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SSola er endelig tilbake, skiene står 
på rekke og rad ved universitets-
inngangen, og våren nærmer seg. 

På samme måte som at sola er medisin 
mot mørketidsdepresjon, har Ingvard 
Wilhelmsens kloke ord samme effekt på 
negative tankemønstre. I januar holdt han 
foredraget «Sjef i eget liv» ved Universitetet 
i Tromsø. Der fikk medisinstudenter nyttig 
lærdom som kan brukes så vel i pasient-
konsultasjoner som i eget liv. Wilhelmsen 
tok opp holdninger til sykdom og livet 
generelt. Han presenterte eksempler fra 
egen praksis, på en verdig og humoristisk 
måte. Ved bruk av kognitiv terapi, gjør 
han pasientene bevisst på hvordan tan-
kemønstre påvirker holdninger. 

Medisinstudiet er omfattende, satt 
sammen av mange ulike fagområder. Det 
er fort gjort å gå i generaliseringsfellen, 
som Wilhelmsen advarte mot. Selv om en 
ikke har kontroll på alle undergrupper av 
lymfomer, betyr det nødvendigvis ikke 
at en aldri blir ferdigutdannet lege. Med 
andre ord; ikke la én hendelse farge hele 
tilværelsen. I hverdagens kjas og mas er 
det lett å miste fatningen. Med djevelen 
på den ene skulderen, er det godt å ha 
Wilhelmsen på den andre. Vi er sikre på 
at lærdommen vil komme godt med, og 
bidra til å skape bedre leger. 

Vi som satt i salen under foredraget 
kjente oss godt igjen i noen eksempler, 
og flere kunne tenkt seg en time ved 
Wilhelmsens hypokonderklinikk. Noe 
sier oss at pågangen av medisinstudenter 
vil bli større utover våren. Lykke til med 
eksamensforberedelser!

Leder: Nmf-Tromsø 
Indolent hypokondri

Marthe Høiland (t.h),
Louise Carlsen
leder nmf-tromsø, 
nasjonal styrerepresentant tromsø
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Tora Bonnevie
Forsker, NTNU

Tora er 31 år, ferdigutdannet lege og 
nevrofysiologisk forsker i Trondheim. 
Fascinasjon for hvordan de store linjer 
og små detaljer på tvers av biologi og 
psykologi henger sammen var noe av 
det som gjorde at valget falt på medisin. 
Forskerlinjen tiltalte henne umiddelbart, 
og da hun snublet over på forskningen 
til Moser-laben var det ingen tvil om at 
forskerlinjen var neste stopp. På Moser-
laben studerte hun hvordan kognitive 
funksjoner utføres i komplekse nettverk 
av nerveceller og fullførte en doktorgrad. 
Deretter var det tid for turnus, før hun 
fikk en postdoktor-stilling ved NTNU, 
slik at arbeidsdagene nå består av både 
nevrofysiologisk forskning og møte med 
pasienter. Når lysene slukkes for kvelden 
på NTNU, er Tora opptatt med trening 
av hest og hund. Hun tar dem gjerne med 
seg ut i marka eller opp på fjellet, mens 
hun tenker på to spørsmål fra Æsculap:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Restitusjon er ikke min sterke side…

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
Nysgjerrighet, engasjement og evne til å 
samarbeide

Enkelte personer nekter å høre på andre som sier «det klarer du aldri», eller «du 
har ingen sjanse». Ben Carson var og er en slik person gjennom sitt banebry-
tende arbeid innen nevrokirurgien. Med betydelige afrikanske røtter på en tid 
da diskrimineringen fremdeles var uttalt i USA (African-American Civil Rights 
Movement for likestilling hadde sin aktivitetstid i perioden 1954– 1968), og med 
foreldre som skilte seg da Carson var ung, hadde amerikaneren oddsene mot 
seg. Likevel nådde han til universitetet i Yale, utdannet seg senere til nevrokirurg 
og ble director innen spesialiteten ved Johns Hopkins sykehus.

Hans kanskje største bragd var delingen av et siamestisk tvillingpar med 
sammenvokste hoder. Dette var han den første i verden til å utføre med begge 
barna i live etter inngrepet. Senere fortsatte han med pediatrisk nevrokirugi 
som sitt spesialområde, fram til hans nåværende pensjonstilværelse. Det betyr 
på ingen måte at mannen har lagt seg på latsiden, og har i likhet med andre 
leger som Ron Paul, involvert seg i den amerikanske toppolitikken. Ved siden 
av politikken har Carson inntatt rollen som bokforfatter og skrevet flere bøker, 
blant annet om eget liv og veien til suksess.

I 2009 ble det gitt ut film om Carsons liv: Gifted Hands. Som hans mange 
bøker, hvor en bærer det samme navnet som filmen, er det et kristent religiøst 
tilsnitt men uavhengig av livssyn forsøker filmen å inspirere andre til å følge 
drømmene sine.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Ben Carson

(1951 – )
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Christiane Helgestad Gjerde
Forskerlinjestudent, UiB

Christiane er 21 år, ferdig med 2. året 
på medisin og er for tiden opptatt med 
å forske på en kreftform i hjernen kalt 
glioblastom. Lange dager på lesesalen 
har midlertidig blitt skjøvet til side for 
cellekulturer og testing av ny medisinsk 
behandling. Det å kunne lære på en ny 
måte, sammen med muligheten til å jobbe 
på et interessant prosjekt, gjorde at hun 
søkte forskerlinjen. Hun håper de en dag 
kan bidra til en ny medisin. I forskningens 
ånd eksperimenterer hun ikke bare på 
laben, men også med nye råvarer på kjøk-
kenet hjemme. Når alle er gode og mette, 
arrangerer Christiane en tur i fjellet, øver 
på nye ferdigheter i kickboksing, eller 
finner fram danseskoene. Æsculap byr 
opp til dans og stiller to spørsmål mens 
salsamusikken fyller rommet:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Vanskeligheter med å si nei, som tidvis går 
ut over overskudd og energi.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
Empati, nysgjerrighet og engasjement

Kjartan Hennig
Forskerlinjestudent, UiO 

Kjartan er 22 år, og har tatt en pause etter 
2 år med medisinstudier for å bli fersk 
forskerlinjestudent ved Universitetet i 
Oslo. Her er han oppslukt i feltet tumorim-
munologi - han prøver å bruke immunsys-
temet til å behandle kreftsvulster. En god 
porsjon nysgjerrighet gjorde at valget 
falt på forskerlinjen. Videre appellerte 
muligheten til å videreutvikle medisinsk 
kunnskap, og slik kunne bidra til å danne 
en liten del av et stort kart av kunnskap 
til hjelp for andre. Når han trenger litt 
avkobling fra lange dager på laben, finner 
han fram ski og staver og suser avgårde på 
fjellet. Dersom snøen har sagt farvel for 
i år, kan du høre ham øve på tonene til 
en ny korsang. Æsculap liker kor, gleder 
seg til å bli invitert på konsert, og stiller 
samtidig to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Litt over snittet glad i mat.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
Nysgjerrig, hardtarbeidende og kunn-
skapsrik.

profiler

Lars Rødland
Forskerlinjestudent, UiT

Lars er 22 år, går 3. året på medisin, og er 
med i en kardiovaskulær forskningsgruppe 
i Tromsø. Muligheten til å hjelpe andre, 
samt interesse for mennesker og deres 
ulikhet gjorde at han ble medisinstudent. 
Et ønske om et annet perspektiv på det 
vitenskapelige ved legeyrket, og mulighe-
ten til å fordype seg i et eget felt, gjorde at 
han så søkte forskerlinjen. I det kalde nord 
forskes det nemlig på akutt hjertesvikt, og 
dette har Lars vært en del av siden 2013. 
Dagene går med til å studere forskjeller 
i friske hjertemuskler mot hjertemuskler 
etter infarkt. Når labfrakken er ryddet 
vekk, er det fotball som gjelder. Dersom 
ballen triller for langt, spenner han på seg 
skiene og tar seg en tur i vakker natur ikke 
langt fra skolen. Æsculap pakker appelsin, 
kvikklunsj og to spørsmål til Lars:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er altfor sosial.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker? 
Nysgjerrighet, tålmodighet og system i 
rotet.

Tips til profiler?

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

Hva en finner på 
kontoret
Personer med avsluttet yrkeskarriære har ofte mye å fortelle etter 
mange år i arbeid. 
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D
et var en flott 
sensommer-søn-
dag ytterst på 
Snarøya i Oslo, 
i et område med 
boligstandard 
langt over det en 

vanlig student har tilgang til. Æsculap 
hadde fått tillatelse til å tre inn ved ankomst 
og gjennom en beskjeden port finner 
magasinets utsendte veien til intervjob-
jektets hage. 

«Hallo? Er det Dag?», svaret kommer 
raskt: «Det stemmer, kom bare ned, vi er 
blitt overlesset med fisk på tur med bar-
nebarna.» Dag Bruusgaard står nedenfor 
huset i buksesele og sløyer fisk, hele 28 
torsk og sei i tillegg til mange småfisk skal 
barnebarna stolt fortelle senere. Barna 
løper ivrig rundt med en fiskevekt og veier 
alt de kommer over, inkludert undertegne-
des ryggsekk. Bakgrunnen for Æsculaps 
besøk var Bruusgaards ønske om å forære 
noen av de første utgivelsene av Æsculap, 
datert tilbake til mellomkrigstiden, arvet 
fra faren. 

«Hva var det som fikk deg til å ville gi 
bort magasinene nå?»

