gir dårligere 
kvalitet på begge deler. Dette er ikke heldig 
for noen.» sier Helene Kolstad Skovdahl, 
som leder arbeidet fra nasjonalt hold i Nmf. 

Arbeidet starter med informasjonsinn-
henting om kapasiteten for klinisk praksis 
ved sykehusene i Norge.  Dette skal samles i 
et informasjonsverktøy på medisinstudent.
no. På denne måten blir det enklere for alle 
hospiterende medisinstudenter å navigere 
i det norske sykehusvesen uten å tråkke 
på noens tær. Målet er at hospitering og 
klinisk praksis skal kunne foregå parallelt 
uten at konflikter oppstår. 

«Kartleggingen av undervisningen vil 
være en fordel for alle. Det er lite attraktivt 
å komme til sykehus som allerede er fulle av 
studenter og dermed har dårligere mulig-
heter for hospitering. Kartleggingen vil 
også være en fordel for medisinstudenter i 
Norge som ønsker å hospitere andre steder 
i landet.» kommenterer Synne Lofstad. 

«Jeg vil oppfordre alle som ønsker 
å hospitere til å gjøre sitt beste for å ta 

hensyn til praksis, selv om ikke legen og 
sykehuset gjør det. Med et system som 
det Nmf jobber med, der vi aktivt kan 
gå inn og velge steder hvor det er ledig 
kapasitet, har vi nå muligheten. Og om du 
som student tilknyttet et sykehus opplever 
å bli forbigått, bruk frustrasjonen din til 
noe konstruktivt, og si fra til de ansvarlige. 
Sammen kan vi få til en endring. For til 
slutt ender vi alle på samme sted, som 
kollegaer.» avslutter Marit Witsø.
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Æsculap tok en prat med overlege og seksjonsleder for gastroenterologisk avdeling 
ved Sykehuset i Vestfold, Birgitte Seip, om det å være både leder og kliniker. 
tekst og bilde: Emil Bakkerud Nærby

Kan du kort fortelle om din bakgrunn?
Jeg er spesialist og overlege i mage- tarm-
sykdommer. Hovedjobben min er å være 
kliniker og har jobbet mange år i Telemark 
som dette. Mens jeg var der avla jeg en 
doktorgrad som omhandlet kvalitetsarbeid  
på gastrolab. For noen år siden begynte 
jeg i Vestfold og i januar i år begynte jeg 
som leder for legene ved gastroseksjonen. 

Hvorfor valgte du å bli leder?
Jeg har hele tiden vært opptatt av hvordan 
vi kan få til å ha gode helsetjenester, gode 
arbeidsforhold og utfordrende arbeidsopp-
gaver for leger, sykepleiere, hjelpepleiere 
og annet helsepersonell. Det som driver 
meg hele tiden er ambisjonen om å skape 
en spennende arbeidsplass, der vi hele 
tiden utvikler oss. Tidligere har jeg vært 
forvalgtillitsvalg i to og ett halvt år ved 
Sykehuset i Vestfold. Gjennom dette fikk 
jeg kontakter med alle yrkesgruppene 
og fikk sitte sykehusstyret. Dette var en 
fin inngangsport for meg. Det var veldig 
lærerikt å være tillitsvalgt. 

Hvordan er det å kombinere lederstillingen med det 
kliniske arbeidet?
To dager i uken har jeg administrasjons- 
og ledelsestid. Jeg har en seksti prosent 
klinisk stilling og så går jeg vakter. Å 
lede en avdeling uten å kjenne driften 
av avdelingen, tenker jeg må være veldig 
vanskelig. Jeg tror det er viktig å ha folk 
i kombinerte klinikk- og lederstillinger. 
Slik får man kjenne på hvordan det er å 
leve med de endringene man innfører som 
leder. Man må leve med det man gjør. 

Er det enkelte typer mennesker som egner som ledere?
Det er berikende å ha forskjellige lederty-
per. Jeg tror forskjellige typer fag krever 
forskjellige typer ledere. Vi som gastro-
enterologer gjør gastro- og endoskopier. 
Pasientene som kommer til oss er i en sårbar 
posisjon og de trenger leger som er glade 
i mennesker og vet hvordan man ivaretar 
folk. Jeg tror vi har en genuin interesse 
for god pasientbehandling. 

Hvilke utfordringer møter man som leder?
Balansen mellom å skulle ha noe gjort og 
samtidig ikke skape unødvendig stress har 
vært en utfordring. Jeg bruker ganske mye 
energi på å reflektere over de tingene jeg 
endrer. Jeg bruker ikke så mange timer, 
men jeg bruker mye energi mentalt. Det 
var en leder på Drammen Sykehus, Einar 
Huseby, som sa: underbevisstheten er gull 
verdt for ledere, fordi det foregår en masse 
bearbeidelse av innspill i underbevissthe-
ten. I dette første året mitt som leder føler 
jeg at underbevisstheten har ligget ganske 
langt oppe. Når det er sagt, skal det nevnes 
at leger er en gruppe svært selvdrevne folk 
som er vant til å ordne opp i ting og får 
ting til å skje uten at man nødvendigvis 

må fortelle dem hva som skal gjøres. Det 
er et privilegium å lede folk som er både 
interessert i faget sitt og samtidig ønsker 
å få til ting.  

Føler du at du får nok tid til å arbeide klinisk?
Ja, jeg føler aldri at jeg er ute av klinikken. 
Det er klart at det er leger på avdelingen 
som er dyktigere enn meg på mange 
oppgaver, men jeg føler at jeg holder tritt 
med de oppgavene jeg har i klinikken. 
Mitt spesialfelt i driften er kvalitetssikring, 
ledelse og det å få ting til henge sammen. 
Det er tre stykker i seksjonen som har vært 
ledere før meg og de har en forståelse for 
hva det vil si å være leder, noe som gjør 
det lettere for meg å drifte. 

Har du noen tips til de som kunne tenke seg å 
kombinere klinisk arbeid og ledelse?
Det å ha inngangsporten via å være til-
litsvalgt, slik at man forstår systemet og 
organisasjonen, er en fordel. Man må ville 
et sted med den seksjonen man arbeider i, 
hvis man skal bli leder. Hvis man ønsker 
å bli leder er det lurt å vise engasjement 
og vilje til å ta på segoppgaver i seksjonen 
eller avdelingen, enten inne kvalitetsarbeid 
eller utdanning eller som verneombud eller 
tillitsvalg. De som viser interesse for slike 
oppgaver , blir fort sett av organisasjonen. 
Vi har muligheten til å påvirke helsevesenet 
hvis vi går inn og tar lederskapet, dette er 
en del av legeoppgaven, tenker jeg.

« Jeg bruker ikke så 
mange timer, men 

jeg bruker mye energi 
mentalt.» 
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Turnus

lege
tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Privat og Wikimedia

44 | æsculap nr 5-2014



Hvorfor valgte du turnus i Bodø? 
Som en Norgesglad sørlending som aldri 
hadde opplevd midnattsol og nordlys, var 
målet å komme seg nord for polarsirkelen. 
Jeg ville også på et lite eller mellomstort 
sykehus og Bodø var midt i blinken.

Hva er du fornøyd og mindre fornøyd med? 
Vi får gjort mye på ortopedisk poliklinikk. 
Vi får sett mange pasienter og har god 
oppfølging på vakt og står svært sjeldent 
helt alene med pasientene.
Det har vært ganske trangt om plassen, 
spesielt på poliklinikken, men nå står 
den nye delen av sykehuset ferdigbygd og 
innflyttingen startet uken etter at jeg var 
ferdig på kir/ort og medisin. Så fremtidige 
turnusleger får nok nyte godt av dette.

Hva har vært mest utfordrende/lærerikt? 
Tror nok jeg har lært mer enn jeg ser selv. 
Det er veldig positivt at det er 5. og 6. års 
studenter fra Tromsø her i Bodø. De er en 
stor ressurs og de stiller spørsmål så man 
må tenke litt mer over hvorfor man gjør 
som man gjør. Jeg syns det mest utfor-
drende er medisineringen av pasientene; 
hvilken medisin, hvilken dose osv.

Er det noen fordeler/ulemper ved å være på et så 
lite/stort sykehus? 
Fordelene er at vi får sett masse pasien-
ter. Det er også mange dyktige leger på 
sykehuset. Ulempen er at det er travelt i 
mottaket og det er veldig sjelden vi får 

mulighet til å være med på operasjoner 
og anledning til å følge opp pasientene. 
Hva er din beste erfaring som turnuskandidat
Jeg har hatt noen gode opplevelser med 
pasienter som gir uttrykk for at de føler 
seg sett og tatt på alvor. Det er alltid en 
fin tilbakemelding på travle vakter, når 
du så vidt føler du har hodet over vannet. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Det var en gang jeg endte opp med å 
sette en pasient på Fragmin da det stod 
på tidligere kurve. Jeg spurte pas om han 
brukte de samme medisinene som da han 
ble skrevet ut for noen dager siden. Det 
viste seg at han hadde vært innlagt på et 
annet sykehus i mellomtiden hvor Fragmin 
var fjernet. Papirene fra denne innleggelsen 
var ikke scannet inn og pasienten fortalte 
ikke noe om dette. Dette var helt i starten 
og jeg tenkte ikke over hvorfor pasienten 
evt. skulle stå på det. Lærte at man må 
gå nøye gjennom medisinene med pas.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset/legekon-
toret?
Det er utrolig mange snille sykepleiere 
på sykehuset! Jeg syns nok det er litt stor 
avstand mellom turnusleger og overleger, 
men til gjengjeld er det flinke og hyggelige 
LIS-leger. Det er alltid rom for å spørre.

Hvordan er livet utafor sykehuset/legekontoret? 
Vi er tretti turnusleger totalt. Flere av oss 
henger mye sammen. Fellesmiddager, fis-

keturer til Saltstraumen, ettermiddagsturer 
til Keiservarden (byfjellet) og toppturer i 
nærheten, Lofotene ligger rett over fjorden. 
Og nå er nordlyset begynt å vise seg frem! 
De fleste av oss har litt eldre, men store 
og greie leiligheter som ikke ligger langt 
fra byen og sykehuset. Flyplassen ligger 
også nærme.

Hvor mye jobber du hver uke? 
På medisin var det rolige postdager de 
første og de siste ukene, mens vi de ni 
midterste ukene gikk mye vakter. Da 
hadde man lite fri, jobbet mye overtid og 
hadde det generelt travelt. På kirurgen er 
vaktarbeidet litt mer fordelt, men også her 
ble det en del overtidsarbeid. Nå er jeg i 
psykiatrien og vi går ikke vakter, så nå blir 
det jobbing 08.15-15.30 og fri alle helger. 
Etter travel turnusjobbing i somatikken 
blir det godt å få en litt mer strukturert 
hverdag på psyk.

Tips til andre som skal i turnus? 
Vær hyggelig med alle du jobber sammen 
med. Det kommer man langt med. Kon-
ferer heller en pasient for mye enn en for 
lite! Det er LIS og overlegen som står 
med det endelige ansvaret selv om du som 
turnuslege føler alt er ditt ansvar.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten? 
Planen er å flytte hjem til Sørlandet. 
Drømmen er å bli anestesilege. 

Navn: Jorunn Marie Madland
Alder: 28
Universitet: UiO
Sykehustjeneste: NLSH Bodø, tredelt (med/kir/psyk)
Distriktstjeneste: Meløy
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AKUTTMEDIsIn på TIME-
pLAnEn

Alle kan havne i situasjoner hvor andre 
mennesker har blitt akutt skadet eller 

syke, til de fleste stilles det ingen krav om 
å gjøre noe. Er man lege eller legestudent 
forventes det at man tar ansvar. Mennesker 
vil i stressende situasjoner bare registrere 
ordet «lege». Da oppleves det irrelevant 
om man går første året og latinorbøyning 
egentlig er alt man har lært. Man kommer 
i en situasjon der det forventes at man kan 
bidra, at man kan hjelpe. 

I studieplanen ved medisinstudiet 
til UiB var det tidligere ikke lagt opp til 
noe relevant førstehjelpsutdannelse for 
legestudentene de to første studieårene. 
Flere tok ansvar for egen læring, og ble 
med i frivillige studentorganisasjoner 
eller deltok på kurs arrangert utenom 
studieløpet. Man hadde tilbud for spesielt 
interesserte, men lite var obligatorisk. 
Som helsepersonell har man en plikt til å 
hjelpe, men da må man sikre en generell 
kompetanse – både for studentens og den 
aktuelle pasientens nytte.

I 2012 utførte Bergen Akuttmedisinske 
Studentforening (BAMS) er spørreunder-
søkelse blant  213 studenter. Undersøkelsen 
viste at studenter på alle kull ønsket mer 
opplæring i førstehjelp og akuttmedisin, og 
da spesielt trening i praktiske ferdigheter. 
BAMS utarbeidet etter dette et forslag 
til læreplan i akuttmedisin til fakultet, 
hvor opplæringen skulle begynne allerede 
førsteåret av studiet.

I år kom det et nytt fag på timepla-
nen: AKU101. Kurs i akuttmedisin! Etter 
beinhard jobbing av engasjerte leger, press 
fra studentorganisasjonene og etter ønske 
fra studentene. Kurset gikk over en uke 
i begynnelsen av september, og la opp 
til å gi studentene akkurat denne basale 
førstehjelpskunnskapen man trenger for å 
kunne føle seg tryggere i en akutt situasjon 
ute i dagliglivet. Kurset skapte også et 
akuttmedisinsk grunnlag man kan bygge 
videre på gjennom studiet.

Studentene fikk øve seg på luftveis-
håndtering, primærundersøkelse og basal 

De aller fleste leger kommer borti akuttmedisin i løpet av sin karriere, noen mer enn 
andre. Det har tidligere ikke vært noe stort fokus på akuttmedisin i medisinstudiet, 
men det ser nå ut til å endre seg. 
Tekst: Helena Løw Årvik
Bilde: BAMS

hjerte- og lungeredning. Mot slutten av 
kurset fikk de prøvd sine nye ferdighe-
ter gjennom casetrening. Timeplanen 
var fylt med relevante forelesninger om 
akuttmedisinske temaer som bevisstløse 
pasienter, pasienter med pusteproblemer, 
bruddskader og brannskader. Engasjerte 
medstudenter fra BAMS, Norsk Folkehjelp 
Sanitet Haukeland og Ferdighetssenteret 
stilte som instruktører, under kyndig 
veiliedning av leger fra Kirurgisk Service-
klinikk, LIS legene Håvard Landsdalen 
og Marius Bergen i anestesiologi, med 
anestesioverlege og professor Anne Berit 
Guttormsen i spissen.

AKU101 er et stort steg i riktig retning. 
Vi må ha et mål om at medisinstudentene 
ved UiB skal være trygge og kompetente 
førstehjelpere fra de begynner på studiet, 
at de får utvidet sin kompetanse gjen-
nom studiet, og til slutt blir gode leger 
i akuttmedisinske situasjoner når de er 
uteksaminert.
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VELLyKKET TRopEMEDI-
sInKURs 

Hensikten med tropemedisinkurset er 
å øke kjennskapen til sykdommer 

i tropiske områder og blant innreisende 
i Norge. Det er med andre ord en pro-
blemstilling som stadig blir mer aktuell 
for medisinstudenter i Norge. Derfor 
arrangerte Nmf Oslo 29. oktober igjen et 
spennende tropemedisinkurs med temaet; 
Ebola og andre virusinfeksjoner. Kurset, 
avholdt på Rikshospitalet, var for Nmf-
medlemmer og andre interesserte. 

En økende utfordring for helseper-
sonell i hele verden, er forekomsten av 
fremmende virusinfeksjoner. Derfor ville 
Nmf Oslo fokusere på dette i høstens 
tropemedisinkurs.  Et Lærerikt foredrag 
om Viral hemoragisk feber og Ebola ble 
gitt av overlege ved infeksjonsmedisinsk 
avdeling Ullevål og Ebola-ekspert, Arne 
Broch Brantsæter . Undervisningen bestod 
i faglig oppdaterte teoretisk og klinisk 
kunnskap. Dette ga et godt grunnlag for 
mer forståelse, observasjoner og vurderin-
ger av kliniske situasjoner. Som feltarbeider 

i Leger Uten Grenser fortalte Brantsæter 
også om egne erfaringer om beredskapet 
i Vest-Afrika og Norge.

Blant de andre virusinfeksjoner som ble 
gjennomgått kan vi nevne: denguefeber, 
gulfeber og japansk encefalitt. Alle pre-
sentert av overlege Mogens Jensenius ved 
infeksjonsmedisinsk avdeling på OUS .