«Det var ganske enkelt et naturlig 
resultat av at jeg måtte flytte ut av kontoret 
mitt», forteller han. «Dermed var det ikke 
lenger plass til eksemplarene». Han fortset-
ter den nitidige sløyingen av fisken mens 
han begynner å fortelle om egen studietid 
og magasinene han ønsker å forære. Mye 
i mellomkrigstidens studiehverdag var 
likt som i dag. Eksamen var et mas og 
mye frustrasjon gikk til dårlig formulerte 
eksamensoppgaver, forelesere som ikke 
inspirerte og flere begynte å stake ut kursen 
mot personene samfunnet kjenner i dag. 
Temaene ble gjenspeilet i innholdet av 
Æsculap utgitt på den tiden og kan gi et 
interessant innblikk i tidligere studiehver-
dag. Litt mer fokus på helsepolitikk var 
det riktignok og tidligere var det vanlig 
med en ærbødig omtale av nylig avdøde 
professorer i magasinet.

Hvem er så Dag Bruusgaard og hvorfor 
hadde Æsculap – gamle magasiner og 
utsendt intervjuer – forvillet seg til hans 
hjem? For å starte med fortiden er han 
sønn av Chris Bruusgaard, jordmor med et 
sterkt samfunnsengasjement innen abort-
saken. Faren Arne Bruusgaard var en nær 
samarbeidspartner til Karl Evang, tidligere 
redaktør av Æasculap og senere markant 
og radikalhelsedirektør. og. Evang har fått 
deler av æren til WHOs helsedefenisjon: 
«En tilstand av fullstendig fysisk, mentalt 
og sosialt velvære og ikke bare fravær av 
sykdom og lyte.» Selv om den ikke ble 
utviklet av nordmannen alene illustrerer 
den hans syn på det hele mennesket.

Dag Bruusgaard har vært deltids fast-
lege og professor i samfunnsmedisin. 
Han var med på å starte NRKs serie om 
helseopplysning, det som nå heter Puls 
og er i sin pensjonisttilværelse leder av 
Den nasjonale forskningsetiske komité for 
medisin og helsefag. Hans datter Pernille 
Bruusgaard har tydeligvis samme interesse 
for helse og samfunn, da hun har gått inn 
i legegjerningen med sykehjem og de eldre 
som sitt hovedområde, noe få gjør. Hen-
nes arbeid ble prisbelønnet høsten 2014.

Med barndomsrelasjon til Karl Evang 
(foreldrene var del av en gruppe helse-
arbeidere som gikk under betegnelsen 
Evangelister) kunne Bruusgaard fortelle 
mye om politikerens liv, også som student 
og aktiv i Æsculap. Radikale leger var med 
på å påvise at barn på østkanten i Oslo var 
kortere og lettere enn dem på vestkanten. 
Dette bidro til etablering av skolemåltid 
for alle barn – Oslofrokosten. Tiltaket er 
for lengst forlatt, men Bruusgaard husker 
selv bløte knekkebrød med svett ost og 
varm tran fra egen skoletid. Evangs bidrag 
til Æsculap var likevel ikke så politiske 
som en skulle vente, ifølge Bruusgaard. 
Mer kontroversielt var nok ugivelsen av 
Populært tidsskrift for seksuell opplysning som på 
30-tallet skrev om prevensjon, homofili 
og andre seksuelle og tabubelagte emner. 
Tidsskriftet hadde tilknytning til Sosialistiske 

lægers forening og Mot dag, indikasjoner på 
Evangs politiske ståsted.

I og etter studietiden gikk Bruusgaard 
inn i medisinfaget med klar dedikasjon 
og sammen med Christian Borchgrvink, 
norges første professor i Allmennmedisin, 
bygget de det akademiske miljøet for 
spesialiteten. I den senere tid er det de 
medisinsk uforklarlige lidelsene (MUPS) 
– inkludert fibromyalgi, EL-overfølsomhet 
og ME – og andre mindre spesifiserte 
tilstander som har opptatt ham.

Da fisken var ferdig filetert, klærne 
skiftet og en kaffetår inntatt, ble de gamle 
bøkene funnet fram. Selv i sin gode forfat-
ning levnet utseende liten tvil om at det 
var laget flere tiår tilbake. Språket var 
klart anderledes i mellomkrigstiden sam-
menliknet med idag, sidene mer fattige på 
bilder og reklamer som får en til å trekke på 
smilebåndet. Imidlertid kunne de omtalte 
emnene i flere av bøkenes vært tatt rett 
ut av dagens studenttilværelse, akkurat 
som beskrevet av Bruusgaard mens han 
sløyet fisken tidligere på dagen. I tillegg 
til gamle utgaver av Æsculap presenteres 
også originalutgaver av Populært tidsskrift 
for seksuell opplysning, bøker skrevet av og for 
Karl Evang, for å nevne noe. Den utsendt 
intervjuer fra nåtidens Æsculap gir en 
stor takk for de eksemplarene Bruusgaard 
ønsker å forære, og det blir spennende å 
få sett nærmere gjennom bøkene for å 
kartlegge hva det ble skrevet om, noe som 
vil bli presentert i en kommende utgave 
av Æsculap. Hvordan vil for eksempel 
innholdet i Populært tidsskrift for seksuell opplys-
ning fortone seg idag? 

Ved avreise roper Bruusgaard et siste 
viktige poeng: «Og en ting til må du ha 
med! Jeg var en av grunnleggerne av 
Medicinsk Paradeorchæster. Man føler 
seg gammel når noe en selv har vært med 
å  stifte feirer 50-års jubileum!»
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Lovbryternes fortellinger 
– unge stemmer i Iran 

I
ran - det store, rike og mang-
foldige landet i hjertet av 
Midtøsten. Dette vidstrakte 
fjell- og ørkenlandskap 
er bebodd av en slående 
mangfoldig befolkning som 
rommer alt fra verdensvante, 

Porche-kjørende Tehraniere til tradisjonelle 
nomader som flytter ved hjelp av esler og 
kameler. Høykulturelle sivilisasjoner har i 
tusenvis av år satt sitt preg på landet, og 
befolkningen vet å sette pris på sin kultur-
arv – tradisjonell mat, drikke, film, dans, 
musikk og ikke minst lyrikk ligger hjertet 
nær hos en hver iraner med selvrespekt.

Iran er også landet hvor millioner 
håpefulle mennesker – liberale som kon-
servative – for 40 år siden klarte å avsette 
en diktator med håp om å skape et bedre 
samfunn. Den nye lederen ble Ayatollah 
Khomeini. Han ble hyllet for sin enkle, 
muslimske livsstil, men hans overtakelse 

av makten ble et kraftig tilbakeslag for 
de som under revolusjonen kjempet for 
demokrati. Landet ble et totalitært teokrati 
og Khomeini innskrenket raskt kvinners 
rettigheter og satte tusenvis av opposi-
sjonelle i arrest. Året etter revolusjonen 
innvaderte Irak landet, og i den åtte 
år lange krigen som fulgte, mistet en 
halv million iranere livet. De meterhøye 
portrettene av sørgmodige martyrer som 
dekker husfasader i alle Irans byer minner 
en konstant på den katastrofale krigen.

Jeg reiser hit for å delta på Nmfs 
kliniske sommerutveksling i landets tredje 
største by, Esfahan. Oppholdet viser seg 
å bli en kulturell, heller enn en medisinsk 
opplevelse. Det viser seg å bli en måned 
hvor jeg gang på gang blir overrasket, 
forundret og til tider fortvilet over kontro-
versene den strengt religiøse lovgivningen 
gir opphav til. Og fremfor alt en måned 
hvor jeg oppdager at landet er langt mer 

tekst: Anna Engström
bilde: Mohammad Ali Afrasiabi

Grålysning over Tehran. Musikken skrus opp mens bilen 
akselereres ut på motorveien. Persisk hiphop og Rolling 
Stones vekker oss fra morgenslumringen i baksetet. Mick 
Jaggers velkjente stemme fyller meg med en følelse av 
frihet, men jeg er nokså sikker på at musikken er forbudt. 
Da jeg spør, svarer Reza: «Life is hard to live the way they 
want us to. You have to break a lot of rules to survive in 
this country.»
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nyansert enn vestlige mediers svartmalte 
fremstilling av en fundamentalistisk, mus-
limsk høyborg.

Ung i Tehran | Vi lander i Tehran en 
dag i slutten av juni, min reisekamerat 
Anders og jeg. Vi veksler til oss tyve mil-
lioner rialer. (Inflasjonen i landet er over 
25 prosent og vekslerne på gaten holder 
styr på valutakursen minutt for minutt) og 
gir oss ut på oppdagelsesferd i den varme 
og trafikkerte storbyen.

En av de første dagene møter vi Nahid 
i en bokhandel. Under det bohemske 
skjerfet nonsjalant svøpt rundt håret ser 
hennes alvorlige, dype øyne interessert 
på oss. Nå og da sprikker ansiktet opp 
i en tørr latter da vi overøser henne med 
spørsmål. Hun er 22 år, ingeniørstudent 
og oppvokst i nord-Tehran – den rikere 
delen av byen. Senere skjønner vi hvilken 
uvanlig, selvstendig jente hun er. Hun 
bur alene i en egen leilighet og jobber 

ved siden av studiene med å starte opp en 
nettside for seksualopplysning rettet mot 
ungdom. Ettersom det ikke eksisterer noen 
form for seksualundervisning og temaet er 
tabubelagt har ungdommer dårlig kunn-
skap om kjærlighet, sex og prevensjon. Sex 
utenfor ekteskapet er stengt forbudt – ikke 
bare ifølge loven, men også forkastelig 
innen religion, kultur og tradisjon. «Kids 
do it anyway and many young girls get 
pregnant», forklarer Nahid.

Når det skjer er alternativet stort sett 
illegal abort da lovlig abort kun utføres 
hvis livet til mor eller barn står i fare. 
Prevensjon er imidlertid tilgjengelig og 
p-piller kan kjøpes på apoteket uten resept. 
Nahid påpeker at selv om det idag er 
mulig få tak i prevensjon, fører mangel 
på informasjon til at ungdommer ikke vet 
hvordan de skal beskytte seg. Fremtiden 
ser ikke alt for lys ut siden det planlegges 
nye instramminger i et forsøk på å snu 
landets negative fødselsrate. Med enda 
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dårligere tilgang på prevensjon kommer 
utviklingen mot en sunn seksuell helse i 
landet atter en gang til å bli tvunget et 
skritt tilbake.

Den Grønne revolusjonen | Samtalen 
går over i temaet «Den grønne revolusjo-
nen». Det er navnet på protestbevegelsen 
som startet etter presidentvalget i 2009 da 
den upopulære presidenten Ahmadinejad 
ble gjenvalgt. Under slagordet «Where is 
my vote?» samlet millioner av mennesker 
seg i Irans storbyer med krav om en nytel-
ling av stemmene. De i utgangspunktet 
fredelige protestene ble støttet av flere 
prominente religiøse ledere, og man ønsket 
ikke en revolusjon for å avsette regimet, 
men heller demokratiserende forandringer 
innen det nåverende systemet. Nahid 
var 17 år da og forteller om sin første 
protestdeltakelse:

«I came to this street», sier hun og 
peker på den trafikkerte gaten utenfor 

vinduet. «There were thousands of people 
and everyone was just standing in silence 
with their hands lifted in the V-sign. It was 
an amazing feeling»

Men regimet slo hardt tilbake. Mange 
demonstranter, opposisjonspolitikere og 
demokrati-aktivister ble fengslet eller satt 
i husarrest, andre ble drept. For Kaveh, 
som jeg ble kjent med noen dager senere, 
fikk livet en dramatisk vendpunkt. Under 
sitt første år på universitet ble han leder 
for en studentorganisasjon og ble raskt 
dratt inn i protestbevegelsen som var 
sentrert omkring universitetsområdet. 
Spenningene mellom demonstrantene og 
politiet ble trappet opp, og når politiet 
truet med å angripe universitetsområdet 
midt under eksamensperioden, erklærte 
Kaveh at ingen skulle møte til eksamen. 
Han fikk massiv støtte og det var få som 
tok eksamen. Noen dager senere kjørte 
en fremmed bil opp ved siden av ham. Ut 
styrtet flere menn og beordret ham om å 

æsculap nr 1-2015 | 13

reportasje



bli med i bilen. Det viste seg å være det 
fryktede sikkerhetspolitiet.

Kaveh er kortfattet når han snakker om 
tiden i fengsel og det er mye han ikke vil 
prate om. «I was in coma for one day after 
their beatings and I didn’t get any medical 
treatment. They treat political prisoners 
worse than dogs; we are just left to die.»

Etter to uker ble han frigjort, kastet ut 
av universitetet og mistet muligheten til 
å kunne studere andre steder. I dag bor 
han med sine foreldre i Tehran og jobber 
som produksjonssjef i et firma. Bak hans 
konstante smil og uendelige ordstrøm 
ligger et alvor som han skjuler godt, og 
som han i perioder bedøver med alkohol. 
En dag spiller han en sang av den iranske 
musikeren Sahin

 «This is how it feels to live in Iran», sier 
han og skrur opp volumet:

«I’m like a flower which in this cursed 
land
will finally end up on a grave
I get killed every day and my poems
are only used to keep up the flames
…
Doesn’t matter which way to travel
I’m a drunk who just wants to drive
I’m like a fish that cries in the aquarium
And should live in its own tears all 
its life»

Etter at Kaveh ble kastet ut av universitetet 
kunne han valgt å studere utenlands ved 
hjelp av økonomisk støtte fra Human 
Rights Watch, men han valgte å bli. Han 
har fremdeles troen på at Iran vil endres 
og han vil være med i denne forandrings-
prosessen.

Den hellige jomfrudommen | Etter en 
uke i Tehran kommer jeg til byen Esfahan 
der jeg skal være stasjonert på sykehuset. 
Søndag kveld blir jeg kjørt til jentenes 
studentinternat hvor jeg skal bo under 
oppholdet. Det store tre etasjes huset er 
omgitt av en overraskende grønn park for 
å være midt i juli, når temperaturen ofte 
overstiger 40 grader. På veien passerte vi 

guttenes studenthjem. Gutter og jenter er 
separert på området med gjerder, vakter 
og et komplisert nettverk av kulturelle 
normer, religiøse verdier og dypt forank-
rede tradisjoner som selv ikke den mest 
liberale kan unngå.

Innenfor dørene okkuperer hundrevis 
av jenter i joggebukse og fargeglade tøfler 
kjøkken, samlingssaler og korridorer. 
Deres babling, hvisking, latter og rop er 
et konstant lydteppe fra tidlig morgen 
til sent på natt. Etter litt leting finner jeg 
rommet mitt der en av mine romkamerater 
sover på en persisk matte, som er så typisk 
for iranske hjem. Langs med veggene står 
fire enkle, jernsenger og et kjøleskap. Det 
er på teppet vi samles om kveldene når 
fasten er over og kveldsbønnen lyder. Da 
brer vi ut voksduken og setter oss ned med 
kryssede ben for en enkel middag med ris, 
«khoresh» og masse presset lime. De første 
dagene er rommet konstant fylt med jenter 
som vil prate om sine interesser, byen, 
universitetet, men mest av alt gutter. De 
har ulike erfaringer, men for de fleste er 
gutter noe utenfor rekkevidde, noe man 
lengter etter og drømmer om mens man 
ser på TV-serier eller musikkvideoer.

Situasjonen er ikke den samme for alle. 
Noen dager senere blir jeg kjent med en 
gjeng medisinstudenter som er vant til å 
omgås i en blandet gruppe. En dag drar vi 
ut til et hus på landet. Vi kjører gjennom 
det ørkenlignende landskapet med fjell på 
begge sider og jentenes skjerf flagrer i vin-
den når de bøyer seg ut for å kjenne farten 
og friheten. Dette er frihet. Å tilbringe en 
dag for seg selv – jenter og gutter – er et 
privilegium for de med liberale foreldre og 
god økonomi. Men selv disse forholdsvis 
frie ungdommene er bundet av normer og 
tradisjoner. Mens vi sitter og tar det roligt 
i skyggen under et granatepletre uttrykker 
Mehran og Golnaz en frustrasjon jeg har 
merket meg de siste ukene.

«This is a period of change in Iran» 
sier Mehran, «we are moving away from 
traditional values and customs where girls’ 
freedom is strictly regulated towards more 
westernized values where girl- and boyfri-
ends are accepted before marriage. We are 
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the generation in change, we don’t know 
where to stand between the traditional and 
modern values, and we suffer.»

Sentralt i brytningslinjen mellom den 
eldre og den nyere kulturen står jentenes 
jomfrudom. Den er på mange måter 
fremdeles hellig. De fleste ungdommer 
bor hjemme fram til giftermålet, både av 
økonomiske og kulturelle grunner, hvilket 
gir foreldrene mulighet til kontrollere 
sine ungdommer på en måte som i Norge 
hadde blitt ansett som ansvarsfullt for en 
14-åring, men ikke en 24-åring. Selv de 
mest liberale jentene må som regel komme 
hjem til en viss tid på kvelden og får ikke 
overnatte hos sine kjærester. Mange av de 
konservative jentene kan bare drømme om 
å få treffe en gutt midt på dagen. 

Takknemlighet | Den drøye måneden 
i landet inneholder så mye mer enn de 
vanskelige problemstillingene jeg vier 
nesten hele teksten til. Jeg burde skrive 
om piknikk i parkene og hvordan  de fylls 
med familier og ungdommer om kvelden, 
ettermiddager på kaféer med en vannpipe 
som går på rundgang, om middager på 
persiske tepper i forskjellige hjem, om 
kveldslyset over Sofe-fjellet og om sol-
oppgangen over den turkise moskéen på 
Naqsh-e-Jahan. Men alt dette føles smått 
å skrive om når urettferdighetene mellom 
meg og mine iranske venner var så åpenbar.

Jeg blir ofte påminnet om hvor takk-
nemlig jeg er over foreldrene mine og 
samfunnet i Skandinavia. Takknemlig 
til mamma og pappa for at de – om enn 
motvillig – har latt meg reise til Iran. I Iran 
er det få foreldre som hadde sluppet i vei 
sine døtre selv på en helgetur. Jeg vet at 
de, slik som jeg, er et resultat av samfun-
net vi lever i. Et samfunn hvor en tusen år 
gammel skrift ikke er rammeverket rundt 
våre liv og begrenser våre muligheter til 
å utvikles fullt ut. Et samfunn hvor vi 
kan uttrykke oss, treffe hvem vi vil, elske 
hvem vi vil og ta abort hvis vi ikke har noe 
annet valg, uten å straffes med fengsel eller 
piskeslag. Takk staten Norge, for dette! 
Takk for studiestøtten som gjør det mulig 
for meg å både studere og flytte hjem-

mefra, noe som gir meg en enorm frihet, 
selvstendighet og livserfaring. Og takk, 
alle frihetsforkjempere, seksualopplysere 
og feminister – deres arbeid gjennom 
tidene har gitt meg muligheten til vokse 
opp i et liberalt samfunn hvor normer og 
verdier tillater meg å leve et relativt fritt 
liv, til og med som kvinne.

En måneds reise til et nytt land er 
umulig å gjengi på en rettferdig måte i 
en kort artikkel. Den gjennomgripende 
følelsen jeg sitter igjen med er at jeg 
reiste til Iran med lite kunnskap og nokså 
mange fordommer til befolkningen. Nå 
når jeg reiser hjem, har det som var svart 
og hvitt blitt en stor gråskala. Mange av 
fordommene mine stemmer, men definitivt 
ikke alle, hvilket er befriende å innse. Jo 
flere man slår av en prat med, desto flere 
tilsynelatende motsetninger oppdager man 
og jo større blir forvirringen. Det går ikke 
an å si noe som helst generelt om folket 
i dette landet! Og kanskje er det akkurat 
det som er sjarmen med Iran – spenningen 
i å oppdage enda flere nyanser på den 
uendelige gråskalaen. 