Responsen var overveldende positiv og 
det var et særdeles vellykket kurs med 99 
deltakere. Kurset krevde ingen forkunnska-
per og det var representanter fra de fleste 
kull - fra første helt opp til tolvte semester. 
Dessuten var ikke interessen kun blant 
medisinstudenter, men også veterinær-og 
farmasistudenter deltok.

Foredragene svarte bra til kursdel-
tagernes forventinger og det var gode 
muligheter for å stille relevante spørsmål. 

Å øke sine kunnskaper om tropemedisin og helseproblemer i ressursfattige land har 
alltid vært et stort ønske blant mange medisinstudenter. 
tekst: Sara Namek 
Bilde: Øyvind Rustan
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KIcKEBoLAoUT
Noe er likt, men mye er ulikt i livene til en medisinstudent fra Sierra Leone, og en 
fra Norge. Begge møter globale helseutfordringer i hverdagen - fedme og diabetes 
hos én, barnedødelighet og ebola hos den andre. 
Tekst:Vilde Skylstad 
Bilde: KickEbolaOut

Mens fedmeepidemien er noe de 
fleste norske medisinstudenter 

forholder seg relativt avslappet til, risikerer 
medisinstudenter i Sierra Leone egen 
helse i en dør-til-dør-kampanje for å drive 
folkeopplysning om ebola.

Forelesningen ved universitetet i Ber-
gen er ferdig. På tide å våkne. Kanskje 
jeg skal gå på lesesalen, trene eller ta meg 
en lur? Det er sannsynligvis noe som må 
ordnes, en mail som må sendes og en 
artikkel som må skrives. I to år har livet 
mitt dreid seg om et land langt der borte, 
og for ett år tilbake fikk jeg besøke Sierra 
Leone sammen med MedHum og Leger 
Uten Grenser. Et nydelig land og et fan-
tastisk folk, med en fortid som er mørkere 
enn man kan fatte: en brutal borgerkrig 
forlot alle samfunnsinstitusjoner i grus, 
og landet på bunnen av altfor mange 
statistikker. En ting virket sikkert – her 
kunne situasjonen bare bli bedre. Min 
optimisme fikk et skudd for baugen da 
Mustapha, en medisinstudent fra Sierra 
Leone, presenterte meg for følgende tall: 
Årlig begynner nitti studenter på medisin, 

kun tretti av disse fullfører, og maksimalt 
fem forblir i landet. Sierra Leone og Norge 
har omtrent like mange innbyggere.  En 
ting stod i hodet på meg - hvordan kan 
vi få bedret mødre- og barnedødeligheten 
når landet kommer til å ha legemangel i 
all overskuelig fremtid? Situasjonen var 
prekær og kapasiteten sprengt, lenge 
før ebola kom på banen. Man sparker 
ikke de som ligger nede, men ebola eier 
ingen skam. Det infiltrerer en befolkning 
uten forsvarsmekanismer, uten noen til å 
beskytte dem. 

Forelesningen ved universitetet i Fre-
etown er ferdig. Han er heldig som har 
kommet seg helt til sjette året. Asad skal 
ikke på trening eller ta seg en lur. Han skal 
inn i den sorte t-skjorten, pakke informa-
sjonsplakatene sine og møte medstuden-
ter i KickEbolaOut-kampanjen. Nok et 
nabolag skal informeres om ebola. De skal 
fortelle hva ebola faktisk er, og hvordan alle 
kan være med å hindre smittespredningen. 
Hygiene må bedres og kroppskontakt må 
begrenses. De oppklarer rykter om disse 
romdraktskledde menneskene som henter 

deres kjære og tar de med seg et sted de 
ikke får besøke dem, og tar dem ut i doble 
likposer. De formidler og opplyser om hva 
ebola faktisk er, og hva det absolutt ikke 
er. De forteller blant annet at det lokale 
ebola-saltet er uten behandlingseffekt. 
De forteller om symptomer og smitte, om 
hva som kan gjøres. Responsen er positiv, 
og folket setter pris på å få informasjon 
fra sine egne. De stoler på det de kloke 
medisinstudentene sier, der de står minst 
to meter unna. Hvem som helst kan 
bli smittet av viruset, og balansegangen 
mellom å holde avstand for å beskytte 
egen helse og samtidig vise omsorg er 
utfordrende. De er en sjelden vare, disse 
medisinstudentene, og det er viktig at hver 
og en overlever for å bli de sårt tiltrengte 
helsearbeiderne Sierra Leone skriker etter. 
Likevel vil de ikke isolere seg og se vekk til 
epidemien forsvinner. De føler et ansvar 
for å bidra i den enorme kampen mot 
viruset, selv om det innebærer en risiko 
for eget liv. Den største utfordringen for 
Sierra Leones folkehelse er i dag ebola. 
Alt annet må settes på vent til ebola er 
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sparket av banen, og de igjen kan ta tak i 
de problemene som allerede før utbruddet 
var verdens største.

Ebola-epidemien skyldes et dødelig 
virus som har fått fritt spillerom på grunn 
av skakkjørte helsesystem og mangel 
på vaksine og behandling. Det var ikke 
tilstrekkelig insentiver for farmasøytisk 
industri til å beskytte en befolkning med 
liten kjøpekraft mot et virus som frem 
til mai i år hadde rammet relativt få, og 
som aldri hadde truet med å spre seg 
særlig langt. Nå har de fått fart på seg. 
Sykdommen kan jo spre seg til oss. Ved 
utbruddet reagerte verdenssamfunnet for 
sakte og for dårlig. Leger Uten Grenser 
fikk beskjed om å roe seg ned. Nå har 
mange innsett hvor essensielt det er at vi 
står sammen for å begrense katastrofen, 
men få tar saken i egne hender slik som 
studentene i KickEbolaOut og Leger Uten 
Grenser i felt. Bli med du også!

Viktig notis: 

15.oktober måtte Leger Uten Grenser stenge sykehuset MedHum 2014 støtter, 
Gondama Referral Center (GRC), på grunn av ebolaepidemien som har rammet 
Sierra Leone. Det er ikke mulig å opprettholde tilstrekkelige smitteverntiltak ved 
senteret, og befolkningen generelt unngår å oppsøke helsetjenester i frykt for å 
bli smittet av ebola.

 De 1,6 millionene kroner som var samlet inn til MedHum før stengingen begynte 
er allerede kommet til livsviktig nytte for mødre og barn ved GRC. Men alt som 
blir samlet inn nå etter stengingen vil i stedet gå til Leger Uten Grensers kamp 
mot ebola i området.

 Det er nødvendig å bekjempe ebolaepidemien for at Leger Uten Grenser skal 
kunne gjenåpne GRC, og derfor ser MedHum 2014 det som viktig at vi fortsetter å 
gi støtte til området. Sierra Leone befant seg, allerede før utbruddet, i en desperat 
situasjon, og vi i MedHum 2014 ønsker å understreke at midler som er samlet inn 
etter 15.oktober anses som et steg på veien mot å stoppe ebola-epidemien, hvilket 
er nødvendig for at Leger Uten Grenser en dag skal kunne gjenåpne GRC. 

Følg KickEbolaOut-kampanjen og støtt våre medstudenter i Sierra Leone ved å 
like dem på facebook.
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Det var med tungt hjerte Leger Uten Grenser den 15. oktober måtte stenge 
Gondama Referral Center (GRC), sykehuset MedHum 2014 støtter. 
Ebolaepidemien har gjort det umulig å opprettholde tilstrekkelige smitteverntiltak 
ved senteret, og befolkningen generelt unngår å oppsøke helsetjenester i frykt for å 
bli smittet av Ebola.

tekst: MedHum
Bilde: P.K. Lee/Leger Uten Grenser

De 1,7 millionene kroner som var samlet 
inn til MedHum før stengingen 

begynte er allerede kommet til livsviktig 
nytte for mødre og barn ved GRC. Det er 
nødvendig å bekjempe Ebolaepidemien 
for at Leger Uten Grenser skal kunne 
gjenåpne senteret, og derfor ser MedHum 
2014 det som viktig at vi fortsetter å gi vår 
støtte til området.  Alt som blir samlet inn 
nå etter stengingen vil gå til Leger Uten 
Grensers kamp mot Ebola i området, da 
dette er dagens største utfordring i Sierra 
Leone, et land som allerede før utbdruddet 
befant seg i en desperat situasjon.

Møt Hawa – moren som overlevde 
Ebola | På bildet ser dere 19 år gamle 
Hawa. Hun er en av åtte i hennes manns 
familie som har blitt smittet av Ebola, 
hvorav tre er døde. «Jeg var veldig svak 

de første to dagene, så svigerinnen min 
tok meg med til Leger Uten Grenser 
sitt senter. Jeg kan ikke huske nøyaktig 
hva som skjedde. Jeg husker bare at det 
luktet mat, men jeg klarte ikke å spise. Jeg 
kom på en torsdag. Jeg forsto ikke hvor 
jeg var før på søndag. Jeg tenkte mye på 
datteren og mannen min. To dager senere 
ble mannen min også syk og sendt hit.» 
Heldigvis var ikke deres ett år gamle datter, 
Hellen, smittet. 

Hun sier det var skremmende å vite at 
andre i nærheten hadde mistet livet. «Når 
noen dør på senteret blir jeg veldig redd, og 
det eneste jeg kan gjøre er å be en bønn.»

Hawa var på senteret i mer enn tre 
uker, og kan nå endelig reise frisk hjem. 

Etter en mer enn tre timer lang kjøretur 
på gjørmete vei er Hawa endelig fremme 
i landsbyen sammen med Leger Uten 

Grenser sitt team. Et titalls familiemedlem-
mer og naboer møter henne ved bilen for 
å ønske henne velkommen tilbake mens 
de heier «Hawa! Hawa! Hawa!» Med en 
gang hun er ute av bilen, gir en av dem 
henne en god klem. Så kommer et annet 
familiemedlem frem med datteren hennes. 
Siden hun ikke har sett moren på nesten 
en måned er lille Hellen litt nølende og 
ikke helt sikker på hvem personen foran 
henne er. Men så fort Hawa holder henne 
i armene sine, og gir henne et kyss, smiler 
den lille jenta. 

Selv om Gondama er stengt inntil 
videre, kjemper fortsatt Leger Uten Gren-
ser for mødre og barn i Sierra Leone. Bli 
med å feie Ebola av banen, slik at landet 
kan ta opp kampen mot verdens høyeste 
barne- og mødredødelighet!

GonDAMA REFERRAL 
cEnTER sTEnGEs

støtt MedHum

•	 Send	SMS	til	2377	med	kodeord	
MedHum	200,	MedHum	100	
eller	MedHum	50.	

•	 100	kroner	er	nok	til	14	beskyt-
telsesmasker,	3	par	kjemikali-
eresistente	hansker	eller	9	sett	
intravenøs	væske	med	kanyle!
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noRsK FoLKEHjELp  
FyLLER 75 åR!

Det er snakk om Norsk Folkehjelp, 
som feirer 75-årsjubileum i år. Og i 

den forbindelse har det vært flere marke-
ringer på landsbasis. Også i Bergen har 
var det markering, da Norsk Folkehjelp 
Sanitet Haukeland (NFSH) sammen 
med nabo-lokallagene stilte opp på et 
arrangement i bybildet lørdag 18.oktober. 
I lange rekker sto det sanitetsmannskaper 
klare til aksjon på førstehjelpspostene, og 
observerte mineryddingsøvelsene og den 
tilhørende skadesminkingen. På scenen 
var det musikalske innslag som ramme til 
den festlige stemningen og flotte appeller 
fra sentrale personer i hovedstyret. Det 
var et vellykket arrangement som fikk 
frem Norsk Folkehjelp sitt arbeid i 75 år, 
samtidig som man ser fremover mot nye 
utfordringer og muligheter. 

NFSH er et lokallag i Norsk Folkehjelp 
bestående kun av medisinstudenter. Med 
over 500 medlemmer er det ett av de største 
lokallagene i på Norgesbasis, og med den 

særegenheten at det kun er stud.med, så er 
det mye kompetanse og ressurser å hente. 
Tidlig i semesteret (september) rekrutterte 
NFSH over hundre nye medlemmer, 
etter at de gjennomførte kvalifisert nivå 
førstehjelp etter nye retningslinjer. Dette 
medfører at de kommende legene får økt 
kompetanse og bedre veiledning i helt 
basal førstehjelp, noe det har skortet 
på tidligere på pre-klinikken i Bergen. 
Heldigvis er forholdene nå på bedringens 
vei, da Universitetet i Bergen (UiB) sat-
ser på det obligatoriske akuttmedisinske 
undervisningsfaget AKU101. For dette 
obligatoriske faget er UiB fortsatt avhen-
gig av studenter til å gjennomføre den 
praktiske undervisningsdelen. Av disse 
er de fleste medlemmer av NFSH. Håpet 
videre er at NFSH kan være med som en 
kvalitetssikring for de nye studentene som 
kommer hver høst, slik vi har vært siden 
opprettelsen av lokallaget i 1989.

Minerydding og førstehjelpsundervisning i mange land er daglig drift for Norsk 
Folkehjelp. En av Norges største organisasjoner feirer år i år, og de har mange 
medisinstudenter med på laget!

Tekst: Tony Elvegaard
Bilde: Norsk Folkehjelp Bergen
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EnDELIG!

studenter fra hele landet, 150 i antal-
let, var samlet i hjertet av Norge på 

HERMON høyfjellshotell, ikke langt fra 
Hallingskarvet og Geilo. Det var duket 
for den nå tradisjonsrike Konferansen, 
en samling av kristne eller søkende medi-
sinstudenter med bibeltimer, seminarer, 
workshops, fjellturer og – ikke minst – mye 
hygge. Tema for årets samling, den 14. i 
rekker, var «Endelig».

Arrangementet gikk over fire dager og 
medisinstudenter fra alle universitetene var 
representert, i tillegg til andre studenter. 
Foredrag- og kursholdere hadde ganske 
ulik bakgrunn; fra prester og teologer til 
overleger og ferske medisinstudenter. Fel-
lesnevneren var en interesse i den kristne 
tro og aspekter ved selve livet. Med årets 
tema ønsket arrangørene å bevisstgjøre 
deltakerne på «suksessens melankoli» og 
hvordan en skal forholde seg til de små og 
store målene her i livet. Både der en ikke 
strekker til og målene en klarer å oppnå.  
Sannsynligvis et tema som angår de fleste 

medisinstudenter, ikke bare de med en 
kristen tro.

Generalsekretæren i Norsk Kristelig 
Legeforening (NKLF) snakket også om 
helse og sykdom, der han kom med noen 
interessante og tankevekkende utsagn. Han 
mente at den personen han hadde møtt 
med best helse var også blant de sykeste. 
Generalsekretæren utdypet dette med en 
hyllest til WHO’s helsedefinisjon, fordi 
den også er subjektiv. Et nærliggende 
utsagn var: «Det er ikke hvordan du har 
det men hvordan du tar det».

Mellom de oppsatte aktivitetene var 
det mulighet for turer, mingling i grupper 
eller opphold i fjellsenterets badeland. 
Quiz, lange frokoster i sosiale lag og 
andre aktiviteter typisk for en konferanse 
som denne, var selvsagt også tilstede. 
Relasjoner ble skapt og styrket.

Søndagen ble viet til et enkelt hoved-
seminar etterfulgt av gudstjeneste med 
nattverd. Deretter var det tid for rydding 
og utvasking fra hytter og leiligheter, før 

Konferansen for medisin og kristen tro er et årlig arrangement primært for 
medisinstudenter. Årets tema var «Endelig» og for undertegnede var det mer enn 
årets første snøfall som ga følelsen av «endelighet».

et siste farvel over et større lunsjmåltid 
hvor det til tross for lørdagsseminaret 
om beslutningsvegring så ut til å være 
betydelige utfordringer ved kakebordet.

Hva var så det «endelige» for under-
tegnede? Det har vært et ønske å delta 
siden andreåret av studiet og etter fire år 
ble det endelig realisert. Ekstra morsomt 
var det å se igjen barndomspresten som 
underviser i bibeltimen. Forhåpentligvis 
blir det mulighet også til neste år - for 
dette var hyggelig!

tekst: Frederik Emil Juul
Bilde: Frederik Emil Juul
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sAMLET på ET sTED

I overkant av 70 tillitsvalgte fra de fem 
ulike lokalalgene samlet seg for en 

intens helg med opplæring i vervene 
sine, en generell innføring i foreningens 
struktur og arbeid og felles foredrag i 
utvalgte emner.

I tillegg til opplæring presentert av 
sentrale tillitsvalgte fra 2014, var vi så 
heldige å få besøk av tidligere direktør 
for juridisk avdeling i Legeforeningen;  
Anne Kjersti Biefring. Dette engasjerte og 
engasjerende mennesket  ga en innføring 
i «Jus som verktrøy i fagforeningsarbeid» 
– et lærerikt foredrag. Turnus ble også viet 
ekstra plenumstid da dette har vært, og 
fortsatt er, viktig i Nmfs politiske arbeid.

Den kanskje viktigste opplæringen var i 
mindre grupper, en for de fleste  verv, ledet 
av sentralt valgte studenter innenfor det 
aktuelle arbeidsområdet. Like viktig som 
opplæringen er da møtet med tillitsvalgte 
i andre byer med samme verv, og denne 
kontakten kan være en viktig støtte gjen-
nom Nmf-året som tillitsvalgt. Møtene med 

engasjerte mennesker som er interessert i å 
gjøre en forskjell er ekstremt inspirerende 
for videre arbeid. 

Den samme helgen som tillitsvalg-
topplæringen er det også valgallmøte 
i foreningen hvor sentrale verv velges, 
og i 2014 var det attpåtil ekstraordinært 
landsmøte. To saker ble tatt opp til møtet; 
Første sak var et forslag om et eget verv  
og en selvstendig komité for arbeidsliv 
ledet av en nasjonal arbeidslivsansvarlig. 
Den andre saken var en presisering og 
tydeliggjøring av delegater og varaer til 
Legeforeningens landsstyre. 

Forberedelser til valgallmøtet startet 
allerede på lørdag, med presentasjon av 
kandidater som blant annet en valgkomité 
bestående av 3-4 personer hadde jobbet 
med å finne. Selve valget og ekstraordinært 
landsmøte foregikk på søndagen. 

Med mye møtevirksomhet og fore-
dragsaktivitet var det veldig velkomment 
da jenter og gutt fra Trondheim hadde 
laget rebusløp fredag kveld. Det var også 

10.-12. oktober fant tredje trinn i Nmfs tillitsvalgtopplæring (TVK3) sted på Soria 
Moria i Oslo. 

tekst: Liv Helene Dolva Sagedal
bilde: Kim Jonas Vesterås

stor stas med festmiddag ledet av to karer 
fra Bergen og talere fra Oslo, Tromsø og 
Utland. 

Håpet er at helgen har dannet et godt 
utgangspunkt for godt lokallagsarbeid og 
mye engasjement i Nmf-året 2014/2015! 

Lykke til alle lokallag, håper på mye 
aktivitet i tiden fremover. Hvis noen synes 
helgen høres spennede ut vil det være 
mulig å stille til verv i Nmf hvert eneste år!

Vervoversikt: 

•	 Leder:		
Rasmus	Bakken	(Nmf 	Bergen)

•	 Internasjonalt	Ansvarlig:		
Vilde	Skylstad	(Nmf 	Bergen)

•	 Nestleder:		
Eivind	Valestrand	(Nmf 	Bergen)

•	 Prosjektansvarlig	(NPO):		
Hanna	Sestøl	(Nmf 	Utland)

•	 Utdanningsansvarlig	(NOME):		
Ingrid	Dyvik	(Nmf 	Utland)

•	 Ansvarlig	for	global	helse	
(NORP):	
Ida	Marie	Nyhagen	Vikan	(Nmf 	
Tromsø)

•	 Redaktør	til	Æsculap:		
Frederik	Emil	Juul	(Nmf 	Oslo)

•	 Nettredaktør:		
Kim	Jonas	Vesterås	(Nmf 	Oslo)

•	 Nasjonal	leder	MedHum	2016:	
Marlene	Løw	(Nmf 	Bergen)
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KonFERAnsE på sAGA-
øyA IsLAnD
Norsk medisinstudentforening (Nmf) var godt representert da tretten 
norske medisinstudenter reiste til Island for å delta på en nordisk 
medisinstudentkonferanse med tema «Genetics in Medicine». Et fagområde som 
samtidig med stadig økende betydning i klinikken, reiser en rekke viktige spørsmål 
om etikk og personvern.
tekst: Rasmus bakken og Ida Marie Nyhagen Vikan
Bilde: Maja Fenander (IFMSA-Sweden)

Federation of Nordic Medical Student’ 
Organizations - forkortet FINO - er 

et samarbeid mellom de nordiske med-
lemsorganisasjonene i den internasjonale 
føderasjonen av medisinstudentforeninger 
(IFMSA). Ved siden samarbeid opp mot 
IFMSA arrangerer FINO en årlig en 
konferanse som samler nordiske medisin-
studenter til diskusjoner rundt spennende 
tema, og fungerer som arena for å utveksle 
erfaringer og ideer til videre arbeid i våre 
respektive land. 

Årets tema var «Genetics in Medicine», 
og det ble gitt en bred innføring i ulike 
aspekter knyttet til dette gjennom spen-
nende foredrag, sesjoner og paneldebatter. 
Under konferansen ble det i hovedsak lagt 
vekt på etiske utfordringer i medisinsk 
genetikk, et fagområde i rask utvikling, 
men også hvilke muligheter som venter 
klinikeren de kommende årene. 
Det er ikke tilfeldig at dette temaet ble 
valgt for årets FINO-konferanse, da Island 

har en lang tradisjon når det kommer til 
forskning på slekt og hereditet. Islendin-
genes unike  slektsoversikt har dannet 
et godt utgangspunkt for å forske på 
genetikk og genetiske sykdommer, og gjen-
nom prosjektet til det islandske selskapet 
deCode har nå over halvparten av Islands 
326.000 innbyggere fått sitt arvemateriale 
fullsekvensert. Et datamateriale som har 
ført til en rekke nye oppdagelser innen 
genetisk opphav til sykdommer og andre 
arvelige trekk. 

Det ble satt sammen en arbeidsgruppe 
som med utgangspunkt i diskusjonene 
under konferansen vil jobbe med å skrive 
en uttalelse om genetikkens plass i medi-
sinen, etiske problemstillinger som følger 
med teknologien og om medisinstudenters 
rolle i debatten fremover.
Under konferansen samlet delegater seg 
også til parallelle sesjoner innen ulike 
områder av arbeidet som medlemsorga-
nisasjonene driver: folkehelse, student-

utveksling, medisinsk grunnutdanning 
og reproduktiv helse. Dette er en god 
plattform for å utveksle erfaringer, lufte 
problemer og dele løsninger fra arbeid i 
land med store likheter. I en egen sesjon 
møttes også lederne fra de ulike landene for 
å diskutere mer administrativt anliggende, 
og legge planer for det videre samarbeidet 
i IFMSA og FINO.

Neste år er det Nmfs tur til å arrangere 
FINO-konferansen, og arrangørkomiteen 
har allerede startet sitt arbeid og var repre-
sentert med seks deltakere under konferan-
sen på Island. Temaet for FINO2015 vil 
være global helse - mer spesifikt post-2015 
agendaen. Vi gleder oss masse til neste år, 
og håper å se deg på konferansen!

54 | æsculap nr 5-2014

nyheter



ny KoMITE FoR 
ARBEIDsLIV I nMF 

I kjølevannet av en ny søknadsbasert 
turnusordning følger uforutsette pro-

blemstillinger og tankekors. Arbeidsgivere 
mottar tunge bunker med turnussøknader 
og på medisinske fakulteter mumles det om 
nepotisme, vilkårlighet og hemmelighet 
rundt ansettelser. Stillinger som legevikarer 
har nesten blitt avgjørende for turnusstil-
ling på enkelte sykehus. I tillegg ser vi at 
medisinstudentens posisjon til å forhandle 
om lønn og ansettelsesforhold i arbeid 
under studietiden, ikke hjelpes av en til 
dels tilspisset kamp om turnuslegestilling. 

Arbeidslivskomiteen arbeider for medi-
sinstudenters rettigheter i arbeidslivet og 
består av representanter fra de ulike lokal-
lagene i Nmf. Dette innebærer deltakelse i 
forhandlinger på vegne av medisinstuden-
ter og interessepolitisk arbeid relatert til 
turnusordningen. Aktuelle saker for tiden 
er særlig problemet med for få turnusplas-
ser og vilkårlige tilsetningsforhold. 

Arbeidslivkomiteen jobber med å 
utrede konsekvenser av ny turnusordning 
samt overvåke legearbeidsmarkedet. I vin-
ter gjennomførte forrige arbeidslivsgruppe 
ledet av Christine Carlsen, en arbeids-
livsundersøkelse blant medisinstudenter 
med lisens. Undersøkelsen avdekket blant 
annet at 21 prosent jobbet eller hospiterte 
uten lønn i forbindelse med ansettelsen. 
75 prosent oppga å ha følt seg forbigått 
og 42 prosent har opplevd uryddighet i 
forbindelse med ansettelse. En nylig gjen-
nomført undersøkelse blant nyutdannede 
leger vil bli publisert i løpet av høsten. 

Nmf og Legeforeningen jobber for at 
staten skal ta større ansvar for utdannelse 
av eget helsepersonell ved å opprette flere 
turnuslegestillinger. Det er foreslått en 

nøktern årlig økning på to prosent, altså 
18 nye stillinger årlig. Spesialist-mangelen 
og behovet for å rekruttere utenlandske 
spesialister henger sammen med et struk-
turproblem i legenes spesialiseringsløp 
inkludert turnus. Turnus og videre spesia-
lisering har blitt en flaskehals i systemet. 

Samtidig som 361 nyutdannede norske 
leger står uten turnusplass høsten 2014, 
må Norge hvert år importere flere hundre 
ferdige spesialister fra utlandet. Dette vet 
vi skaper en dominoeffekt der den siste 
importerte legen hentes ut av land med 
langt større helseutfordringer enn Norge. I 
dag utdanner ikke Norge nok egne legespe-
sialister til å dekke helsetjenestens behov, 
og bidrar gjennom aktiv rekruttering av 
utenlandske spesialister til «brain drain» 
i et globalt perspektiv. 

Utfordringer knyttet til ansettelses-
prosess har blitt tydelig etter omlegging 
til søknadsbasert turnustjeneste. Hvilke 
kriterier som ligger til grunn for ansettelse 
og prosessen på de ulike helseforetakene 
varierer og er oftest ikke kjent for turnus-
søkerne. Her er det fortsatt en del å ta tak i, 
selv om situasjonen ser ut til å normalisere 
seg noe. Arbeidslivskomiteen jobber i 
samarbeid med Yngre legers forening om 
å opprette en portal der relevant informa-
sjon om helseforetakene gjøres tilgjengelig 
på en oversiktlig og anvendelig måte for 
søkerne. Vi håper portalen kan bli et godt 
redskap for medisinstudenter til å vurdere 
de ulike turnusstedene opp mot hverandre. 

Arbeidslivskomiteene jobber langsiktig 
med politiske saker relater til turnus og 
lønn, men først og fremst er komiteen 
Nmf-medlemmenes arbeidslivstillitsvalgte. 
Vi er opptatt av det som opptar deg!

Arbeidslivskomiteen arbeider for medisinstudenters rettigheter i arbeidslivet, en 
svært relevant oppgave nå som turnusordningen er erstattet med søknadsbasert 
praksis.

Tekst: Elisabeth Holven

Har du opplevd problematiske forhold i arbeids-
livet som du ønsker å melde fra om? Eller har du 
kanskje innspill til saker vi burde arbeide med? Da 
er du velkommen til å ta kontakt med din lokale 
arbeidslivstillitsvalgt, så vil vi forsøke å hjelpe deg 
så godt vi kan.

Arbeidslivskomiteen 
2014-2015”: 

•	 Vibeke	Risvold,	Nmf 	Oslo	-	
vibeke.risvold@gmail.com

•	 Isabel	Kenny,	Nmf 	Bergen	
lebasi_k@hotmail.com

•	 Margrete	Ervik,	Nmf 	Tromsø	-	
margrete.ervik@gmail.com

•	 Anne	Sandvik,	Nmf 	Utland	-	
anne.sandvik@nmfutland.com

•	 Ida	Tylleskär,	Nmf 	Trondheim	-	
arbeidsliv.nmf.trondheim@gmail.
com
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Utbruddet av Ebola vi har sett de siste 
månedene er det største utbruddet av 
viruset noensinne. Aldri noensinne tidli-
gere har denne sykdommen fått så massiv 
mediaomtale, aldri noensinne skapt så 
mye frykt, og heller aldri vært et tydeli-
gere eksempel på hvordan fattigdom har 
betydning for smittespredning og mangel 
på gode behandlingsalternativer.

 Dødstallet etter Ebola-utbruddet er 
umulig å forestille seg. Det sies at ett 
dødsfall er en tragedie, mens en million er 
statistikk. Foreløpig har ikke antall døde 
nådd millionen, og epidemien vil nok 
heldigvis heller ikke få en slik utbredelse. 
Men prinsippet i uttrykket er det samme. 
Vi klarer ikke å ta innover oss alle disse 
tragediene. De fleste smittede og døde er 
mennesker som er fjerne for oss; ukjente 
og langt borte. Enkelthistoriene gjør 
fortsatt inntrykk. Vi har kunnet få lese 
om og se bildene av gråtende, etterlatte 
barn som ingen tør trøste, i frykt for selv 
å bli smittet. Det er skjebnene som gjør 
inntrykk på oss. Noen ytterst få av de 
smittede har vært vestlig helsepersonell og 
frivillige hjelpearbeidere. Medias søkelys 
har i større grad vært rettet mot disse 

enn mot dødsfallsstatistikken. Disse har 
også, i de fleste tilfeller, fått tilgang til en 
helt annen helsehjelp enn de tusenvis av 
andre. Frykten for smittespredning til 
andre land er et viktig hensyn. Det er også 
klart at helsepersonell som gjør en heroisk 
jobb med livet som innsats skal få så god 
hjelp som mulig. I utprøving av eksperi-
mentell behandling har man også kunnet 
brukt forskningsetisk argumentasjon for 
å forklare hvorfor kun helsearbeidere har 
fått behandling. Det ville selvfølgelig 
vært helt galt å tilby en ikke-utprøvd og 
trygghetstestet medisin på noen som ikke 
kan gi et fullstendig informert samtykke. 
Denne eksperimentelle behandlingen 
ser absolutt lovende ut, men i de fleste 
tilfeller har disse pasientene også hatt 
tilgang på fasiliteter som det er umulig å 
tilby i overfylte feltsykehus. Den avanserte 
behandlingen noen få gis kan ikke sam-
menlignes med behandlingsalternativene 
tilgjengelige for det store flertallet. Selv 
om en rekke forhold kan forklare hvorfor 
det er slik, endrer ikke det det faktum at 
det er blodig urettferdig. 

 Ebola-epidemien er et klart problem 
i seg selv, men den har vært med på å 

Ikke før den vestlige verden selv følte seg truet ble arbeidet med å utvikle 
medisiner og en egen vaksine mot Ebola-viruset intensivert. En rekke 
sykdommer er neglisjert i forskning og behandlingutvikling fordi det 

gjelder «dem». Har vi endelig lært denne gangen?

Har vi lært noe av 
Ebola-krisen?

tekst: Elise Orvedal Leiten
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Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

belyse en rekke faktorer som var tilstede før 
utbruddet, og som i stor grad er med på å 
forverre situasjonen. De hardest rammede 
landene mangler det meste som skal til for 
å begrense omfanget av sykdommen. Infra-
struktur, smittekunnskaper i befolkningen, 
samkjørte helsetjenester, helsepersonell, 
smertestillende medikamenter, rehydre-
ringsvæske, grunnleggende medisinsk 
utstyr og steriliserings- og isolasjonsmulig-
heter er med på å forklare hvordan smitten 
er vanskelig å stoppe. I tillegg har vi det 
åpenbare faktum at det ikke finnes noen 
medisin mot Ebola-viruset. 