Oversatt av: Ingrid Braathen, Anders Isaksen og 
Emily McLean
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Psykiater
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Æsculap har besøkt vakre Villa Sult på Briskeby for å snakke med Finn 
Skårderud, spesialist i psykiatri.
tekst: Ane Drougge Vassbotn
bilde: Æsculap

Hva går psykiatri ut på?
Faget er interessant og bredt. Det er en del 
av medisinen som tydeliggjør sammen-
hengen mellom det biologiske, psykiske 
og sosiale. Psykiatri har en historie som 
strekker seg fra lobotomi til yoga, noe 
som gjør det til et rikt og spenningsfylt 
fag, men som også gjør at det kan fremstå 
som rotete og forvirrende. Psykiatrien er 
en blanding mellom det psykiske, filosofi 
og jus, biologi og farmakologi, og det som 
gjør det spennende. 
Det er et ikke-definerbart fag, med mange 
forskjellige leire. Jeg har beveget meg fra å 
være interessert i det sosialpsykiatriske, til å 
bli mer opptatt av psykoterapeutiske. Med 
psykoterapi kan mennesker med alvorlige 
lidelser, som anorexia nevrosa, bli veldig 
friske av menneskelig samvær og samtaler, 
som gjør at det er mye optimisme i faget. Vi 
får til endring uten stetoskop og skalpell, 
som gir et lyst perspektiv på mennesket

Hvorfor ble du psykiater? 
Det kommer av personlige historier; hvor 
jeg kommer fra. Jeg var den første som 
fikk utdannelse i min nære familie. Jeg var 
flink på skolen og derfor var det naturlig 
at ble jeg lege. Det hadde vært underlig 
å komme fra Østerdalen til Oslo for å 
studere kunsthistorie, men som psykiater 
driver jeg med kunsthistorie. Det er et fag 
som kombinerer medisinen med kunstens 
historie, politikk og humanisme. 
En annen historie er også personlig. Jeg er 
enebarn av psykisk syk mor, og ville være en 
flink hjelper. Sånn sett var jeg annerledes 
enn mange av mine kullinger, jeg begynte 
på medisin for å bli psykiater. Det er et 
fantastisk fag og derfor har jeg fortsatt. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag? 
Akkurat nå er arbeidsdagen annerledes. 
Vi har flyttet inn i nytt hus, Villa Sult, og 
bygger et nytt behandlingssted. Til van-
lig har jeg mye klinisk praksis. Tirsdager 
har jeg pasienter fra åtte til åtte. Det er 
langtidsspsykoterapi og familieterapi. I 
psykiatrien møter man sammenbrudd av 
refleksjon og følelser. Dette smitter over 
på miljøet rundt, som at hele avdelingen 
blir sykelig opptatt av om pasienten har 
gått opp eller ned to hekto. 

Hvordan blir man psykiater?
Først er man lege i spesialisering, stillinger 
som vanligvis tar 5 år og gis i kraft av å 
være inne i et system. 
I Norge er det krav at om at man veiledes 
i psykoterapi i et visst antall timer i løpet 
av spesialiseringen, noe som er viktig for 
faget. I USA er utdannelsen bare farma-
kologi. Vi har en historie i Norge med 
psykoterapi og psykoanalyse som man ble 
opptatt av på 30-tallet. Vi har beholdt de 
humanistiske bitene av faget.

Hva slags utfordringer møter man som psykiater?
Som psykiater møter man mye smerte 
som ikke letter med skalpell. Man står i 
smerte og i angst og arbeide med seg selv. 
Det finnes to fallgruver, å enten bli kynisk 
eller dratt med ned. Det er viktig å holde 
orden på seg selv, fordi legen også er et 

instrument. I psykiatrien må man leve 
med smerte og egen engstelse, som for at 
pasienter tar sitt eget liv, og man møter 
galskap, komplett irrasjonalitet og må tåle 
å ikke få kontakt med pasienten. Vi jobber 
med ytterligheten av menneskesinnet. 

Hvilke utfordringer ser du for fremtiden?
Rollen er truet i institusjoner der det bare er 
psykologer som driver med samtaleterapi, 
mens psykiaterens rolle bare er farmako-
logi og juss. Vi må tørre å være kritisk til 
kvantifisering av medisinen; at man bare 
er opptatt av å telle antall konsultasjoner, 
og bevare det humanistiske.  

Hva er de viktigste egenskapene for en psykiater?
Tålmodighet. Dette er ikke kirurgi. Psy-
kiatere må tåle risiko og ikke agere ved 
engstelse. Det er en balanse mellom tvang 
og ikke tvang. Man må ha en genuin 
interesse for mennesker, gjerne når de er 
på sitt mest ekstreme og være nysgjerrig. 

Hva tjener en psykiater?
Samme som alle andre leger, vi tjener godt, 
det er høy lønn i legeyrket. Årslønnen kan 
passere en million med vakttillegg. 

Har du tips til medisinstudenter som ønsker å bli 
psykiater?
Bli det! Tenk på det som en etisk virksom-
het. Unik mulighet for å bli kjent med det 
hele mennesket. Og så er det et sted der 
det er lett å få jobb.  

«Tenk på det som en 
etisk virksomhet.»
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Turnus

lege
tekst: Edvarda Louise Salomonsen
bilde: Privat og Wikimedia
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Hvorfor valgte du turnus i Ålesund?  
Jeg ønsker å bosette meg i Ålesund på 
permanent basis, og tenkte det ville øke 
sjansene mine for videre stilling. Ålesund 
er en vakker by med flott natur. I tillegg 
har sykehuset et bra rykte. 

Hva er du mest/minst fornøyd med? 
Jeg er svært fornøyd med at jeg har fått 
tre-delt turnus med gynekologi. Jeg syns 
størrelsen og strukturen på sykehuset, 
samt oppfølgingen har vært bra.  Jeg er 
mindre fornøyd med at vi ikke har fått vite 
hvor vi får distriktturnus, og at det ikke 
kan garanteres plass i Møre og Romsdal. 

Hvordan var søknadsprosessen, var det enkelt å 
skaffe seg turnusplass? Jeg hadde et turnus-
legevikariat ved sykehuset sommeren før 
turnustjensete. Jeg tror dette påvirket 
søknaden min fordelaktig.  Generelt har 
jeg inntrykk av at det er en fordel å jobbet 
med lisens, samt skaffet seg gode referanser. 

Hva er din beste erfaring som turnuslege til nå?
DMin beste erfaring er at jeg trives godt 
i rollen som lege. Turnus gir mulighet til 
å kjenne på ansvar i trygge omgivelser. 

Hva har vært mest skummelt?

Det mest skumle er når jeg har hatt flere 
dårlige pasienter på en gang. Da er det 
godt å vite at mellomvakten kun er en 
calling unna.  

Hvordan er det sosiale livet utenfor sykehuset/
legekontoret?  
Det sosiale livet er bra. Torsdagspils, hyt-
teturer, spillkvelder, samt innflytnings-, og 
utflytningsfester

Hvor mye jobber du hver uke? 
Mellom 40 - 60 timer, med avspaseringsu-
ker innimellom. 

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset/legekontor?  
Arbeidsmiljøet er veldig bra. Både over-
legene og LIS-ene tar godt vare på oss.  

Hva skulle du ønske du visste før du startet tur-
nustjenesten?
Jeg skulle ønske at jeg visste hvor godt 
man er beskyttet som turnuslege – man 
står aldri alene om vanskelige avgjørelser.
  
Hva skal du gjøre etter endt turnus, hva er planen 
videre?  
Jeg jobber forhåpentligvis enten på kreft- 
eller medisinsk avdeling ved Ålesund 
sjukehus.

Navn: Eva Julie Eide 
Alder: 25 år
Universitet: Tromsø
Sykehustjeneste: Ålesund sjukehus
Distriktstjeneste: Ukjent
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ESBL er en forkortelse for «ekstendert spektrumbetaktalmasse» (fint ska 
det værra), og basilusken har skyld i at salget av kylling har gått drastisk 
ned i Norge. Antibiotikaresistens er en trussel, og derfor skal ikke denne 
artikkelen bagatellisere dette. Tvert imot slenger vi på fire nyttårsforsetter 
vi kan ha i hodet samtidig:

Nyttårsforsetter

1. Frossenpizza: Vi starter pent og rolig med denne røver’n. Den fortjener en egen 
kategori på grunn av det utrolige konsumet vi har. Et konsentrat av tomme kalorier og 
høyt fettinnhold. Men det er da så lettvint og raskt, sa folk! Joda, ser man bort ifra at 
man kan lage en smakfull og næringsrik middag på like kort tid så stemmer nok det. 
Frossenpizzaen har for alvor tatt et oppgjør med smaksjåleriet og kvalitetshysteriet i 
det norske samfunnet

2. Etanol: Enhver stakkar som har vært på et middels bra vorspiel vet at luringen som 
startet med å drikke tre halvlitere på styrten tar hva som helst utover kvelden. Folk 
som siden åttende klasse har lagt sin egen lever i en marinade av alt hva man egentlig 
ikke skal få kjøpt før man er 18, burde kanskje ta en kikk i bunnen av panteposen før 
de går i fakkeltog mot kyllingfilet. Det mener i hvert fall jeg. Jeg er den typen. 

3. Personlig hygiene: Enhver som har valfartet en og annen flyplass vet at sjarmørene 
som har okkupert samtlige toaletter på gate 19 og lagt igjen en og annen ondsinnet 
ryker i toalettskåla, er mer sjenerøse ved håndvasken. Mange dropper den rett og slett. 
Og hvorfor gjør dere det egentlig? Gjør dere det med vilje? Håper dere leser dette. 

4. Generelt kosthold: Vi nordmenn kan beskrives passelig godt med ett ord: Prisbe-
visst. Derfor er vi ute etter èn ting på ferie: så mye mat som mulig på tallerkenen, og 
gjerne så billig som mulig. At kjøttet muligens er av ubestemmelig herkomst får det 
ikke være så farlig med. Vi er tross alt på ferie. 