 Men dette er ikke på noen måte en 
nyhet. Ebola eksemplifiserer simpelthen 
kun at det vi vet fra før – helse-, forsknings- 
og utviklingssystemer svikter. At en stor 
del av verdens befolkning ikke har tilgang 
på grunnleggende helse tjenesterer et stort 
problem – uavhengig av Ebola-krisen. At 
profitt er en drivkraft for forskning og 
utvikling av legemidler er et problem – 
også uavhengig av Ebola. For dersom man 
setter seg ned og tar en kikk på statistikk, 
så ser man at verden har flere utfordringer. 
De er kanskje ikke like tydelige for oss 
i nyhetsbildet, men fullt ut er de der, 
tusenvis av tragedier. En rekke sykdom-
mer og tilstander som glemmes fordi de 
ikke gjelder «oss», men «dem». Over en 
milliard mennesker lider av én eller flere 
neglisjerte sykdommer. Hvert 5.dødsfall 
i verden skyldes mangel på eksisterende 
behandlinger, hvilket betyr at over 10 
millioner dødsfall kunne vært unngått. 
Vi tillater oss selv å overse disse tallene. 
Tilbudet på medisinsk behandling er ikke 
på noen måte tilstrekkelig  der behovet er 

størst, og midler til forskning reflekterer 
heller ikke verdens sykdomsbyrde. For 
industrien er det få insentiver som kan 
motivere til satsning på legemidler som 
ikke gir profitt. Samtidig holder patenter 
på medisiner prisene oppe, hvilket gjør 
dem utilgjengelige for mennesker med 
liten eller ingen betalingsevne. Om et 
medikament er tilgjengelig til en rimelig 
kostnad avhenger i dag av tilfeldigheter. 
For Ebolas del er det nå flere ulike medi-
kamenter under utvikling, men selv ikke 
under en slik humanitær krise er det noen 
selvfølge at medikamentet eller vaksinen 
gjøres blir tilgjengelig om og når den 
endelig foreligger. Når det er helt opp til 
produsentene å bestemme prisen har vi 
ingen garantier for at den vil dekke beho-
vet. Det er bra at det nå jobbes iherdig med 
Ebola-vaksiner og medisiner, men det er 
litt i seneste laget. Man har kjent til viruset 
i over førti år, men først når sykdommen 
fryktes spredd til den vestlige verden er 
innsatsen intensivert. 

 Et av de mest lovende medikamentene 
- ZMapp, som vokser i tobakksplanten - er 
økonomisk støttet av det amerikanske 
militæret fordi viruset ble ansett som et 
potensielt biologisk våpen og terrortrus-
sel mot USA. For tiden er det fortsatt i 
dyrestudiefasen hvor uttestingen skjer på 
aper. Det har imidlertid vært tatt i bruk på 
et fåtall mennesker. Tiden vil vise hvorvidt 
dette medikamentet godkjennes for bruk, 
og i hva det vil koste. Charles Arntzen, 
«mannen bak» ZMapp, har flere ganger 
uttalt seg om viktigheten av at medisinene 
når fram til dem som trenger det, hvilket 
selvfølgelig er positivt. Men de rammede er 

altså prisgitt denne holdningen. For å sikre 
oss mot framtidige utbrudd av smittsomme 
sykdommer, og for å bekjempe en rekke 
sykdommer som det per i dag ikke finnes 
adekvat behandling for, trengs bærekraf-
tige systemer for forskning og utvikling. 
Selv om forskernes engasjement er viktig, 
trenger vi et system som ikke baserer seg 
på tilfeldigheter og profitt, men drevet 
av verdens behov. Hvis vi kan dra denne 
lærdommen ut fra den pågående krisen vil 
vi kunne spare menneskeliv i framtiden. 
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noe å være 
stolt over
Skolemedisinen og alternativ medisin har ulike spilleregler, der 
sistnevnte mangler evidens og står fast på sine forståelsesmodeller. 
Selv om jeg kan favorisere en komplementær rolle til alternativ 
medisin i helsevesenet er det praktiske problemer i å forene den 

terapeutiske tilnærmingen med skolemedisinens.
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Tillit fra pasienter, bekjente og 
studenter er noe som følger med 
det å bli lege. Det er en tillit 

som lett kan utnyttes eller misbrukes og 
bærer med seg et viktig ansvar. De fleste 
leger bør være, og sannsynligvis er, klar 
over dette. Vi har en tradisjon i medisin 
som strekker seg lenger enn i noen andre 
behandlingsformer. Det er en tradisjon 
preget av selvkritikk og en erkjennelse 
over hva man vet og ikke. 

Det er en betydelig forskjell mellom 
evidensbasert medisin og andre former 
for medisin, kall det gjerne alternativ, 
holistisk eller komplementær medisin. 
Forskjellen ligger i praksis der vi forandrer 
våre behandlinger og sykdomsforståelse 
i samsvar med forskning. Dette er ikke 
bare noe som stammer fra den vitenska-
pelige tradisjonen, men som er pålagt 
helsepersonell av loven. Det kreves at vi 
er faglig oppdatert og handler utfra disse 
oppdateringene [1]. Det samme er ikke 
tilfellet med andre behandlingsmetoder. 

 Det skal trolig en del ydmykhet og 
selvkritikk til for å utøve den medisinske 
tradisjonen på best mulig måte. Nylig 
satt jeg i case-undervisning hvor en orto-
pedkirurgisk overlege fortalte hvordan 
randomiserte studier hadde undergravd 
nytteverdien av artroskopi ved osteoartritt 
i kneet [2-3]. Intuitivt gir det mening å 
«rydde opp» i kneet, og legen hadde så 
klart en personlig opplevelse av at det 

virket. Likevel innser han den dag i dag at 
dette er i større del et resultat av placebo 
og at risikoene ved operasjon (enn så små 
de er ved artroskopi) ikke veier opp for å 
fortsette behandlingspraksisen. På grunn 
av studiene er ikke symptomatisk osteo-
artritt i kneet en indikasjon for artroskopi 
lenger [4].

Vi trenger ikke å forestille oss hva 
slags effekt slike studier ville hatt på for 
eksempel homeopati – evidensen ligger 
allerede ute. Det bør ikke være spesielt 
kontroversielt å hevde at homeopatiske 
remedier er placebo, men likevel er det 
ikke så lett. La oss likevel anta at hundrevis 
av nye høykvalitetsstudier ble publisert i 
morgen der alle viste dette. Ville det hatt 
noe som helst påvirkning i praksisen til 
homeopati? Ville de sluttet å gi sukkerpiller 
for å behandle allergi, infeksjoner eller 
til og med ebola? Trolig ikke, slik kunn-
skap er ikke velkommen i deres tradisjon. 
Motargumenter har blitt finpusset i en 
årrekke for å holde på en 200 år gamle 
tradisjon. Moderne medisin hadde også en 
lignende tradisjon med blodtapping. Dette 
drev vi på med i hundrevis av år, men ved 
fødselen av vitenskapelig medisin kunne 
Pierre Charles Alexandre Louis vise at det 
var ineffektivt. Det tok likevel flere tiår før 
dette ble akseptert i praksis.

Dette betyr likevel ikke at alt som 
foregår i klinisk praksis i dag er basert på 
empiri. Det er trolig flere myter innenfor 
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medisinsk praksis. Man skal heller ikke 
undergrave viktigheten av erfaringen en 
lege har oppdratt seg og kunnskapen 
fra denne erfaringen som går fra lege til 
student. Likevel, vårt fag yter en akade-
misk selvkritikk, og i forrige utgave av 
Tidsskriftet ble noen av disse erfaringene 
utfordret av forskningen. Mange kjenner 
kanskje til den gylne 6-8 timers-regelen for 
suturering av hudsår? Eller at det er farlig 
å kombinere metronidazol og alkohol? 
Eller muligheten for nekrose i fingre og tær 
ved bruk lokalbedøvelse med adrenalin i 
hånd eller føtter? Alle disse kan betraktes 
som vandrehistorier som trolig trenger en 
revurdering [5-7]. Kanskje du kan hjelpe 
til med å spre denne informasjonen?

Forandringer i praksis rister løs på 
nåværende retningslinjer slik at ingenting 
nødvendigvis blir «skrevet i sten». Dette 
kan plante grunnlaget for en akademisk 
ydmykhet som jeg verdsetter høyt. Som 
student er det for meg ingenting som 
bygger mer tillit til den instruerende 
lege enn en innrømmelse av «det vet jeg 
faktisk ikke». Dette gir meg en forståelse 
av personen sin ærlighet overfor hva hun 
eller han vet. Det viser også at vi har evnen 
til å innrømme uvitenhet selv innenfor vårt 
eget fagfelt. Dette er en essensiell evne i 
medisin, spesielt når våre avgjørelser ofte 
er basert på subjektive vurderinger og 
mangelfull informasjon. Andre ganger 
har simpelten ikke forskningen gitt noe 
foreløpig svar, og vi sitter igjen med vår 
intuisjon, erfaring og forståelse av men-
nesket. Den usikkerheten som følger med 
er trolig ubehagelig for mange, men den 
er sunn fordi helse og medisin er ikke en 
disiplin beheftet med sikkerhet. 

 Vi finner også denne innrømmelsen 
i alle seriøse fagbøker, oppslagsverk og 
tekster innenfor moderne medisin. Det er 
rett og slett ikke greit å misvise, forenkle, 
gjette eller dikte opp noe, enn så lett det 
måtte være. Det er noe som bør verdset-
tes fordi det finnes så lite av det i andre 
behandlingsmetoder. Som eksempel kan 
vi lese om anvendelsen av refleksologi på 
alternativ.no: «Ved å stimulere nyrenes, 
leverens og fordøyelsessystemets refleks-

soner igangsettes kroppens avgiftende 
funksjoner, noe som bidrar til en høyere 
utskillelse av avfallsstoffer og tungmetal-
ler» [8]. Det høres fint ut, spesielt for noen 
som forstår de norske ordene, men ikke 
begriper prosessene som er involvert. En 
annen gjenganger innenfor alternative 
sirkler er at «det styrker immunforsvaret». 
For en person med en akademisk forståelse 
av immunforsvaret kan dette tvilsomt gi 
mye mening. Immunforsvaret kan sjeldent 
reduseres til en målestokk hvorav «styrken» 
kan måles på en akse.  

Ved å redusere komplekse prosesser 
til punktet der det nesten ikke lenger har 
noe realistisk relevans er sannsynligvis 
ikke heldig for faglig utvikling. Men, det 
finnes fordeler med dette. For det første 
blir løsningen konkret, enkel og lett å 
forstå for pasienten. For det andre vil en 
behandler med sterk tro på denne over-
forenklingen overføre denne sikkerheten 
til pasienten. Hvis vi legger til det faktum 
at alternativ behandlere sjeldent snakker 
om bivirkninger i sine behandlinger, så 
kan vi med god grunn anta at dette har 
god (placebo-)effekt på pasienten.

 Dette er ikke i like stor grad tilfellet 
for moderne medisin. Den usikkerheten 
vi daglig opplever er positiv for profesjo-
nen sin utvikling, men kan være negativ 
for pasienten. Uklar eller manglende 
informasjon kan gjøre sykdomsopple-
velsen vanskeligere, og noen ganger, selv 
når informasjonen er tilgjengelig, bruker 
legen for lite tid – eller rett og slett er for 
dårlig – til å forklare sykdommen eller 
situasjonen overfor pasienten. Samtidig 
bruker vi terminologi som kan oppleves 
komplisert. I tillegg har vi en etisk plikt 
overfor pasienten der vi skal helst infor-
mere godt om bivirkninger. I en kom-
mentarartikkel i JAMA problematiseres 
nettopp dette: å opplyse om bivirkninger 
kan avle noceboeffekten og begrense den 
terapeutiske effekten – hvor går grensen for 
relevant informasjon om bivirkning? [9]

Spillereglene for skolemedisinen er 
med andre ord ulike fra alternativ medisin. 
Den essensielle grunnpilaren for utvikling 
i skolemedisin (usikkerhet, selvkritikk, 
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evidensbasert, krav om empiri, kunnskaps-
basert) er også en av svakhetene i praksis. 
Alternativ medisin på sin side mangler 
evidens og står fast på sine forståelsesmo-
deller, men samtidig spiller et lingvistisk 
spill for å avle så mye placeboeffekt som 
mulig igjennom trygghet, sikre svar, man-
glende informasjon om bivirkninger og 
forenklede problemstillinger. Det er to 
helt forskjellige terapeutiske spill, og selv 
om jeg kan favorisere en komplementær 
rolle til alternativ medisin i helsevesenet, 
så ser jeg praktiske problemer med for-
ene disse polene. Lege Pernille Nyhlen 
påpekte også nylig i Aftenposten at selve 
alternativbransjen er preget av mangel på 
kontroll, sikkerhet og regulering [10]. Hun 
viser at i praksis kan alternativbehandlere 
i Norge gjøre hva de vil, med hvem de vil, 
og ta betalt som det passer. Slike frie tøyler 
er vanskelig å forstille seg i et fungerende 
helsevesen. 

Tilliten du får fra pasienter og bekjente 
kan gi et press der du føler du bør sitte 
med konkrete og nødvendige svar. Ofte 
kan forskningen være uklar, mens det 
andre ganger rett og slett er manglende 
kunnskap på feltet. Dette bør ikke bare 
være grunn til fortvilelse – noe annet, 
som å hevde kunnskap der det ikke finnes, 
ville hindret framgang. Du bør med andre 
ord være stolt av å være i en tradisjon som 
utøver selvkritikk og som stadig forandrer 
sin forståelse. Ta vare på uttalelsen «vet 
ikke» uten å føle at du taper ansikt. Det er 
nettopp fordi vi er ærlig overfor oss selv 
og setter tvil på vår forståelse som har 
gjort moderne medisin til den livredderen 
den er i dag. Det er også dette som har 
gitt deg som kommende lege den tilliten 
du fortjener – verdsette denne, og ikke 
misbruk den! 
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«Frykt ikke»

I 2013 var ebola knapt et tema. I år har 
det lille Filo[n4]viridae-viruset vært 
på alles lepper.

Ebola, eller hemorragisk feber som 
sykdommen den gir heter, ble oppdaget 
i 1976. Det har med jevne mellomrom 
stått for isolerte utbrudd. Derimot skulle 
det i mars 2014 skje en rekke uheldige 
hendelser som brøt alle tidligere mønster; 
et Ebolautbrudd i Guinea fikk spre seg 
til Liberia, Nigeria, Senegal og Sierra 
Leone, og for første gang ble store byer 
rammet. Hittil har over 4000 mennesker 
mistet livet. Helsepersonell har blitt syke 
og dødd eller tatt viruset med seg til sine 
vestlige hjemland, og media har ikke 
vært sent ute med dommedagsprofetiene. 
«Jungelsykdommen» Ebola ble plutselig 
Pandemien som kom for å ta oss alle. 
Hvordan skjedde det egentlig?

En utypisk epidemi | «Ebola er ikke et 
smart virus sett i epidemiologisk sammen-
heng», forteller Ørjan Olsvik, professor i 
utbruddsepidemiologi og tidligere ansatt 
i 15 år ved Centre of Disease Control i 
Atlanta, USA, som eneste nordmann i 
historien. «Et godt agens tar ikke livet 
av folkene sine. Virus vil gjerne spre seg, 

så det har lite for seg om vertene dør. 
Influensa, som er en typisk epidemi, kan 
smitte fra én til ti tusen på noen uker. 
Ebola har kort smitteperiode, smitter 
dårlig via luft og har ikke friske smitte-
bærere, altså er det et uvanlig epidemisk 
agens. Utbruddet vi har sett nå har ikke 
fulgt de vanlige epidemilinjene; dette er 
flere utbrudd som har blitt slått sammen 
og avløst hverandre,trolig fordi folk har 
reist mer. De har blitt smittet et sted og 
dratt til et annet sted. Det er svært viktig 
å skjønne når det er smittsomt og hvor 
smittsomt det er.»

«Uprofesjonelt å bli syk» | Man antar 
at flaggermus, som selv er resistente mot 
sykdommen, er smittebærere av Ebola til 
ape og menneske. Det tar to til tjueen dager 
før symptomene begynner å vise seg som 
feber, slapphet og magesmerter, deretter 
oppkast, diaré og blødninger fra hud og 
hulrom. To vaksiner er under utprøving. 
Foreløpig behandles Ebola symptomatisk 
med intravenøs væskebehandling, og de 
som kommer seg igjennom blir erklært 
friske og smittefrie. Det er nærmest uteluk-
kende i diaré- og blødningsfasen at Ebola 
er smittsom. 

En av Norges fremste på utbruddsepidemiologi snakker om 
Ebola, epidemier, biologisk krigførsel og hva han mener er det 
ultimate virus. Samt hvorfor vi ikke skal frykte noe av dette.
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«Hittil har ti prosent av de smittede 
vært helsearbeidere. Det er svært viktig at 
prosedyrer blir fulgt. Det er uprofesjonelt 
å bli syk», mener Olsvik. Selv har han lang 
erfaring med blant annet Koleraepidemier, 
og er for tiden innleid av Forsvaret for å 
bidra i Norge og Englands strategiplan 
for å bekjempe Ebola i Vest-Afrika. Han 
har liten tro på at Ebola blir den nye 
byllepesten. «Det var spådd 10 000 døde 
før jul, det kommer ikke til å skje. Hittil 
har 7000 blitt smittet, av disse er 3000 
friskmeldte og 4000 døde. Jeg tror vi har 
lagt det meste av løpet bak oss.»

Unødvendig mye frykt | Trass Olsviks 
nøkterne ord har Ebolaepidemien utvil-
somt vekket en urolighet i verdensbildet. 
Overalt på internett finnes dystre paralleller 
til filmer som «Contageon» og menneske-
hetens undergang. Et kjapt googlesøk på 
Ebola viser en overvekt av tilleggssøk på 
«vaksine», «symptomer» og «Norge», så 
også her har viruset skapt hodebry.

«Det er klart, når den Ebolasyke legen 
kom til Norge fløy media over ambulan-
sebilen med helikopter og sendte live. Da 
tenker folk; «Dette er farlige greier!»», sier 
Olsvik. «Media må ta ansvar for hva de 
gjør. Det er ikke hensiktsmessig å spre 
unødvendig mye frykt. Jeg kan garantere 
at vi ikke får et Ebolautbrudd i Norge.»

Biokjemiske våpen | Kollektiv frykt 
er dessverre svært effektivt som et makt-
middel. Da Ebola brøt ut for fullt var en 
terroristgruppe raskt ute med å påberope 
seg æren for å ha spredt viruset.

 «Sludder!», mener professoren. «At 
noen har planlagt dette har jeg ingen 
tro på. De er ute etter å skape frykt. Det 
samme gjelder for biokjemiske våpen, det 
er nok å si at du har det så blir folk redde 
for deg. Som fagperson klarer jeg ikke å 
se hva biokjemiske våpen skulle gått ut på. 

Biokjemiske våpen er lite funksjonsdyk-
tige, men vannvittig psykologiske. Man 
må ikke la seg skremme. Så snart man 
begynner å endre adferden sin fordi man 
er redd er halve slaget tapt.»

Det ultimate virus | Olsvik er ikke 
i tvil om hva som er det ultimate virus;  
«HIV. Med HIV kan det ta flere år før 
den smittede vet at den er smittet. Viruset 
er ekspert i å endre form og uttrykk, og 
ikke minst benytter den seg av noe helt 
essensielt for å spre seg videre, noe som 
man aldri kommer til å slutte med, nemlig 
reproduksjon! Med HIV-medisiner kan 
man leve et langt og godt liv, men dessverre 
har ikke alle denne tilgangen. Det er en 
konstant og pågående epidemi i mange 
land som vi ikke må glemme.»
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Tre grunner til at 
kvinner ikke når toppen

Det er sant i høyere utdanning, i 
advokatfirma, i sykehusene (til 
og med i monarkiene!): kvinner 

kan komme langt, men de når ikke helt 
til toppen. I Europa er mindre enn ti 
prosent av universitetene ledet av kvinner. 
I advokatfirmaet Fortune 500 er bare 17 
prosent kvinnelige ansatte. Selv i et rimelig 
egalitært land som Norge er det mye mer 
sannsynlig at en mann når ledelsestoppen 
innen helsevesenet.

Hva stopper kvinnene? | Det er 
bare tre mulige forklaringer til det lave 
antallet kvinner i toppledelsen av over-
nevnte og andre større organisasjoner.  
1.Kvinner er ikke i stand til å utføre 
den jobben som kreves i et lederverv. 
2.Kvinner ønsker ikke å ha en lederrolle. 
3.Det er strukturelle hindringer mot kvin-
nelige ledere.Det er det hele. Flere alter-
native forklaringer finnes ikke. Kanskje 
er det ikke en enkeltforklaring, men i 
større eller mindre grad en kombinasjon. 
Men uansett hva som gjelder for ens egen 
organisasjon eller bedrift er det flere gode 
grunner til å endre på situasjonen. Den 
eneste måten forandringen kan skje på 
er gjennom ledelse. Alle organisasjoner 
med uforholdsmessig mange kvinner 
på lavere nivå bør spørre seg hvilken av 
forklaringene som gjelder for dem.

En kognitiv forskjell? | Skal du 
forstå hva som skjer med kvinners kar-
riære, kunne det første spørsmålet være 
om kvinner ganske enkelt ikke er i stand 
til å lede. Spørsmålet er litt kinkig og 
et jeg ikke bruker mye tid på. Men selv 

i akademia er det personer som mener 
forklaringen ligger her. Larry Summers, 
tidligere president ved Harvard, har uttalt 
at kvinner i seg selv er mindre kapable enn 
menn til å lykkes i matte og naturviten-
skap. Mer trengte ikke Summers å si før 
han mistet jobben! 

Men en mangel på fingerspitzengefühl 
er ikke den eneste måten å forsvareden 
første av de tre forklaringene. I kjølvannet 
av Summers feiluttalelse kom en ny kon-
troversiell uttalelse fra universitetet, denne 
gangen fra psykologene Steven Pinker og 
Elizabeth Spelke. Pinker hevdet at det er 
en forskjell i den kognitive kapasiteten til 
menn og kvinner og mente det var mulig 
å påvise dette på gruppenivå. 

Kanskje hun ikke er interessert 
|Hva med ønsket om å lede? Ved mitt 
universitet er 40 prosent av førsteama-
nuenser kvinner, mens bare 25 prosent 
av professor I stillingene besittes av det 
samme kjønn. (Siden dette stykket ble 
skrevet har prosentandel professorer økt 
til 30 prosent) De som ikke når toppen 
forlater likevel ikke organisasjonen. Men, 
skyldes det at de helt enkelt ikke er inter-
essert i å nå toppen? Er det hold i dette 
argumentet og hvorfor skal en tro at det 
er noe sannhet i det?

Kvinner på vei mot ledelsestoppene 
legger ofte vekt på ulike måter å lede på, 
noe McKinsey klargjør i Women Matter. 
Kvinner er generelt bedre til å samarbeide 
enn menn, blir det hevdet, og denne 
samarbeidsatferden kan til tider fremstå 
ubesluttsom. En studie utført av Flynn, 
Heath og Davis Holt konkluderer med at 
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kvinner ikke mangler ambisjonene som 
trengs for å nå toppen. Videre mener for-
skerne at kvinners framferd og holdninger 
på arbeidsplassen generelt og i ledelse 
spesielt på overflaten kan oppfattes som 
et lavt ambisjonsnivå når en sammenlikner 
med den mannlige kulturen.

På tide å rette feilen? | Den tredje 
forklaringen på lav andel kvinner i toppjob-
bene er de strukturelle barriærene. Kort 
og godt kjønnsdiskriminering. Dessverre 
viser forskning på ansettelses- og forfrem-
melsesprosessen at det er reelle hindringer 
for kvinner som menn ikke møter. Dette ses 
ved at kvinner og menn bedømmes etter 
ulike kriterier og er forventet å prestere 
på en annen møte enn det andre kjønn, i 
tillegg til at belønningen er skjevfordelt til 
tross for likeverdige prestasjoner. 

Utfordringene her er mange men en 
naturlig og åpenbar begynnelse er å innse 
problemet. Dessverre er det ikke noe 
som vil løses av seg selv. Selv ikke over 
lenger tid. Du skylder deg selv og dine 
omgivelser å stille følgende spørsmål: 
1.Er det færre kvinner enn menn 
på mitt studiested/organisasjon? 
2.Er kjønnsskjevheten et resultat 
av manglende evner hos kvinnene? 
3.Ønsker ikke kvinnene lederjobbene?  
4.Eller er det noe i organisasjonsstrukturen 
som hindrer dem i å nå toppen?

Spørsmålene bør ikke besvares med 
spredte anektoder. Det er mengder av 
forskning fra ulike fagfelt som allerede 
har undersøkt fenomenet. Jeg ber om at 
organisajonene tar til seg resultatet fra 
denne forskningen, finner ut av hva som 

Teksten er en oversettelse gjort av redaksjonen av 
«There are only 3 reasons women don’t make it to the 
top». Les mer om kjønnsbalanse i akademia på Curt 
Rices blogg ved curt-rice.com eller twitter: @curtrice

gjelder for dem, være ærlig med seg selv 
og derav endre til det bedre. For å bedre 
situasjonen for kvinnene vil gjøre det 
bedre for alle.
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Hva kjennetegner 
god ledelse?
God ledelse innebærer  å utvikle og mobilisere ansatte og deres kompetanse, 
forskjellighet og mangfold,  som viktige konkurransefortrinn for virksomheten. 
Det bidrar til høyere effektivitet, kvalitet og lønnsomhet.

tekst: Anne Kjersti Befring En endringsvillig og innovativ orga-
nisasjon kan bare oppnås gjennom 
ansatte som bidrar aktivt - og gjen-

nom ledere som tilrettelegger for dette. 
Det vil være en organisasjon som tiltrek-
ker, beholder og videreutvikler verdifulle 
ansatte for virksomheten. 

En god leder er opptatt av sine medar-
beidere og de tjenester som skal ytes. En 
god leder ser de ansatte, kjenner fagområ-
det – og forstår sin rolle og hvordan den 
kan brukes for å tilrettelegge for oppga-
vene i virksomheten og rammevilkårene. 
Gode ledere er opptatt av at enheten skal 
fungere godt og ser at ansatte har en viktig 
rolle i den forbindelse. Gode ledere har 
en kombinasjon av åpenhet, ydmykhet 
og trygghet, evne til å vise retning og 
til å fremme mangfold. Åpenhet for at 
ansatte kan bidra med annen tenkning og 
kompetanse og ved mangfold blant med-
arbeidere øker muligheter for variasjon og 
dynamikk.  Lederrollen krever interesse 
for medarbeidere og nok romslighet for 
å oppnå god dialog og gode prosesser. 
Ved å bygge på ansattes forutsetninger og 
bidrag, kan motivasjon, engasjement og 
innsats styrkes. Ledere som er opptatt av å 
bli kjent med ansattes ulike egenskaper og 
å finne «talentet» hos den ansatte,  skaper 
muligheter og positive forventninger. 
Det gir også trygghet for læring av feil. 
Ledere er avhengig av korrektiver fra egne 

ansatte, og må forvente å stå i misnøye og 
konflikter. Som leder må man tåle å bli 
konfrontert med synspunkter og avgjø-
relser. Selv om lederen viser retning og 
tar andre valg, vil korrektiver være viktige 
bidrag i prosessen. 

Gode ledere tåler og verdsetter mot-
stand og det som ligger i å ta lederansvaret. 
Gode ledere innser at spisskompetansen 
er hos medarbeidere og at den må brukes 
både i driften og i omstillingsarbeid.  Gode 
ledere gjør en forskjell!

Ledelse gjennom ansatte | Ledelsen 
arbeider gjennom ansatte ved aktiv bruk 
av motivasjon, engasjement og kunnskap. 
Ledelsen ser ansatte og hvordan de kan 
benyttes som premissgivere og for å nå 
resultater. Fokuset på ansatte settes i 
system med kompetanseplaner, dialog og 
ulike prosesser og tas i bruk ved rekrut-
tering og for å utvikle medarbeidere. 
Grad av tilrettelegging vil variere med 
virksomhetens karakter. Men en bevissthet 
om hvilken kompetanse som behøves og 
hvordan denne tilegnes og benyttes er 
uansett viktig. Ved at virksomheten har 
både kortsiktige og langsiktige mål, kan 
flere verktøy benyttes, men man kommer 
langt med oversikt og planer for utvikling 
av ansattes kompetanse. 

I kompetansevirksomheter er lederen 
avhengig av å få innspill og bidrag fra 
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de med bedre kompetanse enn lederen. 
Lederen har kompetanse av overordnet 
og strategisk karakter, men må ta i bruk 
kompetanse fra de ulike leddene i verdi-
skapningen, for å kunne nå de mål som 
settes. Ansatte med ulik kompetanse og 
uenighet bidrar til at saker blir tilstrekkelig 
opplyst gjennom diskusjon. I teamarbeid 
er denne dynamikken et grunnlag for 
kreativitet og utvikling

Fokuset på medarbeideres betydning i 
verdiskapningen får betydning for hvordan 
ledelse utøves. Lederen retter på denne 
måten oppmerksomheten mot medarbei-
deren og på hvordan man som leder kan 
ta i bruk og stimulere til innsats. Innsikt i 
egne styrker og utfordringer er nødvendig 
for å kunne være en god leder. 

Det settes mål for virksomheten og 
i de enkelte enheter, men det må også 
settes mål for den enkelte medarbeider. 
Strategisk ledelse innebærer systematisk og 
løpende dialog med hver enkelt, om mål 
og måloppnåelse (også utover medarbei-
dersamtaler), om virksomheten, prosjekter 
og prosesser. 

Styringsrett | Ledere som arbeidsgi-
vere har styringsrett og styringsansvar. 
Styringsretten er begrenset av avtaler og 
lovgivning. I strategisk lederskap er ikke 
«styringsretten» tema, selv om den ligger 
der. Nei, en leder som må påberope seg 
«styringsretten» stadig vekk signaliserer 
det motsatte av strategisk ledelse: fokuset 
vendes mot en selv som den med myndig-
het – mens strategisk ledelse innebærer 
fokus mot ansatte og deres bidrag som 
viktige for virksomheten. 

Lederen har følgende fokus: hvordan 
tilrettelegge for verdiskapning i virksom-
heten og for at ansatte ønsker å delta aktivt 
i drift og utvikling med sin kunnskap. 
Som leder ønsker du å  vite mer om dine 
medarbeidere, hvilke talenter de har og hva 
som kan utvikles. Fokus på  egenskaper 

og kompetanse som skal benyttes aktivt, 
også i samarbeid med andre,  tilrettelegger 
for læringsmiljøer, teamarbeid og at det 
oppnås synergieffekter. 

Felles forståelse for situasjonen i 
virksomheten er utgangspunktet for at 
ansatte og ledere sammen tar del i «fel-
lesprosjektet», selv om det innebærer både 
nedgangstider og bedre tider. 

Ansatte tar ansvar og opplever eierskap, 
noe som i seg selv virker forebyggende 
mot konflikter. 

Formelle krav til ledere i helse-
tjenesten | I helsetjenesten er det mange 
dyktige ledere, men det finnes også ledere 
som ikke har tilstrekkelig interesse av å ta 
lederrollen eller utøve ledelse på en måte 
som fremmer drift og utvikling. Slike ledere 
kan gjøre stor skade utover å ramme virk-
somheten. Det kan medføre systemsvikt og 
gi langvarig svikt i behandlingstilbudet til 
befolkningen, kapasiteten og kvaliteten.   

Ledere må ha kunnskap om de «spil-
leregler» som gjelder i arbeidslivet og 
samfunnets forventninger til helsetjenes-
ten, som uttrykkes gjennom lovkrav. Det 
er krevende å være leder i helsetjenesten 
fordi det ofte er komplekse kompetan-
sevirksomheter med stor betydning for 
befolkningen. Det er en rekke krav som 
skal fylles. Det må legges stor vekt på 
rekruttering og kontinuerlig utvikling av 
kompetanse i takt med den medisinske 
utviklingen, gjennom samarbeid, veiled-
ning, supervisjon og kurs.  

Det stilles i lovgivningen krav til 
hvordan virksomheten er organisert, til 
behandling av pasientinformasjon og 
av pasienter, til prosedyrer og meldinger 
og til offentlighet og åpenhet. Pasienter 
har rett til nødvendig behandling til 
riktig tid. Ledere må tilrettelegge for 
nødvendig kapasitet og kompetanse og 
varsle oppover dersom lovkrav ikke kan 
oppfylles, eventuelt til Statens helsetilsyn 
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eller andre. Ledere skal tilrettelegge for 
helsepersonells lovbestemte plikter, og må 
således kjenne til disse kravene.   

Viktige beslutninger i offentlig hel-
setjeneste skal baseres på et «opplyst» 
grunnlag og på det oppdraget tjenesten 
har. Beslutninger vil også være gjenstand 
for offentlighet og kritikk. Det vil også 
tjenesten som sådan, særlig i situasjoner 
med uheldige hendelser og feil. Det ligger 
i lederrollen å «tåle» åpenhet om feil og 
kritikk, også den uberettigede kritikk. 