Se gjerne på disse fire punktene som noenlunde vettuge nyttårsforsetter. Dersom vi 
alle fortsetter å resirkulere og en gang iblant gir matlaging en sjanse, tror vi at vi alle 
kan få et riktig godt, flunkende nytt år!

Utenfor Pensum

leif.koerner@hotmail.com
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Det heter i Legeforeningens etiske retningslinjer for leger: 

§ 12 
En lege skal i sin virksomhet ta tilbørlig hensyn til samfunnets økonomi. Unødige 

eller overflødig kostbare metoder må ikke anvendes.

Som hjerteløs Uetiker er dette setninger som står mitt hjerte nært. Tenk, legen skal tenke 
over samfunnsøkonomien i sitt virke, noe som tidligere var forbeholdt oss kjipe folk på 
bakrommet. Dette etiske regelverket er likevel ikke helt komplett.

Tenk hvor mange milliarder samfunnet bruker på å være snill med Olga som likevel 
snart skal dø. Tenk hvor mange årsverk som går bort til å «aktivisere» benskjøre beste-
mødre med så mye demens at de ikke vet hva en strikkepinne er lenger. Tenk hvor mye 
plass vi bruker på å oppbevare biomasse med nært forestående utløpsdato. Akk, man 
skriker over pasienter på gangen, men vi har jo plass som brukes ineffektivt!

Det er legens ansvar å forvalte vår felles velferd. Det er sykt mange milliarder kroner 
vi snakker om. Hver eneste allmennlege vil i løpet av karrieren koste meg og mine venner 
skattepenger verdt flerfoldige nye sykehus på Nord-Vestlandet. Unødig behandling er ikke 
bare dyrt, det er også dypt umoralsk overfor det store flertallet av folk som ikke er syke.

Det finnes mange mulige reformer vi kan innføre for å bøte på denne sløsingen med 
våre fellespenger. Likevel er det ett tiltak som trumfer alt: Proaktiv dødshjelp.

Det er hevet over enhver tvil at det finnes situasjoner der utløpsdatoen, eller ETA til 
himmelen om du vil, er mulig å beregne. Det er også slik at det finnes behandlinger som 
kun har til hensikt å forlenge veien til utløpsdatoen, eller gjøre veien litt mer friksjons-
løs. Dette er legitime hensyn på mikronivå, men ikke på makronivå. På samme måte er 
forslaget om spesialisering i sykehjemsmedisin sikkert fint for det enkelte sykehjem og 
den enkelte lege, men slike hensyn faller mot det store, felles samfunnet.

«Å nei, stakkars folk, la barna bestemme.» Slike innsigelser vil komme. Da er jo spørs-
målet; hvem er best egnet til å gjøre denne vurderingen? Er det emosjonelt forkludrede 
individ, hvis evne til å tenke klart i beste fall er redusert og i verste fall utradert? Er det 
tåredryppende folk som ikke ser skogen for bare sitt tre, og vil legge ned lokalsykehus 
landet over for å redde sitt tre? Eller er det vi som ser det store bildet?

I det norske sosialdemokratiet følger staten deg fra vugge til grav. Vi lar våre leger 
starte fødselen dersom det skulle være det riktige. Staten, ved legen, bør nok også si ifra 
når det er på tide å gå i graven. Det handler jo bare om å verne om den norske modellen 
vi alle er så stolte av. Uttrykket «den enes død, den andres brød» har aldri vært riktigere: 
Den ene dør til riktig tid, og den andre får faktisk råd til brød. Æsculaps Uetiker vil 
foreslå et tillegg som gjør vårt etiske regelverk litt lønnsommere:

§ 13
Respekter og håndhev utløpsdatoen.

Uetikeren: 
Utløpsdatoen
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ValgorDNINgeN I Nmf
Valget i Norsk medisinstudentforening (Nmf) avholdes hvert år under 
TVK3. Her er din guide til valgprosessen, med utgangspunkt i høstens valg.

Den 12. oktober 2014 ble det avholdt 
valg i Norsk medisinstudentforening 

(Nmf) på Soria Moria i Holmenkollen. 
Valget i Nmf avholdes av sedvane på et 
ekstraordinært styremøte i organisasjonen, 
sammenslått med det årvise arrangementet 
Tillitsvalgtopplæring 3 (TVK3). Dette av 
praktiske årsaker – tillitsvalgte ved alle 
fem lokallag er da samlet for siste del av 
sin vervsopplæring. 

Hvert år velges det inn fire medlemmer 
som utgjør neste års valgkomité. Denne 
komitéen har tradisjonelt sett bestått av 
erfarne Nmf-medlemmer, med lang fartstid 
i organisasjonen. Valgkomitéen starter sitt 
arbeid rundt et halvår i forkant av valget, 
og finner Nmf-medlemmer som de tror vil 

tekst: Ida Susanna Fattah, Tobias Martens Pedersen, Finn Magnus Ørbeck Eliassen, Sigrid A. Vikjord

gjøre en god jobb. Deretter følger behand-
ling av innkomne søknader, intervjurunder 
og andre praktiske oppgaver som leder 
frem mot valgdagen.

Valget annonseres gjennom de ulike 
kanalene Nmfs nasjonale styre samt lokal-
lagene benytter seg av. Kandidater vil enten 
bli kontaktet av valgkomiteen eller andre 
vervsinnehavere med oppfordring om å 
stille, eller de sender selv inn en søknad. 
Søknaden blir deretter behandlet av valg-
komiteen, og kandidaten intervjues av et 
medlem av valgkomitéen. Valgkomitéen 
vurderer deretter de ulike kandidaturene, 
og den mest aktuelle kandidaten innstilles 
til vervet. Under TVK3 får kandidatene 
mulighet til å presentere sitt kandidatur, 

og delegater til årsmøtet har deretter 
anledning til å stille kandidaten spørsmål. 
Selve valgdagen presenterer valgkomitéen 
sine innstillinger, og årsmøtets stemme-
berettigede (fordelt på nasjonalt styre og 
lokallagene etter en nøkkel vedtatt i Nmfs 
vedtekter) avgir sine stemmer. 

Nmfs nye styre av 2015 er presentert 
på www.medisinstudent.no. Vi gratulerer 
Rasmus Bakken fra Nmf Bergen som ny 
leder av Norsk medisinstudentforening 
2015. 
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ProsjekThelgeN I  
BergeN
Mange engasjerte medisinstudenter fra både inn- og utland samlet seg i Bergen 
for å delta på Nmfs prosjekthelg der de kunne lære mer om organisasjonens ulike 
prosjekter og arbeidet som utføres innenfor disse. 

I slutten av november 2014 ble den 
vanlige helgestillheten på Bygg for 

biologiske basalfag overdøvet av stem-
mesurret til 40 Nmf-medlemmer som i 
samlet flokk beveget seg mellom stadig 
nye workshops og foredrag, kun avbrutt 
av enkelte kaffe- og spisepauser. De som 
undret seg over meningen med all denne 
aktiviteten burde ha hørt svaret Æsculap 
fikk fra nasjonalt prosjektansvarlig Mari 
Eide: «Her får de ulike prosjektene innen 
Nmf mulighet til å vise frem arbeidet sitt 
til andre medlemmer av organisasjonen 
som ikke har engasjert seg i noe slikt ennå. 
Målet er at deltakerne skal motiveres til 
involvere seg» Sammen med ansvarlig for 
globale helsespørsmål, Mia Appelbäck, 
stod Mari Eide for selve organiseringen av 
helgen. Videre fortsatte hun: «I tillegg gis 
de som allerede holder på med et prosjekt 
anledningen til å møte engasjerte som 
involverer seg ved andre studiesteder i 
landet». Even Holth Rustad, avtroppende 
leder for Nmf, befant seg tilfeldigvis i nær-
heten og tilføyde: «Samtidig informerer 
prosjektene ikke bare om arbeidet sitt. De 
får også ideer og innspill fra utenforstående 
om hvordan innsatsen skal forbedres og 
hvilke mål man skal arbeide mot» 

tekst: Leif Kørner og Sondre Hauge Rønning

Blant de mer velkjente prosjektene som 
deltok var Universities Allied for Essential 
Medicines (UAEM), som arbeider for å 
fremme global tilgang på medisiner, og 
MedHum, som gjennom sin aksjon annet-
hvert år samler inn penger til humanitært 
arbeid. Representert på prosjekthelgen 
var også Klima=helse, som arbeider for å 
formidle kunnskap om helsekonsekven-
sene av klimaendringer og inspirere til 
klimavennlig livsstil, og Helsehjelp for alle, 
som engasjerer seg for papirløse. I tillegg 
fortalte FINO2015 om arbeidet sitt, som 
består av å arrangere et møte mellom medi-
sinstudenter fra alle de nordiske landene i 
november 2015 der man får muligheten til 
å lære mer om globale helseutfordringer. 
Alle prosjektene holdt workshops der de 
både informerte og aktiverte deltakerne. 

I tillegg var en rekke foredragsholdere 
invitert til samlingen, og deltakerne fikk 
høre Dr. Maureen Wilkinson snakke om 
flyktningers mentale helse samt hvordan 
helsearbeidere skal møte slike pasienter og 
Stian Amandus Antonsen fra LNU fortelle 
om politisk påvirkning. Videre holdt 
Berit Austveg, seniorrådgiver i Statens 
helsetilsyn med mangeårig erfaring innen 
global kvinnehelse, et foredrag om den 

 «Blant de mer velkjente prosjektene som deltok var 

Universities Allied for Essential Medicines (UAEM), som 

arbeider for å fremme global tilgang på medisiner»

norske abortdebatten fra et internasjonalt 
perspektiv. Det var også lagt inn sosiale 
poster på programmet, deriblant en felles 
middag på en etiopisk restaurant slik at de 
tilreisende fikk muligheten til å bli bedre 
kjent med hverandre.  