Teknikker, lovkrav og ledelse som 
understøtter ledelse | Det finnes 
teknikker og lovkrav som skal understøtte 
god ledelse i helsetjenesten. Først og fremst 
ved rutiner, systemer og lovkrav for at 
ansatte involveres og høres – og ved krav 
til beslutninger og offentlig innsyn. Slike 
krav finnes både i helselovgivningen, i 
arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven og 
offentlighetsloven. 

En intuitiv leder vil sørge for løpende 
dialog med ansatte med involvering og 
høring. Ansatte må forstå betydningen av 
sine bidrag. Jevnlig og løpende informa-
sjon og dialog om virksomheten er viktig. 
Lederen må sørge for at mål og planer 
utvikles sammen med ansatte. I tillegg bør 
det etableres faste kontaktarenaer mellom 
ledelse og ansatte. En dialog med tillit byg-
ger på åpenhet med hverandre og forståelse 
for hverandres roller, med samtidig mål 
om felles forståelse av hva som er viktig 
for den enkelte og for virksomheten. Jevn 
og kontinuerlig kontakt gjennom hele 
året er viktig for å kunne få kunnskap 
og forståelse. Ledelsen må forutsette at 
tillitsvalgte er en stemme for ansatte og 
tar ansvar for å ta saker og standpunkter 
tilbake til ansatte. Det må skapes dynamikk 
i dialogen ved at ny kunnskap kan medføre 
endring i standpunkter. 

Gjennom avtaler kan tillitsvalgte på 
vegne av en gruppe ansatte , påta seg 
oppgaver og arbeidstid utover det som 
følger av lovgivning. Avtaler er gjensidige 
og frivillige mellom i utgangspunktet 
likeverdige parter.  Hvordan de forvaltes  
legger grunnlag for om partene er villig 

til å videreføre de og ev inngå nye avtaler. 
Respekt for avtaler er grunnleggende for 
opparbeidelse av tillit og samarbeid.  

I arbeidet med å bli en god leder og i 
lederutdanning, er bruk av verktøy som å 
involvere og ansvarliggjøre ansatte et viktig 
element og å trygge ledere på å forholde 
seg ulik kompetanse og ulike synspunkter. 

Omstillinger | Helsetjenesten er i 
kontinuerlig omstilling. Det skyldes end-
ringer i styringssystemet, finansiering 
og organisering, men også utvikling av 
medisinske fag. Ledere i helsetjenesten 
må gjennomføre omstillingsprosesser. Det 
stilles en rekke formelle krav til hvordan 
omstillinger skal gjennomføres i lovgiv-
ningen og i hovedavtaler. 

For ledere som ønsker effektive og kva-
litativt gode omstillinger er det avgjørende 
med tidlig og reell involvering av tillits-
valgte og ansatte. Ledere som er opptatt 
av virksomheten er opptatt av godt resultat 
og tilrettelegger for at omstillinger kan 
korrigeres underveis i prosessen dersom 
det viser seg at opprinnelig vedtak ikke er 
hensiktsmessige.

I komplekse kompetansevirksomheter 
kan ikke god drift og effektive omstillinger 
oppnås uten å ta i bruk ansatte kompetanse 
og reelle prosesser med tillitsvalgte.  Noe av 
forklaringen på alvorlige feilbeslutninger, 
er nettopp at grunnlaget var feil. Det er 
kostbart for virksomheten på flere måter. 
I offentlige virksomheter, som sykehus, 
rammer det mer enn virksomheten, også 
befolkningen og samfunnet. 

Med tett dialog med ansatte under 
omstillinger vil det som viser seg å være 
uriktige avgjørelser kunne justeres under-
veis når effekten av vedtaket viser seg. 
På denne måten blir det mulig å gjøre 
justeringer underveis utfra ny informasjon. 
I store omstillinger er det alltid nødvendig 
med slik fleksibilitet. 

For å oppnå samarbeid med tillitsvalgte 
og ansatte må målet med omstillingen 
være klart og forståelig – og de prosesser 
som planlegges må ivareta behovet for 
nødvendige opplysninger underveis tas 
med i grunnlaget for nye avgjørelser.  
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Anne Kjersti Befring har vært leder siden 1996, 
i helseforvaltningen og i Legeforeningen. Fra 1. 
oktober 2014 er hun ansatte ved juridisk fakultet, 
UiO. Hun har forelest på ulike lederutdanninger 
for helsepersonell de siste årene.

Kilder:
[1] Sterman, J. D. (2000). Business dynamics: Systems thinking and modeling for a complex world. Boston: Irwin 

McGraw-Hill. Axelrod, R. M., & Cohen, M. D. (1999). Harnessing complexity: Organizational implications 
of a scientific frontier. New York: Free Press. Rackham, N. (1978). Interactive skills: Models for explaining 
behaviour. England: Huthwaite Research Group

Omstillingen må være påvirkelig for å 
unngå at den baseres på feil grunnlag. 
I store omstillinger må både vedtak og 
prosesser som er reversible dersom kal-
kylene de baseres på viser seg og være 
feil. Det å ha et omforent bilde av situa-
sjonen i virksomheten er grunnlaget for 
beslutninger som treffes. Både ledelse og 
tillitsvalgte må ha åpenhet om de faktiske 
utfordringer i virksomheten. En situasjon 
med «kamp» og konflikt om de faktiske 
utfordringer gir et dårlig utgangspunkt 
for felles forståelse om utfordringer og 
samarbeid. Målet for ledelsen må være 
at tillitsvalgte bidrar til samme forståelse 
for virksomheten og prosesser internt i 
egen gruppe for å understøtte de felles 
mål som er satt – og at nødvendig faglig 
kompetanse kan tas i bruk i prosessen.  
Dette kan oppnås gjennom tillit og godt 
samarbeid.
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Medisinstudenter blir stadig spurt spesialiseringsvei uten å kunne gi noe 
godt svar. Æsculap gjør nå et helhjertet forsøk på å hjelpe usikre studenter.

Utenfor pensum

Tips? 

Kontakt 
leif.koerner@hotmail.com
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Norge står på randen av en eldrebølge som svekker statsfinansene, strammer pensjonene 
og truer selve velferdsstatens bærekraft. Vi må jobbe lengre, være mindre oljeavhengige 
og behandle flere gamle og syke per arbeidstaker enn noen gang før. Det er dog ikke 
helt håpløst, og Æsculaps uetiker vil her presentere et enkelt tiltak for å sikre fremtiden: 
Sigg til folket.

Det er hevet over enhver rimelig tvil at sigarettrøyking øker sjansen for å dø. Fler-
foldige sykdommer er tett knyttet til røyking, som f.eks. lungekreft. Vi røykere (ja, jeg 
er en av dem) er for alle praktiske henseende i gang med et saktegående selvmord. Det 
er både viktig, riktig og svært ansvarlig gjort.

Når levealderen blir stadig høyere, og pensjonsalderen er vanskelig å røre, må 
samfunnet trå til med tiltak som sikrer fremtidens velferdsstat. En måte å unngå store 
pensjonsutgifter på er simpelthen å la folk røyke seg i hjel – litt tidligere. Det er flere 
positive ringvirkninger ved dette:

1. Det er store penger å hente i avgiftssystemene, og selv en marginal reduksjon av 
avgiftene vil kunne hentes inn gjennom økt volum av røyking.
2. Røyking er i dag en ensom affære, og man kan forebygge ensomhet (og sykdom på 
bakgrunn av denne) gjennom å gjøre røyken til det sosiale glidemiddelet det kan være.
3. I takt med «homesourcing»-trenden i industrien forøvrig er det store muligheter for 
norske arbeidsplasser. I tillegg kommer den økte etterspørselen etter helsepersonell.
4. Det er de lavest utdannede som røyker mest. Dermed får vi luket ut lavproduktive 
individer fra samfunnet – individer som også bruker andre velferdstjenester mer enn 
gjennomsnittet.
5. Dette tiltaket må innrettes slik at flest mulig dør så tett som mulig opp til overstått 
pensjonsalder, slik at de totalt sett er maksimalt lønnsomme for samfunnet.

Det virker kanskje kontraproduktivt å legge til rette for konsum av substanser vi har brukt 
tiår på å motvirke. Til det er det bare en ting å si; bedre sent enn aldri. Det er bedre å 
innse potensialet i en velplassert kreftpinne enn å holde på gamle dogma. Kampanjer 
mot røyking er intet annet enn en oppfordring til uansvarlig hasardspill med fellesskapets 
verdier. Det må man bare slutte med, og snarere få tilbake de riktige forbildene, som 
en kul James Dean med Marlboro, eller Humpfrey Bogart med sin Camel. Vi har rett 
og slett ikke råd til å la være; alternativet er bølge på bølge med dyre pensjonister som 
spiser opp oljefondet lenge før vi er blitt gamle.

Helsedirektoratet, legestanden og ledende politikere må innse alvoret i situasjonen, 
og gjøre det eneste rette. Glem deres Hippokratiske ed: Det viktigste er ikke å gjøre 
befolkningen frisk. Det viktigste er å lure dem.

Et forsvar for 
dampmaskinen
Som tidligere redaktør Per Fugelli har sagt; det er på 
tide å la røykerne være i fred. Det er jeg hjertens enig 
i, men ikke på grunn av det samme som gamle-Per.
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Bruk papirversjonen
Navn: Legemiddelhåndboka
Utvikler: 07 Interaktiv AS
Plattform: iOS og Android
Siste utgivelse: mai 2014
Pris: Gratis

For å ta den triste sannheten først: Dette er en app med mye 
ubrukt potensiale. Etter en relativt lang oppstarttid – spesielt 
appens beskjedene filstørrelse tatt i betraktning – kommer en til 
hovedmenyen med faner tilsvarende seksjonene i papirversjonen 
av Legemiddelhåndoka. Videre underinndeling er ryddig og intuitiv. 
For eksempel vil en kunne finne terapibeskrivelse for hjerte- og 
karsykdommer i en egen mappe, som igjen er delt inn etter de 
ulike tilstandene, eksempelvis T8.9 Cerebrovaskulær sykdom. Et eget 
søkevindu kommer godt med hvis tilstandens kapittelplassering 
er mindre åpenbar. Appen krever ikke kontinuerlig nettilgang og 
er dermed tilgjengelig overalt.

Selve fagteksten er nøyaktig den samme som i papirversjonen, 
men med den åpenbare fordelen at henvisninger til andre kapitler 
kun er et hyperkoblingstrykk unna. For de som ikke kjenner 
papirutgaven gir hovedteksten en kortfattet og presis tilnærming 

utvalgt app

til (primært medikamentell) behandling av de ulike sykdommene, 
prinsipper for ulike medikamentgrupper og en liten innføring 
i farmakologiske prinsipper. En betydelig fordel er at boken er 
skrevet på norsk for norske forhold. Spesielt i infeksjonsmedisin, 
med antibiotikaprioritering etter norske forhold, komme dette 
godt med og boken fungerer som lærebok i infeksjonsmedisin 
for mange studenter. I tillegg er det lagt inn ATC-klassifisering 
av preparatene, hvilken reseptgruppe de i tilhører, trinnpriser og 
all annen informasjon relevant innen reseptlære og -forskrivning.

Så langt alt vel. Dessverre er det den manglende dynamikken 
som gjør applikasjonen lite anvendelig. Nettbrettversjonen vises 
kun på høykant som betyr at en må lese i nittigraders vinkel om 
en stiller nettbrettet på bordet. Svært upraktisk. Et annet poeng 
er at appen med fordel kunne fått mer tiltalende farger og layout. 
Dessuten går det hele tregt og en må ofte vente to-tre sekunder 

Anders Hartmann, Trond Jenssen, 
Joar Julsrud, Erik Heyerdahl Strøm

Nyremedisin
– en praktisk veileder

I denne 3. utgaven av Nyremedisin 
er teksten betydelig oppdatert og 
omskrevet.

Ny faglitteratur

Gyldendal Akademisk 
Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo 

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

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

Medisin

Finn Wisløff, Tobias Gedde-Dahl, 
Geir E. Tjønnfjord, Harald Holte (red.)

Blodsykdommer

Denne 7. utgaven er oppdatert og 
utvidet med mange nye figurer og 
bilder. Boken er en veiviser i fagfeltet 
blodsykdommer, og prøver å gi svar på 
sentrale spørsmål.
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Andre apper:  

3. MathFormulas – Gratisapp-
likasjon med alt du trenger av 
formler til statistikkeksamen 
eller prosjektoppgaven.

1. Medicinsk kompendium lom-
mebog – Nyttig i den kliniske 
hverdagen hvor mobiltelefonen 
ofte er mer tilgjengelig enn 
lærebøkene. Dessverre bare 
tilgjenglig på Apples enheter og 
koster 399.

2. Google disk – Pen og oversik-
tlig gratisapplikasjon for bedre 
tilgang til nettskyen utviklet av 
Google. Særlig gunstig for de 
med gmail-epostadresse.

fra en trykker på noe før programmet reagerer og flere ganger 
stoppet det helt opp. 

«Bruk papirversjonen hvis du synes appen er så dårlig.» tenker 
du kanskje, og ja, det kommer jeg til å fortsette med en stund til. 
Imidlertid har jeg et stort håp om at også Legemiddelhåndboka, 
svært kjent og mye brukt blant både studenter og leger, også 
finner veien til den elektroniske verden.

Et Sony Xperia Z2 nettbrett med Android 4.4 ble brukt til testingen.

Frederik Emil Juul
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Nevroanatomi til klinisk 
nevrologi
Neuroanatomy – An illustrated colour text, 5. edition
A. R. Crossman, D. Neary

192 sider, utgitt 2014
Churchill Livingstone, Elseiver
ISBN: 9780702054051

Kompleksiteten i nevroanatomi kan ofte være utfordrende 
for medisinstudenter å forstå. Det er heller ikke alltid lett å se 
parallellene til klinisk nevrologi. Neuroanatomy – An illustrated colour 
text kan gi klarhet i disse problemene. Den gjør et forsøk på å 
integrere basal nevroanatomi og klinisk nevrologi, og dropper 
unødvendige detaljer for å få frem de klare linjene. 

Det er en kort og lettlest bok, med fine pedagogiske tegninger.  
Boken starter med en introduksjon av de viktigste prinsippene 
innen makroanatomi, nervesystemets utvikling og klinisk diagnos-
tikk. De neste kapitlene er delt inn etter de ulike hovedregionene 
i nervesystemet, og har mange korte sammendrag over relevante 
kliniske syndromer og symptomer. Mange av kapitlene inneholder 
også bilder av dissekerte våtpreparater av særdeles god kvalitet. 
En av perlene i denne boken er sluttkapitlet om problemløsning, 
hvor de relaterer topografiske lesjoner til kliniske utfall i en god 
systematisk oversikt. 

Boken er ikke like innholdsrik og detaljert som Per Brodals 
Sentralnervesystemet, og bærer også lite preg av at dette er et fagfelt 
hvor mye av kunnskapen fortsatt er på et forskningsnivå. Til gjen-
gjeld er det en poengtert bok, hvor alle de viktige fundamentene 
innenfor nevroanatomi dekkes.

Personlig synes jeg at det er det velorganiserte og gjennomtenkte 
designet og de svært informative illustrasjonene som gjør denne 
boken verdt å lese. Du vil ikke sitte igjen med en dybdeforståelse 
av faget, men boken omfatter mer enn det du trenger å kunne i 
den kliniske hverdagen. Veldig effektiv og tidsbesparende lesing, 
som passer perfekt både som en innføring og til senere repetisjon. 

.
Denesha Kandiah

Når psykiateren må 
akuttbehandle
Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere
John E. Berg, Per Håkon Eikeseth, Einar Johnsen

286 sider, utgitt 2008
Hertervig Forlag
ISBN: 9788282160056

Akuttpsykiatri har flere særegne utfordringer som en sjeldent 
opplever andre steder i medisinen. Pasientene er oftere ambi-
valente eller direkte negative til behandling og innleggelse, og 
jus er en større del av en akuttpsykiaters kompetanse. Det kan 
bli nødvendig med tvangsinnleggelse og -behandling av svært 
utagerende pasienter.

Disse og andre utfordringer blir besvart i boken Akuttpsykiatri 
for leger og sykepleiere på en kort og direkte fremstillingsmåte. De 
mange kapitlene tar for seg sentrale emner som suicidalitet, 
den rusmiddelbrukende pasienten og håndteringen av mani 
hos en med bipolar lidelse. Her er det ikke brukt mye plass på 
unødvendig tekst og langtidsbehandling som psykoterapi ved 
mildere depresjon er utelatt. Forfatterne gir kun de mest essen-
sielle opplysninger og råd, og boken treffer det tittelen viser til 
og som leseren sannsynligvis ønsker – akuttpsykiatri. Her må det 
bemerkes at boken fortrinnsvis er rettet mot sommervikarer og 
assistentleger (pluss sykepleiere) som jobber i akuttpsykiatrien 
og i mindre grad allmennlegekontoret.

Utformingen av boken har det største forbedringspotensialet. 
Litt flere farger og mer lystbetonte illustrasjoner, samt et mer 
kompakt format ville gjort boken enda mer innbydende og 
tilgjengelig i den kliniske hverdagen.

Når jus er en så sentral del av psykiatrien kan bøkene lett bli 
utdaterte med nytt lovverk. Dette er ikke et merkbart problem i 
skrivende stund men forhåpentligvis blir det skrevet en oppdatert 
versjon før lovendringene blir betydelige, for dette er en svært 
nyttig bok i introduksjon til akuttpsykiatri.

Frederik Emil Juul

Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere
John E. Berg
I sam

arbeid m
ed Per H

åkon Eikeseth, 
Einar Johnsen og Asbjørn Restan

Hertervig Forlag

H
ertervig Forlag

Akuttpsykiatrien er under press fra fl ere sider. På den ene side er akuttavdelingene 
forpliktet til å ta inn alle pasienter som leger henviser, til alle døgnets tider og hele året. 
På den annen side har ikke akuttavdelingen noen rett til å videreføre pasientene når de 
ikke trenger akuttpsykiatriens høye beredskap og kompetanse. Utfordringen ligger derfor 
i å få til best mulig behandling og omsorg for de som legges inn, inntil andre behandlere 
kan overta. Boken du har i hånden gir en mulighet til å takle utfordringen mer profesjonelt. 
Akutt håndtering av ulike kriser, lidelser, rusmisbruk og forvirring med et psykiatrisk 
islett er blant temaene. Men også veiledning i bruk av de aktuelle lover som gir pasienten 
rettigheter og oss behandlere plikter og muligheter. Erfaringene som gjennomsyrer boken 
er en blanding av forfatternes årelange samlede erfaring som psykiatere fra akuttavdeling, 
og råd og veiledning vi har kunnet hente fra tilsvarende bøker fra mange andre land og 
selvsagt også fra de mange lærebøker i psykiatri som allerede fi nnes. 
Det er vårt håp at boken vil bli en god følgesvenn for både novisen og den erfarne lege og 
sykepleier i akuttpsykiatrisk virksomhet. Videre antar vi at boken også vil kunne brukes 
som oppslagsbok for alle våre samarbeidspartnere i det mangslungne nettverket av tjenester 
som fi nnes rundt psykisk syke. Boken er skrevet utifra gleden og tilfredsstillelsen vi får av 
å arbeide på denne måten. 

John E. Berg er overlege på akuttpsykiatrisk avdeling på Lovisenberg, er også spesialist 
i arbeidsmedisin og har publisert nesten 50 artikler i internasjonale fagtidsskrifter, fl ere 
sammen med medforfatterne EJ og AR. Fire lærebøker innen det sosialpsykiatriske og 
helseøkonomiske felt har han også vært med på å utgi som eneforfatter eller i samarbeid 
med kolleger. Han er også medlem i Norsk psykiatrisk forenings utvalg for helseøkonomi. 

Per Håkon Eikeseth har vært avdelingsoverlege ved Vor Frues Hospital, Lovisenberg 
Diakonale sykehus, siden 1997. Avdelingen betjener både Diakonhjemmet og Lovisenberg 
sektorer med et samlet opptaksområde på 225.000 innbyggere i Oslo. Han har tidligere vært 
ansatt som lege ved akuttpsykiatrisk avdeling på Vinderen i perioden 1990 til 1993 og har 
vært medforfatter i fl ere artikler i internasjonale fagtidsskrifter de siste 15 årene. 

Einar Johnsen er nylig pensjonert avdelingsoverlege fra akuttavdelingen på Lovisenberg der 
han arbeidet sammenhengende i 20 år. Samlet har han 25 års erfaring fra akuttpsykiatri. 
Han er godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi og arbeider nå deltid på 
Hospice Lovisenberg. 

Asbjørn Restan er avdelingsoverlege på akuttavdelingen på Blakstad sykehus, hvortil han 
kom fra tilsvarende jobb på Akershus Universitetssykehus. Han har tidligere arbeidet på 
akuttavdelingen på Lovisenberg og var med på å utvikle inntaksposten ved avdelingen. 
Ved siden av er rettspsykiatri et hovedinteressefelt. Han er godkjent veileder i psykoterapi. 

ISBN 978-82-92023-03-7

9 788292 023037

John E. Berg 

I samarbeid med Per Håkon Eikeseth, 
Einar Johnsen og Asbjørn Restan

Akuttpsykiatri
for leger og sykepleiere
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En håndbok i kirurgisk 
vaktarbeid
Lommekirurgi
Trond Dehli, Ole Kristian Losvik

181 sider, utgitt 2014
Cappelen Damm akademisk
ISBN: 9788202441913

Lommekirurgi hevder å være en håndbok med et målgruppespenn 
fra studenter i praksis til ferske kirurger. Undertegnede befinner 
seg midt i mellom, altså som turnuslege. Boken er kortfattet og 
passer i lommene på de største legefrakkene. Ortopedi er utelatt.

I motsetning til de fleste bøker om emnet, bruker forfatterne 
historiske fakta og anekdoter fra egne yrkesliv. Dette gir flere 
knagger å henge kunnskapen på. Vakt-aspektet vektlegges, og 
temautvalget (fra et ellers enormt fagfelt) gir leseren en følelse av 
hva man faktisk møter på i vaktsammenheng. Det er momenter 
som gjør at boken skiller seg ut og er verd å lese fremfor eller i 
tillegg til andre kirurgibøker. Takk til forfatterne for å blottlegge 
egen tvil og feil de har gjort. Som student og ung lege er tanken 
på å gjøre feil tyngende, og forfatternes refleksjoner rundt dette 
viser at det er mer å lære av enn å frykte i mange tilfeller. Kapitlene 
«Å bli kirurg» og «Å være på vakt» er også fine.

Sykdommene omtales på vanlig måte, der epidemiologi, 
etiologi, presentasjon, diagnostiske hjelpemidler og tiltak pre-
senteres på en vant måte, men mer jovialt og med flere praktiske 
betraktninger enn i tørre læreverk. For hvert tema angis også en 
egnet kilde for videre lesning, oftest fra toppen av «kunnskaps-
pyramiden» så som Best Practice eller UpToDate.

I beskrivelsen av tiltak til problemstillingene forblir for 
mye usagt. Visst gir Lommekirurgi deg gode forutsetninger 
for å kunne gjenkjenne en lidelse, vurdere alvorlighetsgrad og 
igangsette diagnostikk. Men en håndbok i kirurgisk vaktarbeid 
bør, etter min mening, ikke overlate til fantasien, Best Practice 
eller bakvakt å kunne planlegge eller igangsette de nødvendige 
tiltakene. Beskrivelsen blir for overfladisk. Det savnes omtale av 
antall gram, kaliber, varighet, millimol og så videre. Er tiltaket 
enkelt og trygt nok til at du kan prøve deg frem selv? Hva er de 
store fallgruvene? Slike spørsmål preger det å være fersk, og jeg 
skulle gjerne hatt flere av dem besvart. Antibiotika-anbefalingene 
fra Helsedirektoratet er vedlagt hvert tema. Praktisk om man har 
boken med seg hele tiden, overflødig om ikke. Oppsummering av 

EKG-tolkning virker malplassert i en kirurgisk bok når målgrup-
pen er ferske leger og erfarne studenter.

Lommekirurgi er en god bok for medisinstudenter i praksis 
eller sommerjobb. Jeg vil kalle den sympatisk, om en bok kan 
ha en slik egenskap. Den kan være god for turnusleger med 
oppfriskningsbehov, men har mye potensiale i form av mer 
konkrete tiltaksbeskrivelser

Stian Wendelborg
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Ortopædisk kirurgi – bare 
et oppslagsverk?
Ortopædisk kirurgi
Otto Sneppen, Cody Bünger, Ivan Hvid, Kjeld Søballe (red.)

708 sider, utgitt 2014
FADL`s Forlag
ISBN: 9788777497230

«Ortopædisk kirurgi» er ute i sin 8. utgave på 28 år. I siste utgave av 
boken er ny ortopedisk forskning implementert, det er benyttet 
945 illustrasjonsfigurer og man har knyttet undersøkelsesvideoer 
til boken. Forutsetninger for å lage en god lærebok er på plass. 
Men blir det bare et oppslagsverk for medisinstudenter? 

Boken utgis av FADLs Forlag. Den er skrevet for medisinstu-
denter og i tillegg ment å kunne fungere som en oppslagsbok for 
ferdigutdannete leger. Teksten i boken er dansk. Hovedforfatterne 
har sitt utspring ved Aarhus Universitetssykehus i Danmark og 
Rikshospitalet i Norge. Boken dekker alle aspekter av ortopedi. 
Den er innbundet i tykke permer, har god kvalitet på sidene og 
godt trykk. 

«Ortopædisk kirurgi» er delt inn i fem deler. De tre første delene 
tar for seg diagnostisk metodikk, generelle behandlingsprinsip-
per og generell traumatologi. Del fire dekker allmenn ortopedi 
som for eksempel medfødte sykdommer, amputasjoner og pro-
tesekirurgi. Den siste delen tar for seg regional ortopedi for alle 
sentrale knokler og ledd. Underkapitlene er systematisk bygget 
opp. I starten presenteres anatomi, biomekanikk og epidemiologi. 
Deretter er de delt opp litt ulikt, avhengig av sykdomspanoramaet 
innen hver region. Medfødte sykdommer, traumatiske skader og 
degenerative tilstander presenteres. Inflammatoriske sykdommer, 
tumorer og rehabilitering gjennomgås også. 

Noe av det som slår mot deg når du blar gjennom «Ortopædisk 
kirurgi», er alle illustrasjonene boken er fylt med.  Her finnes ana-
tomiske og biomekaniske tegninger, et stort antall radiologiske 
bilder og en del fotografier av skader, gipser og suturer. Man kan 
faktisk få med seg en god del bare ved å bla igjennom boken fordi 
illustrasjonene er så gode. Når man begynner å lese tenker man at 
det er godt det ikke er færre illustrasjoner. Teksten er kompakt og 
stedvis preget av lite luft på sidene. Samlet gjør det ikke så mye 
for leseopplevelsen, men noen sider er tunge å komme igjennom. 

Boken har mange styrker. På de litt over hundre første sidene 
av boken presenteres diagnostisk metodikk og kirurgiske prose-
dyrer. Her får man en grundig og kompakt innføring i ortopedisk 
diagnostikk og tenkemåte. De tilknyttede videoene er gode. 
Illustrasjonene er fine. Men boken bruker også mye plass på for 
eksempel tumorkirurgi og en del sjeldne medfødte tilstander, 

som nok er tiltenkt leger i ortopedisk spesialisering snarere enn 
medisinstudenter.

Er «Ortopædisk kirurgi» en bok medisinstudenter bør lese? Det er 
ingen tvil om at boken er svært gjennomarbeidet. Ortopedispirer 
vil nok like boken, men for majoriteten av medisinstudenter tror 
jeg den blir litt for omstendelig og detaljert. Alt i alt en god bok 
som best benyttes som et fremragende oppslagsverk i en travel 
studiehverdag. 

Jens-Øyvind Samuelsen
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Oversiktlig og fyldig 
lærebok i indremedisin
Davidson’s Principles and Practice of Medicine, 22nd Edition
Brian R. Walker, Nicki R Colledge, Stuart H. Ralston og Ian 
Penman

1372 sider, utgitt 2014
Elsevier
ISBN: 9780702050350

Det nærmer seg jul, og medisinsk fakultet har ikke glemt å gi deg 
den årlige presangen, ja eksakt, eksamen. Så mens du vandrer 
hjem fra klinikken eller lesesalen til studenthybelen en sen og 
snøfylt kveld, og ser de tente lysene i vinduene og julematen på 
bordet, glem nå ikke at du i hvert fall fortsatt har friheten til å 
velge bøkene dine selv. Nettopp derfor sitter undertegnede her, 
en stund før du leser dette, og skriver en omtale av Davidson’s 
Principles & Practice of Medicine, en murstein av en bok. For det blir 
viktigere og viktigere desto nærmere eksamen kommer, hvilken 
bok man velger å bruke. 

Det hele begynte med den begavede doktoren Sir Stanley 
Davidson, som skrev førsteutkastet til en tekstbok kalt Principles 
& Practice of Medicine i 1952. Siden den tid har det kommet 21 nye 
utgaver. Boken er basert på britiske termer og måle-enheter, og 
således svært vennlig mot studenter som studerer i Norge. Davidson’s 
Principles & Practice of Medicine gis ut av Elsevier, er på 1372 sider og 
har 29 kapitler. Den er redigert av fire redaktører/forfattere, men 
med bistand fra et mangfold av fagkyndige. Ifølge Elsevier selv, 
brukes den av over to millioner legestudenter, leger og annet 
helsepersonell verden over. 

Selv om det neppe er noe kvantesprang fra den ene utgaven 
til den neste, er indremedisin et så dynamisk fag at det kreves 
at en lærebok oppdateres med jevne mellomrom (mer bekym-
ringsverdig er det heller med læreboken i indremedisin som 
forfatterne mener er så god at den ikke trenger å oppdateres 
lenger). Heldigvis blir også det pedagogiske oppdatert. I denne 
utgaven av Davidson’s er det syv ulike typer faktabokser, «General 
information», «Evidence-based Medicine», «Practice Points», 
«Emergency», «In Old Age», «In Pregnancy» og «Adolescence». 
Disse små faktaboksene gir alt fra informasjon om sykdommer med 
liknende symptombilde til kontraindikasjon for medikamenter. 
Selv om et slikt opplegg med ulike bokser kan tenkes å bli rotete, 
har redaksjonen for Davidson’s gjennomført dette svært ryddig; 
boksene er små med korte og klare faktapoeng. Det er altså ingen 
fare for at du lar deg forvirre eller distrahere av disse underveis 
i lesingen. I medisinen er det behjelpelig å ha et godt øye, ved 
mange tilfeller vil diagnosen lyse fremfor deg i det øyeblikket 

du ser pasienten. Derfor er det fascinerende hvorledes noen, og 
spesielt tidlige lærebøker, er laget helt uten en eneste illustrasjon 
eller foto. Davidson’s synder heller ikke her. Selv om det gjerne 
kunne vært flere foto, får man illustrert, der det er nødvendig, hva 
det snakkes om. Illustrasjonene i Davidson’s er også svært gode. 
Ofte er forfatterne «To-The-Point» og hvert kapittel åpner med 
en illustrasjon av et menneske med piler til det organsystemet og 
de sykdommer som kapittelet berører. Kapitlene har overskrifter 
fra et blandet spekter, slik som fag-gren (geriatri), organsystemer 
(hjerte, lever, pankreas) eller spesifikke sykdommer (diabetes 
mellitus). Illustrasjonsfotoet som åpner hvert kapittel viser derfor 
godt hva som er viktig å ha i mente ved en fokusert undersøkelse.   

Som vanlig følger internett-tjenesten Student Consult, med teksten 
online (søkbar) og spørsmål for å teste seg selv, for de ivrigste.

Selv om Davidson’s er en flott lærebok, bør man også sjekke 
ut andre alternativer før man bruker det spinkle studentbudsjettet 
på en av dem. Det er helt u-unngåelig å nevne at om du velger 
den ene eller den andre vil en viss smakskomponent komme i 
betraktning. Liker du grønne eller grå lister? For tross alle de flotte 
illustrasjonene, faktaboksene og bildene er Davidson’s fortsatt en 
ganske grå lærebok, dog med et mer pedagogisk tekstverk enn 
mange av de andre alternativene. Andre lærebøker i indremedisin 
vil også gå dypere i materien enn denne.