Etter helgen kunne deltakerne reise 
hjem noen erfaringer rikere, med utvidet 
kunnskap om hvilket arbeid som utføres 
innen Nmf. Det er liten tvil om at pro-
sjekthelgen har lagt en god grobunn for 
videre engasjement innenfor de mange 
ulike prosjektene som drives av norske 
medisinstudenter.
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NoeN amBIsjoNer for 
2015 – BlIr DU meD?

helgen 31. januar til 1. februar møttes 
Nasjonalt styre og nasjonale komi-

téledere i Bergen for årets første nasjonale 
styremøte, med over 45 saker på sakslisten. 
I løpet av helgen ble det lagt planer for 
aktiviteter i komiteene og nasjonalt styre 
for året som kommer. Prosjektene fikk 
tildelt driftsmidler og det ble arbeidet 
med forslag til endringer til foreningens 
styringsdokumenter som legges fram for 
Landsmøtet i slutten av mars.

20-22. mars avholdes årets Landsmøte i 
Budapest, Ungarn, med lokallaget Utland 
som vertskap. Delegasjoner fra alle fem 
lokallag  samles denne helgen for å vedta 
organisasjonens politikk. Innføring av en 
nasjonal eksamen diskuteres for tiden blant 
dekanene ved de medisinske fakultetene 
i Norge, og Nmf ønsker å være med på 
å forme hvilken form en slik ordning 
skal ta. Diskusjonen startet særlig under 
Grunnutdanningskonferansen (GUK) 
i november, og fortsetter denne våren 
med debattmøter i lokallagene. Målet er å 
samles om en politikk under Landsmøtet.

Nmf har som mål å øke vår synlig-
het og i enda større grad påvirke den 
politikk som føres nasjonalt og praksis 

ved helseforetakene og fakultetene. Som 
fagforening ligger styrken vår i medlem-
stallet, og i 2015 skal vi passere fem tusen 
medlemmer. Vi kommer også til å gi 
logoen vår et ansiktsløft og arbeide med 
vårt profesjonelle uttrykk.

Til årets lønnsforhandlinger kommer 
vi også i år til å fremme krav på vegne av 
medisinstudenter med lisens. Vi har startet 
arbeidet med å kartlegge og synliggjøre 
hvilken kompetanse medisinstudenter 
opparbeider seg i årene før lisens. Med 
bakgrunn i dette kan vi fremme krav til 
lønnsstige for medisinstudenter i arbeid 
før midlertidig lisens. 

Lokale og nasjonale prosjekter arbeider 
med en rekke spørsmål knyttet til folke-
helse og global helse. Fra opplysningsar-
beid om klimaendringenes innvirkning på 
helse, til planlegging av kongressen One-
Health, kampanjearbeid for økt tilgang 
til essensielle medisiner og organisering 
av solidaritetsutveksling til Sør-Afrika 
og Palestina.

Nmf organiserer i samarbeid med 
søsterorganisasjoner over hele verden 
utveksling til en rekke land, fra Taiwan til 
USA, via Israel og Iran, både til hospitering 

Et nytt år er i gang og vi har et innholdsrikt program i vente. Med stor 
variasjon i aktiviteter håper vi det skal være noe for alle våre medlemmer å 
engasjere seg i.

Tekst: Rasmus Bakken, leder Nmf

«Vi har startet arbeidet med å kartlegge og synliggjøre 

hvilken kompetanse medisinstudenter opparbeider seg i årene 

før lisens.» 

i klinikk og til forskningsopphold. Rundt 
femti medlemmer vil i 2015 reise ut på slik 
utveksling, og nesten like mange studenter 
vil komme til våre lokallags universiteter.

I november er Nmf vertskap for den 
årlige FINO-konferansen, som samler 
medisinstudenter fra de fem nordiske 
landene til erfaringsutveksling og arbeid 
rundt aktuelle tema. Tema for årets kon-
feranse, som vil finne sted utenfor Bergen, 
er FNs bærekraftige utviklingsmål som 
skal erstatte Tusenårsmålene etter 2015.

Norsk medisinstudentforening er 
avhengig av engasjerte og aktive med-
lemmer, og har alltid rom for at flere kan 
delta. Kontakt ditt lokallag, eller les mer 
om våre aktiviteter på våre nettsider for å 
finne noe som engasjerer deg!
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fINo 2015 – BlI meD På 
essaykoNkUrraNse!

fINO står for Federation of Interna-
tional Nordic Organizations, og er 

en årlig konferanse de Nordiske landene 
(Sverige, Finland, Danmark, Island og 
Norge) rullerer på å arrangere. I år er 
det Norge sin tur til å være arrangør! 
Dette gir oss en unik mulighet til vise vår 
kompetanse innen global helse, og bringe 
engasjerte studenter sammen. 2015 er et 
viktig år for global helse, det er året hvor 
tusenårsmålene skulle vært oppnådd og 
arbeide for å lage nye mål ferdigstilles. De 
nye målene kalles bærekraftige utviklings-
mål (Sustainable development goals), og 
skal vedtas på FNs generalforsamling i 
september. Sentralt i disse står helse, og 
hvordan man skal sikre langsiktig og god 
helse i generasjoner fremover.

FINO 2015 skal være en arena hvor 
disse sentrale spørsmålene blir drøftet. Vi 
ønsker å gå i sømmene på de nylig vedtatte 
målene, og finne en felles forståelse for 
hvordan vi som medisinstudenter kan 
jobbe videre med dem. I tillegg ønsker vi 
å sette et kritisk søkelys på ideen om inter-
nasjonale målsetninger, Nordens rolle som 
helsepromotør i det globale sør og klima 
sin innvirkning på helse. For å gjenspeile 
konferansens tema med bærekraftighet er 
vår visjon at konferansen skal arrangeres 
på et så miljøvennlig grunnlag som mulig. 
Målet for FINO 2015 er å bidra til inspira-
sjon og diskusjon rundt global helse for 
nye og gamle engasjerte medisinstudenter.

Syntes du tematikken høres spennende 
ut? Og har du lyst til å være sikret en plass 
på konferansen? Da burde du bli med i 
Æsculaps essaykonkurranse! Vinneren 
vil få garantert og fullfinansiert plass på 
FINO 2015. Det eneste du trenger å gjøre 
er og skrive en tekst på 500 -1500 ord om et 

tema relatert til globale helseutfordringer. 
Tekstene vil bli vurdert av FINO-komiteen 
og redaksjonen i Æsculap, og vinneren vil 
bli kåret i mai. Teksten sendes til redaktor.
aesculap@gmail.com innen 1.mai.  

Ikke nøl, kast deg rundt og skriv en 
tekst i dag!

FINO 2015 er en spennende konferanse som bringer Nordiske medisinstudenter 
sammen for å drøfte lokale og globale helseutfordringer. Den vil finne sted på 
nydelige Øygaarden utenfor Bergen fra 5. til 8. November, vi håper å se deg der! 
tekst: Emily Mclean
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Det er stolte tradisjoner som videreføres når medisinstudentene ved UiO arrangerer 
vårball – uoffisielt universitetets eldste arrangement, som også er åpent for 
medisinstudenter studerende utenfor Oslo.

hvert år, i starten av mai måned, 
møtes professorer og studenter til 

en helaften fylt av høytideligheter, uhøy-
tideligheter, morsomheter og festligheter. 
Slike samlende arenaer er dessverre blitt 
en sjeldenhet i vår tid, noe som har satt 
Bal Medicorum i særstilling som et kjært 
unikum av et arrangement. 

Tradisjonene er mange, og komiteen 
gjør sport i å vedlikeholde dem så godt det 
lar seg gjøre. I forkant av ballet arrangeres 
det dansekurs slik at gjestene kan imponere 
når storbandet spiller opp til dans. På 
selve ballaftenen møtes stivpyntede gjester 
til vordrink, før vertskap og æresgjester 
fraktes med hest og kjerre til et herskape-
lig lokale, med ballgjester og Medicinsk 
Paradeorchæster hakk i hel. Her serveres en 
finere 3-retters middag, det tales, ordener 
deles ut, æresgjestene hedres og storbandet 
runder av den formelle delen av aftenen. 
Når natten melder sin ankomst, fraktes 
gjestene til nachspiel hos en kjent og kjær 
professor. Her fortsetter festlighetene helt 

tekst: Anna Ringerud, vertinne
bilde: Bal Medicorum

til solen står opp, og det er tid for å trekke 
til et av byens finere hoteller for å fortære 
dagens viktigste måltid; frokost, selvsagt.

Når  medisinerstudentene denne våren 
for 135. gang slipper seg løs i den berusende 
atmosfæren som særmerker mediciner-
ballet, får de merke at det gode selskap 
har røtter tilbake i det forrige århundre, 
nærmere bestemt 27.mars 1876. 

Bal Medicorum kan betraktes som selve 
inkarnasjonen  på Medicinerforeningen. 
Helt siden det første vårballet, har dette 
vært et tilnærmelig årlig recidiv som 
har blomstret selv i foreningens ulike 
depresjonsperioder. Dette velrenommerte 
arrangement er en kulturhistorisk perle 
i MF’s historie og en begivenhet som 
imøtesees med store forventninger i de 
lange, mørke vinternetter. Når vi blar i 
Mf’s falmede historiebøker, hvorav det 
meste f.t. er vel forvart i Riksarkivets trygge 
lokaler, skjønner vi at Vårballet ganske 
tidlig  må  ha  vært  en  etterlengtet begi-
venhet – refreng som stadig refereres er: 

«Ballet – som sedvanlig meget vellykket», 
«..uten undtagelse morsomt og vellykket 
ball»,  «Vårballet blev anholdt under stor 
tilslutning og i god stemning», samt noen 
mer nyanserte: «...og det var noget de 
unge damer i Kristiania gledet seg til lang 
tid i forveien», «---det eneste som enkelte 
damer med fine næser påstod, var at der 
lugtede hospital»

Komiteen gleder seg stort til å se 
festpyntede deltakere på ærverdige Oslo 
Militære Samfund 8.mai 2015. Vi får sel-
skap av professorer, hvis antall deltakelse 
kan telles på både fire og fem hender. 
Vel møtt til vordrink på Legenes hus kl. 
17.00. – hvor vi starter induseringen av de 
velkjente Symtomiae Pathognomoniae: 
Hevende ictus, pulsus celer et arrhytmia 
erotica. Nevnte tradisjoner består, selvsagt, 
og gjestene kan vente seg en helaften de 
sent vil glemme. 

Bal meDIcorUm 
mmXV

26 | æsculap nr 1-2015

nyheter



 

koNgress om smerTe 
og DemeNs I BergeN
Interessert i geriatri eller sykehjemsmedisin? Vil du vite mer om 
sammenhengen mellom alder, demens og smerte?

smerte hos personer med demens er 
krevende å evaluere og behandle. 

Dette fører til stor lidelse hos pasienter, 
pårørende og helsearbeidere. Videre kan 
ubehandlet smerte utløse symptomer som 
agitasjon, depresjon og søvnproblemer.

Den syvende internasjonale kongressen 
om «Smerte og demens» blir nå arran-
gert av den europeiske COST-gruppen 
(European Cooperation in Science and 
Technology), som inkluderer forskere 
og forelesere fra fjorten europeiske land, 
USA og Australia, i regi av Universitetet 
i Bergen, Institutt for global helse og 
samfunnsmedisin og Senter for alders- og 
sykehjemsmedisin.

Det har vært forsket på demens og 
smerte i over 20 år, så hva kan forsknin-
gen vise til i dag? Professor Stephen J. 
Gibson (The National Ageing Research 
Institute) skal gi oss et spennende innblikk 
i demensforskningens funn og fremtid. Et 
annet høyaktuelt innlegg vil handle om 
utfordrende atferd og smerte for pasienter 
med demens, ledet av professor Christine 
Kovach (University of Milwaukee). 

Andre foredrag denne helgen inklu-
derer: «Palliativ omsorg og behandling», 
holdt av Dr. Jenny van der Steen, «Aldring 
i Norge», av Jon Helle (visepresident i 
Legeforeningen) og ̀ Vurdering av effekten 
smerten har på personer med demens`, 
ledet av førsteamanuensis og konferansier 
Bettina S. Husebø. Det vil i tillegg til 
mange flere innholdsrike innlegg være 

tekst: Tony Elvegaard og Bettina S. Husebø

muntlige- og poster-presentasjoner fra 
studenter og stipendiater.

Vi ønsker med dette å invitere deg og 
dine kolleger til denne viktige interna-
sjonale kongressen ved hotell Terminus 
Hall i Bergen, 24.-25. april 2015. Hjertelig 
velkommen skal dere være!

Program, informasjon og påmelding er nå tilgjengelig 
på våre hjemmesider (QR-code). 

Interessert?

•	 Påmeldingsfrist:	10.	mars
•	 Studentpris:	1.300,-	(2.200,-	m/

middag	på	Fløyen)
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The term Global Health has emerged relatively recently and 
in a short time has come into wide popular use. Why have 
earlier terms like Tropical Medicine and International Health faded 
from use? What does the new practice include and why is it 
now important for everyone working in public health and 
medicine to know about Global Health?

Global Health  
Is «Our» Health and 
Future
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A History of Changing Human 
Relations | For much of human history, 
human beings lived in small groups, 
travelled limited distances and enjoyed 
tight social relations based on group 
membership. Early man was wary of other 
groups, tribal life included near continuous 
low intensity war with neighbours. 

As global population numbers increa-
sed, there was more contact between 
peoples and more chance for culture, 
technology and infectious diseases to 
spread. By the 12th Century, bubonic 
plague spread across Europe killing an 
estimated one-third of the population. 
In the 16th Century, conquistadors ram-
paged across the Americas. Whilst their 
interventions were violent – the greatest 
numbers of indigenous people’s did not die 
by the sword, but due to the introduction 
of communicable diseases, from which 
they had no immunity. Their only revenge 
was to provide those early explorers with 
tobacco – that re-exported the carnage. 
The main innovation to deal with threats 
of exposure from people from other lands 
was the concept of quarantine (developed 
in the 14th century in the busy port of 
Venice). The basic concept was simple – 
we are healthy, you are not. You cannot 
come in until you are not a risk to «US». 
The locus of concern was protecting «US» 
from «THEM».

By the 19th Century, two major world-
changing trends were now underway 
that have driven change to the current 
day  –Industrialisation and Globalisation.
Industrialisation (and with it the accom-
panying urbanisation) first exploded in 
England in the early 19th Century. The 
mass flow of uneducated and impoverished 
people, off the land and into the cities, 

entirely disrupted social existence. Huge 
slums presented a new threat to stability 
and further economic expansion. The 
discipline of public health was born – 
the science of looking at and managing 
the health of the population. This new 
discipline remained focussed on «US» – 
but it was egalitarian, seeking to prevent 
ill-health as well as cure, and for the good 
of all. Public health movements in 19th 
C Europe and the US were concerned 
with addressing the social determinants 
of health and intimately integrated into 
politically engaged socially progressive 
movements for change (water, nutrition, 
street lighting, sanitation, prevention of 
violence, reduction of harmful practice 
like drinking and taking opium) – and 
were not particularly medical.

At roughly the same time, new indus-
trial powers developed a new demand 
for raw resources and labour, and so 
expanded overseas. The slave trade and 
colonial power systems were bloodily 
constructed. The colonial powers had huge 
interests vested in holding property, extrac-
ting labour and resources and ensuring 
competitive advantage. In the 1890s, the 
discipline of Tropical Medicine was born – 
largely the medicine of «THEM», it was not 
aimed at the betterment of the subjugated 
people’s. Rather, Tropical Medicine was 
a tool of colonialism – helping to protect 
the colonialists and open new territories 
to economic exploitation – and focussing 
on treatment of exotic diseases.

Throughout the 20th Century, popu-
lations surged, nations industrialised and 
urbanized and transport and communi-
cation links multiplied and increased in 
volume, speed and capacity. By the early 
20th C, there were two «world» wars 

Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

tekst: Austen Peter Davis
bilde: Allianz.com
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and the Spanish Flu epidemic (which 
was estimated to have killed some forty 
million people worldwide in 1918/1919). 
In response to the growing need for inter-
national governance – the World Health 
organisation was founded in 1947. The 
WHO was established to deal with health 
problems beyond the remit of the nation 
state. WHO rapidly developed a focus on 
promoting health for areas of the world 
left behind by industrialisation; the so 
called «third world». Indeed, life and the 
structure and experience of societies were 
entirely different in first and third worlds. 
During this period the term «International 
Health» came into use. International 
health was more egalitarian than Tropical 
Medicine, and concerned with extending 
assistance from first world industrialized 
nations to others less fortunate (a transfer 
from «US» to «THEM»). International 
health examined the determinants of 
health and promoted prevention as well 
as the control and treatment of simple 
infectious diseases that claimed so many 
lives in the 3rd world. International health 
was practiced by medical adventurists and 
ideologues – and covered a completely dif-
ferent body of practice than the medicine 

of «back home». However, the notion of 
International Health was in popular usage 
for only a few decades. 

It is the story of our generation that 
has largely gone untold. The categorical 
differences between industrialised and 
unindustrialised countries that existed 
for much of the 20th Century have lar-
gely disappeared. Population growth, 
demographic shifts, industrialisation and 
urbanisation have surged in all regions 
and countries of the world. Now we have 
a world without categorical differences – 
but enormous inequities persist.. However 
the majority of inequity exists within our 
countries – between members of the same 
society and not between different countries.
With this unnoticed shift, the term «Inter-
national Health» faded into obscurity to 
be rapidly replaced by notions of «Global 
Health». Academics struggled to keep up 
with this dynamic shift in thought and 
practice. Many tried to define the term and 
distinguish it from International Health. 
One such definition was: 

 «A priority on improving health and achieving 
equity in health for all people  worldwide. Global 
health emphasises trans-national health issues, 
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determinants and solutions: involves many disciplines 
within and beyond the health sciences and promotes 
inter-disciplinary collaboration; and is a synthesis 
of population-based  prevention with individual 
level clinical care».

This definition reflected a public health 
for all humanity – but was not uncontested. 
There was a flurry of academic debate 
about the meaning of Global Health – but 
this meaning has proven to be dynamic 
and constantly shifting, defying precise 
definition.

The term global health emerged to 
describe a shared public health agenda - 
one emerging problematic shared by all 
societies in all countries on the planet, 
driven by the great changes in lifestyle 
associated to industrialisation and globa-
lisation. Latterly, the term global health 
has enlarged to include the interaction 
between the health of the planet. Global 
warming is now a fact and its structural 
impact will be increasingly evident over the 
next 15 years. Our planet suddenly seems 
finite and a subject for our concern, care 
and management – as opposed to «nature 
red in tooth in claw», to be struggled against 
and tamed. The scourges of nature – famine 
and pestilence are no longer principle 
threats. The public health is largely driven 
by lifestyles, inequity and the threat of 
environmental/climate change. 
The new problem cannot be solved at 
national level. The new global health is not 
a different body of practice from domestic 
public health – and not a subject for only 
adventurists and ideologues. But it also 
means domestic health should not be 
practised as before.

Global health is also a paradigm for 
our times. The history of this changing 
consciousness is driven by progressive 
philosophical and pragmatic inclusion 
and inter-dependence of the people of the 
world. This reality ought to be celebrated 
and managed pragmatically, instead of 
indulging the lesser narrative of difference 
and fear. 