Kumar & Clark Clinical medicine er en utfordrer til Davidson’s, 
som man bør sjekke. Både Davidson’s og Kumar & Clark tilbyr 
en faglig tyngde det er godt å ha, i hvert fall ha tilgang på, i løpet 
av de indremedisinske semestrene/modulene. Allikevel vil det 
for mange være fint å ha en mindre introduksjonsbok, som et 
overordnet terrengkart, noen ganger kan det være nyttig å orien-
tere seg omkring hvorvidt man befinner seg på steppe eller eng

.
Kristoffer Tunheim
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Etterlengtet ny utgave!
Idrettsskader – diagnostikk og behandling
Roald Bahr (red.), Paul McCrory, Robert F. LaPrade, Willem 
Meeuwisse, Lars Engebretsen

489 sider, utgitt 2014
Fagbokforlaget
ISBN: 9788245012248

Idrettskader – en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i 
forbindelse med fysisk aktivitet ble utgitt i 2002. Boken skapte 
stor internasjonal oppsikt og den engelske utgaven ble kåret til 
Book of the Year» av British Journal of Sports Medicine i 2006. 
12 år senere er boken ute i ny utgave med ny tittel. Ventetiden 
har vært lang, men ikke forgjeves. 

Idrettsskader – Diagnostikk og Behandling utgis av Fagbokforlaget. 
Boken er skrevet for allmennleger, fysioterapeuter, trenere og 
utøvere. 71 av verdens fremste eksperter på idrettsskader har 
bidratt i boken. Den dekker alle aspekter av idrettskader, enten 
de har oppstått under konkurranseidrett eller gjennom mosjon, 
lek eller friluftsliv. Boken er solid innbundet, har god sidekvalitet 
og godt trykk. Det er rikelig med illustrasjoner og fint fargevalg 
på tabeller, overskrifter og algoritmer. De tre første kapitlene 
omhandler generell idrettsmedisin, mens de resterende tolv 
kapitelene tar for seg diagnostikk og behandling av idrettsskader. 

De som har lest den forrige utgaven, vil kjenne seg godt 
igjen. Den nye utgaven har den samme problemorienterende 
tilnærmingen til skader. Omtalen av skader i de ulike regioner 
tar utgangspunkt i pasientens problem og beskriver den kliniske 
prosessen via symptomer og klinisk undersøkelse til diagnose, 
behandling og rehabilitering på en logisk og lettfattelig måte. 
Avsnittene om anamnese, klinisk undersøkelse og supplerende 
undersøkelser er utvidet i den nye utgaven. Det er mer informa-
sjon om indikasjon for bildediagnostiske undersøkelser. Nye 
algoritmer for utredning av akutte nakkesmerter og inneklem-
mingssymptomer i skulder har kommet med. Det er supplert med 
betydelig flere eksempler av både røntgen-, CT- og MR-bilder. Ny 
forskning rundt skademekanismer og behandling er implemen-
tert for utfordrende kliniske problemstillinger som skulder- og 
hoftesmerte. Testutvalget har vokst ytterligere, og nye tester som 
labrumtester i skulder og test for hofteimpingement er beskrevet.  

Som medisinstudent vil man sette stor pris på den nye utgaven 
av boken. Avsnittene om diagnostisk tankegang er veldig nyttige. 
De gjør at det blir lettere å ta fatt på undersøkelsen av en vond 
skulder eller hoven ankel. Diagnostiske fallgruver og de vanligste 
skadene presenteres i tabeller. De er svært praktiske for å få oversikt 

over differensialdiagnoser i en region. Det er kjærkomment med 
flere radiologiske bilder og illustrasjoner. 

Det man savner i boken er flere forslag til utredningsalgoritmer 
av for eksempel hofte- eller knesmerter. Det kunne med fordel 
vært beskrevet hvor gode de omtalte testene er, enten i form av 
sensitivitet eller spesifisitet eller kommentert i et eget avsnitt som 
for eksempel «nytten av kliniske tester».

Kan man anbefale boken for den gjengse medisinstudent? 
Svaret på det er «tja». Spørsmålet er om medisinstudenter får 
dekket pensum i generelle allmennmedisin- og kirurgibøker og om 
boken er verdt investeringen. Idrettsskade – Diagnostikk og Behandling 
tar i liten grad for seg utførelse av praktiske kirurgiske ferdigheter 
som gipsing og suturering. Boken er på den andre siden svært god 
på beskrivelse av diagnostisk tankegang og klinisk undersøkelse, 
samt suveren på behandling og rehabilitering. Skal man investere 
i en bok om bevegelsesapparatet kan Idrettsskader – diagnostikk og 
behandling anbefales på det varmeste. Velger man å vente, er det 
likevel en god idé å skaffe seg et eksemplar før man skal ut i 
allmennmedisinens store muskel- og skjelettverden. Enten som 
medisinstudent eller turnuslege. 

Jens-Øyvind Samuelsen
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Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com

Atten og umyndiggjort?
Medicinsk Kompendium, 18 udgave
Ove B. Schaffalitzky de Muckadell, Stig Haunsø og Hendrik 
Vilstrup 

2958 sider i 2 bind, utgitt 2013
Nyt Nordisk Forlag
ISBN: 9788717042391

Du har garantert sett den, stående på hyllene i morgenmøterommet 
eller på kontoret til de mer meritterte og erverdige professorene. 
Det er Nyt Nordisk Forlags Medicinsk Kompendium jeg snakker om, 
og det har tatt nesten et år siden utgivelsen å pløe mest mulig 
gjennom den 18. utgaven av boken. Spørsmålet er om en slik 
tungvekter – bokstavelig talt – er like god kunnskapskilde som 
professorene med boken på kontoret, eller om den danske boken 
er blitt umundiggjort i sin attende utgave.

 Medicinsk Kompendium utgis i to bind. Bindene forsøker å 
dekke hele det indremedisinske fagfeltet. Dermed er det begrenset 
hvor mye hver tilstand kan beskrives. Til gjengjeld har en alt 
samlet på et sted og bøkene viser seg å inneholde mer en nok 
fakta og informasjon for en student. Det store omfanget krever 
en god systematisering. Kapitlene er primært organisert etter 
organsystemene men også etter symptompresentasjoner som 
delirium og synkope. Et snedig merkingsystem av kapitlene og 
«kapittelside» gjør det enklere å finne fram.

Bøkene inneholder forholdsvis lite bilder og teksten - bokens 
klart viktigste element er organisert i to kolonner på hver side. 
Ryddig og oversiktlig presenteres temaene etter hverandre og 
det er luft mellom navngitt underavsnitt med typiske omtaler 
av forekomst, etiologi, patogenes, osv. Et hendig førsteavsnitt til 
hver lidelse er opplysning om tilstandens synonymbetegnelser, 
også på engelsk. I kapittelet om infeksjonssykdommene, og særlig 
barnesykdommene med sine mange kallenavn, er dette spesielt 
nyttig. Generelt oppleves kapittelintroduksjonen som presise og 
gode, mens medikamentbeskrivelsene senere i de samme kapitlene 
ofte blir for detaljerte, ikke minst for en medisinstudent. Det er 
satt av uforholdsmessig mye plass til konkret dosering av flere 
preparater. Kanskje er praksisen annerledes i Danmark men store 
bøker som dette er ikke førstevalget når er på leting etter antall mg 
protonpumpehemmer til bedriftslederen sittende på legekontoret. 

Dessverre er det noe med hele boken som gir inntrykk av 
gammelmodighet. Fargene er sparsomme, for det meste blå eller 
rød-oransje, med et rødlig bokomslag som driver tankene mot 
østlige europeiske land noen tiår tilbake i tid. Bildene bærer preg 

av å ha blitt tatt for like mange år tilbake, og da hjelper det mindre 
at kvaliteten på bildene er svært god. Med andre ord savnes det 
et mer innbydende og «kulere» utseende og det kunne blitt gjort 
uten å tape seriøsitet. Imidlertid fremstår omtalen av teknologiske 
nyvinninger og moderne utstyr godt oppdatert, blant annet med 
3D-ekkokardiografi. 

Resultatet av alt dette er en underliggende skepsis til bokens 
innhold; er dette siste kunnskap eller må jeg søke på nettet etterpå 
uansett? Det er synd, for boken er faglig solid og kunnskapsrik, 
en tungvekter av et læreverk som gir svar på det meste som ikke 
ligger dypt inn i en indremedisinsk spesialitet. Ettersom mange 
studenter sannsynligvis vil ha problemer med å forene prislappen 
med studielånet vil det være en god strategi å ønske seg en stor, 
firkantet og hard pakke under årets juletre. 

Frederik Emil Juul
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bergen trondheim

November
• 17.: Utvekslingskveld
• 21.-23.: Grunnutdanningskon-
feransen (GUK)
• 28.-30.:  Prosjekthelgen, arran-
geres i Bergen

Desember
• 5. Styremøte
• Julekos for medlemmer
• Begynnende forberedelser 
landsmøte

Januar
• Ball
• Utdeling journalkort
• Tema: etikkseminar
• DIPS-kurs

Februar
• NMF-pils/quis
• Skidag
• «Touch-metode» kurs
• Allmøte

Mars
• 20.-22. Landsmøte Nmf
• Etikkseminar og kommunikas-
jonskurs

November
• 12.-16. MedHum-revyen “Pla-
ceboeffekten” spilles i Verksted-
hallen i Trondheim. 
• 14.-15. Loppemarked til 
inntekt for Kenya (Kenyapros-
jektet Trondheim) 

Desember
• 4. Juleverksted for medisinstu-
dentene ved NTNU, arrangert 
av Nmf-Trondheim

Januar/februar
• Turnusmøte for 6. årsstudenter 
• CV- og jobbsøkerkurs for 6. 
årsstudenter 
• Kurs i håndtering av medisin-
lister for Nmf medlemmer
• Lisensforedrag for 5. årsstu-
denter 
• Temamøte: Vårt forhold til 
farmasøytisk industri 

utland

November
• Suturkurs i Szczecin, Polen.
• 26. Styremøte
• 28.-30. Akuttmedisinsk Gruppe 
(AMG) Kurshelg i Riga, Latvia
• UAEM konferanse, North 
Carolina, vi sender representant 
fra styret.
• Turnus-informasjonsmøte 
Odense, Danmark; Szczecin, 
Polen; Poznan, Polen; Pécs, Un-
garn; Budapest, Ungarn

Desember
• 17. Styremøte Nmf Utland
Romjulen
• Ahus turnuskurs (Oslo)
• DIPS-kurs (Oslo)
• Nmf Utlands Julebord (Oslo)
• Fagdag ved Tønsberg sykehus.

Januar
• Ultrabox - Szczecin, Polen
• 30.-31. Arbeidshelg 
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oslo

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

November
• 13. Tverrfaglig workshop
• 17. Farmakologikurs
• 25. Turnusmøte
• 28.-30. Prosjekthelg i Bergen

tromsø

November
• 11. Idrettsmedisinkurs

Desember
• 5. Juleavslutning med grøt-
servering og høytlesning av 
«Snekker Andersen»

annet
Deadlines Æsculap 2015
• 2. februar (0115)
• 25. mars (0215)
• 26. mai (0315)
• 7. september (0415)
• 26. oktober (0515)

Landsmøte
•20.-22. mars, Budapest, Ungarn

Nmf nasjonalt
• Søknadsfrist for klinisk utvek-
sling 15. desember
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utland

kontakt
styret@nmfutland.com

leder
Marit Witsø

nasjonalt styre 2015
Sara Gilani 

nestleder
Cathrine Sevre 

turnus, lønn og autorisasjon
Anne Sandvik 

økonomiansvarlig
Martin Smalberget Hansen 

prosjekt- og kursansvarlig
Henning Astrup Ramm

kontaktpersonansvarlig
Mathilde Kinge 

pr- og webansvarlig
Steffen Hellevik 
Philipp Aaholm

medlemsfordelsansvarlig
Andrada Zaharia 

utvekslingsansvarlig
Anes Mulic 

kontaktpersonansvarlig
Mathilde Kinge 

nasjonale komitéledere

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

utveksling –utreisende
Julie Sletten
juliesletten@gmail.com

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

forskingsutveksling
Stefan Randjelovic
stefan.rand89@gmail.com

globalhelseansvarlig
Mia Appelback
mia.appelback@gmail.com

prosjektansvarlig
Mari Eide
eidemari1@gmail.com

nettredaktør
Kim Jonas Vesterås
kimjonasvesteras@gmail.com

medhum-leder
Vilde Skylstad
skylstad6@gmail.com

nasjonalt styre 2014

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

Even Holth Rustad
evenholth@gmail.com

nestleder
Christian M. Lolland
christian@nmfutland.com

internasjonalt ansvarlig
RasmusBakken
rasmusbakken@gmail.com

økonomiansvarlig
Liv Reidun Tverelv
liv.tverelv@gmail.com

turnus – og lønnsansvarlig 
Elisabeth Holven
e.b.holven@studmed.uio.no

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

pr-ansvarlig
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com

oslo

leder
Vivian Amundsen
vivian.s.amundsen@gmail.com

nasjonalt styre 2015
Elisabeth Holven
e.b.holven@studmed.uio.no

prosjektansvarlig
Tord Øverås
tordo@uio.no

forskningsutvekslingsansvarlig
Hilde Andrea Soløst
h.a.solost@studmed.uio.no
Emma Lengle 
emmalengle@yahoo.com

klinisk utvekslingsansvarlig
Iris Porturas
iris_t_p@msn.com
Eric Tande Håland
eric_von_hohenzollern@
hotmail.com

økonomi
Fatemeh Zangeneh
fatemeh.zangeneh@gmail.com

arbeidslivsansvarlig
Vibeke Risvold
vibeke.risvold@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Synne Lofstad
synne.lofstad@hotmail.com

kommunikasjon- og medlemsansvarlig
Line Stensland
cstensland12@gmail.com

medhum 2016 leder
Nithiya Nareshkumar
nithiya1993@hotmail.com 

medhum 2016 nestleder
Mona Ramby Johannesen 
1302mona@gmail.com

bergen

leder
Kimberly M. Kleftås
kimberly.kleftas@gmail.com

nestleder
Rebekka Dahl
rebekkadahl@gmail.com

nasjonalt styre 2015
Eivind Alexander Valestrand

økonomiansvarlig
Ole Johan Furet
ofu003@student.uib.no

lønn- og turnusansvarlig
Isabel Kenny
tebasi_k@hotmail.com

pr- og websansvarlig
Johannes Vederhus
jve010@student.uib.no

medlemsansvarlig
Ada Røiseland Engelsen
ada.roiseland@gmail.com

kursansvarlig
Sara Heiervang

grunnutdanningsansvarlig
Hanne Hope
hannehope992@hotmail.com

prosjektansvarlig
Kristian Langøy
kristian0505@gmail.com

mentoransvarlig
Kristiane Bleskestad
kristiane.bleskestad@gmail.com

utvekslingsansvarlige
Torunn Hjøllo
torunn_hjollo@msn.com
Tonje Reitan Forbregd
tonjerf@gmail.com

leder ballkomité
Gjertrud Rønningen
gjertrud_92@hotmail.com

trondheim

kontakt
trondheim@medisinstudent.no 

leder
Inger Heimdal Stenseng
leder.nmf.trondheim@gmail.com

nestleder
Miriam Christ

nasjonalt styre 2015
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com

sekretær
Kari Syverud 

kursansvarlig
Marie Sautter

prosjektansvarlig
Marte Stine Einstad 
Ida Johnsen
prosjekt.nmf.trondheim@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Susanne Smeby

lønn- og turnusansvarlig
Ida Tylleskär

klinisk utvekslingsansvarlig
Rannei Hosar

forskningsutvekslingsansvarlig
Mary Le

pr- og webansvarlig
Øystein Ohr

medhum-leder 2016
Berit Thorleifsson

tromsø

kontakt
nmftromso@gmail.com

leder
Marthe Høiland
hoilandmarthe@gmail.com

nestleder
Maria Kristiansen
maria.kristiansen@hotmail.no

nasjonalt styre 2015
Louise Carlsen
louise@carlsen.no

turnusansvarlig
Margrete Ervik
margrete.ervik@gmail.com

økonomiansvarlig
Liv Reidun Tverelv
liv.tverelv@gmail.com

kurs- og prosjektansvarlig
Ida Marie Vikan

foredragsansvarlig
Elin Sigurdardottir

æsculap-ansvarlig
Sandra Kristiansen
smaakri@gmail.com

pr- og nettsideansvarlig
Ida Christine Lorentzen 

klinisk utvekslingsansvarlig
Åshild Norbotten

forskningsutvekslingsansvarlig
Andreas Finvåg

medhum 2016
Hanna Skjellet Granerud 

grunnutdanningsansvarlig
Ida Constanse R. Jakobsen

forbedringtromsø ansvarlig
Anneli Moholt
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