Drivers Propelling Change | It 
has already been mentioned that many 
of the changes in human experience, 
technology and economy are associated 
to how many humans there are and how 
close they live to one another. There has 
been progressive growth in population over 
a long period but with a sudden massive 
expansion – resulting in a quadrupling of 
the population to 7 billion people in less 
than one hundred years. This change more 
than any other has driven explosive change 
in culture, technology and economies and 
use of resources. Population growth is 
expected to continue to the middle of the 
21st C when it will flatten out at nine – ten 
billion. These changes are similar but not 
simultaneous in all areas of the world. Asia 
has gone through a huge population boom 
in the past decades but now joins Europe 
and North America in confronting rapidly 
ageing populations with implications 
for disease burdens and the economic 
consequences for expanding costs of 
care. Africa is beginning to experience a 
major demographic boom. It will be the 
last «youthful» continent, before it faces 
its own ageing. In 1950, one out of every 
eight children was African whereas by the 
middle of this century it will be one out 
of every three. 

With this massive increase in numbers 
of people – Migration is also increasing. In 
2013 there were an estimated 230 million 
migrants in the world (people living in 
countries they were not born in) which 
represented three point five percent of 
the total population as compared to 75 
million migrants in 1965 (only two percent 
of the global population). There are more 
migrants, both absolutely and relatively. 
These trends are not being driven or halted 
by government policies, no matter what 
part of the political spectrum they come 
from. Migration may be a big issue in 
Europe now – but there is more migration 
from South to South countries than from 
South to North. In Norway, the proportion 
of births to immigrants has increased from 
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By the 1980s, the world was confronted 
with the horrors of the HIV pandemic. HIV 
has been a globalising disease. Given that 
HIV is a sexually transmitted disease and 
high risk groups threaten all populations 
– HIV control efforts have necessarily 
involved the globalisation of similar con-
ceptions of sex and sexual behaviours 
(for pragmatic as opposed to ideological 
reasons) –an enforced liberalisation. Other 
global pandemics have also spread fear and 
economic devastation (like the Spanish 
Flu as well as SARS in 2003). In 2014, the 
horrific Ebola epidemic has underlined 
how inter-connected our health is and how 
countries with inadequate health systems 
fail to detect and respond to dangerous 
outbreaks and create a risk for us all.

There are other major drivers of change 
(technology, communication, currency 
flows etc.) – but lastly I wanted to pay 
attention to man-made or anthropogenic 
climate change. Global warming is occur-
ring – it is a fact. Global CO2 levels are 
rising and are going to be difficult to 
curtail. Major climate change is occurring 
and within fifteen years will start to have a 
major structural impact, almost no matter 
what we do. However, there is a chance of 
limiting longer-term change and eventually 
reversing it if we manage to get our soci-
eties and economies back in balance with 
the earth. The stakes are high – if we are 
to move towards zero population growth 
and to have lifestyles that can be brought 
into balance with our environment – we 
can no longer afford the poor.. Families 
need to have fewer children and to send 
them to school – they need to cook and 
heat clean and have access to clean water. 
If we do not achieve this, population 
growth will continue to expand and the 
poor will continue to live miserable and 
unsustainable lives. Climate change will 
continue unabated and all our lives will 
be affected for the worse. 

The Health Impacts of Change | For 
centuries, humankind has died prema-

about three percent in 1990 to twenty 
percent in 2010 – and the trend is up. 
Statistics Norway (Statistisk sentralbyrå) 
estimates that over forty percent of the 
Oslo population will be immigrants or 
children of immigrants by 2040.

Together with the flow of people, there 
is an internationalisation of markets and 
capital flows. While the ideology of free 
markets is theoretically clear – it is not 
played on a level field. No state believes 
in totally de-regulating the market – and 
the financial crisis of 2008 underscores 
the folly of under-regulating markets. Yet 
the rhetoric is applied in negotiations bet-
ween powerful and less powerful nations. 
Emerging markets cannot compete with 
more developed nations. Poor countries 
cannot produce all products they need 
due to lack of technology and protection 
of intellectual property under patent laws. 
Medical products are developed to meet 
problems faced by the rich and often 
irrelevant for reducing the global burden 
of disease, and to standards and costs that 
make them unaffordable to the poor.

Another massive transformation under-
way is Urbanisation. In pre-industrial soci-
eties, the majority lived off the land and 
were prey to the vagaries of Mother Nature. 
After industrialisation – people migrated 
to cities, to live and work in a completely 
different way. In the last five years, it is 
estimated that now more than half of us 
live in cities. However, it was only in the 
early 19th Century we saw the first city of 
more than 1 million people (London UK). 
By the end of the 19th C, there were eight 
cities of a million or more, all in the western 
world. Now there are twenty-eight Mega 
cities (more than ten million people), all in 
Asia and Latin America - except for New 
York City and Los Angeles. Only in Asia 
and Africa are there less than fifty percent 
of the population living in cities – but these 
regions are urbanizing the fastest. Within 
thirty years, more than 65 percent of people 
will live in cities – mostly in smaller cities 
with names you will never have heard of.
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turely from violence, accidents, hunger 
and infectious disease. Improved living 
conditions, stable food supply systems 
and modern medicine have altered this 
reality for most of us by now.

In 1990, the world still primarily suffe-
red from high rates of mortality from infec-
tious diseases (particularly in childhood). 
In the past fifteen years, the rate of decline 
of childhood and maternal mortality has 
outpaced any period in history. Rates 
remain high – especially in some regions 
and countries – but it is now imaginable 
to end preventable child and maternal 
mortality in fifteen to twenty years. 

The Global Burden of Disease study 
(2010) concluded that the world has grown 
older and life expectancy has increased. 
Where infectious diseases and childhood 
illness primarily related to under-nutrition 
dominated causes of death, now more 
people die of Non-Communicable Diseases 
(NCDs). The global disease burden is 
increasingly defined by disability instead 
of premature death.

The study indicates that only the 
African region has a disease burden pre-
dominantly characterised by childhood 
mortality and infectious disease. But even 
some African countries face exploding 
epidemics of obesity, diabetes, cancer, 
cardio-vascular disease, and other non-
communicable diseases. 

On the one-hand this is substantial and 
wonderful news – we have tamed nature 
and avoided her worst. We live longer and 
we avoid the tragic reality of experiencing 
the loss of our children. However, we suffer 
disability and disease brought on largely 
because of our own lifestyles – increased 
consumption of fats, salt and processed 
sugar; lack of physical activity; abuse of 
tobacco and alcohol/drugs; road traffic 
accidents and exposure to polluted air, 
water and soils.

Conclusion | Quite simply, despite our 
prejudices and ignorance, the world had 
changed around us. There is no longer 

an «US» and a «THEM». There is now 
only an enlarged and varied «US». There 
is also a consensus that anthropogenic 
(man-made) climate change is real and is 
going to be devastating. 

It is critical to find a global politics of 
cooperation, as opposed to one defined 
by competition. A clear future agenda 
emerges:

1. To end preventable child and mater-
nal mortality – this is a prerequisite for 
driving rapid demographic change and 
stabilising the world population.

2. To ensure economic development 
reaches all the poor and elevates all lives to 
a level where they are able to adopt newer 
and cleaner technologies (and technology 
needs to be developed to this end, not the 
benefits of a few).

3. To build domestic and international 
capacity to identify, respond to and control 
potential pandemics (and conquer the 
current pandemics).

4. To imagine and create (with the help 
of technology) new opportunities for new 
lifestyles that both promote the public 
health as well as preserve the planet and 
reverse future climate change. The good 
news is that these two agendas are entirely 
compatible! For the first time OUR health 
and the health of the planet are mutually 
reinforcing imperatives. 

This is a collective agenda we all have 
a stake in. It will be expensive and require 
ingenuity, passion and commitment. Our 
public health communities need to engage, 
collaborate and drive this consciousness 
forward at home and abroad. It is an 
agenda dependent on a further expansion 
of our understanding and interest in one 
«US», and the fragile planet we live on. 
This sounds like untrammelled idealism – 
but work is underway to build this agenda 
and practice. The alternative rhetoric of 
an «US» and a «THEM» will ultimately 
be futile for us all. The medical students 
of today will all practice Global Health.
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«Ønsket effekt» 
 – Bare sykdoms-
helbredelse?
Medikamenters nytteverdi blir ofte vurdert etter effekten på 
sykdommene de gis mot. Ofte er det mer eller mindre alvorlig 
bivirkninger det må tas hensyn til og veies opp mot den ønskede 
effekten.
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I USA, og andre land, er det imidlertid 
en annen effekt som også vurderes fra 
enkelte legemidler: Hvordan kan de 

brukes til å ta livet av en person, helst på 
en så «human» måte som mulig. Da flere 
legemiddelprodusenter er stasjonert og 
har hovedkontor i andre land uten bruk 
av dødsstraff – ofte europeiske – faller 
ikke denne bruken i god jord og flere har 
derfor truet med å stoppe leveringen av 
legemidlene eller hele samarbeidet hvis 
de benyttes i dødsstraff. Et av disse medi-
kamentene er propofol. Den melkehvite 
injeksjonsvæsken, som ble kjent da Michael 
Jackson døde av en overdose med medi-
kamentet, er mye brukt i korte kirurigske 
prosedyrer og nå ønsket til domsfylbyrdelse 
av dødsdømte amerikanere.

Beskrivelse av dødsstraff med 
medikamenter | I USA brukes døds-
straff sjeldent og kun i noen få delstater, 
noe som sannsynligvis står i motsetning 
til mange nordmenns oppfatning. I 2013 
var det trettini henrettelser, hvorav nesten 
halvparten var gjort i Texas [1]. Likevel, 
omtrent tre tusen fanger er på «den grønne 
mil» i 2014. 

Det er også store variasjoner i dødsstraff-
prosessen blant de ulike statene. Frem til 
2009 ble henrettelse ved injeksjon utført i 
et slags trippel-medikament-regime hvorav 
man starter med et bedøvende legemiddel, 
vanligvis tiopental eller pentobarbital,  
deretter et muskellammende stoff, typisk 
pancuronium, før hjertet ble stanset med 
kaliumklorid [2].

Majoriteten av henrettelsene, spesielt 
med letal injeksjon, går som planlagt. Det 
hyppigste problemet er tidsforsinkelser på 
grunn av vanskeligheter med å kanylere 
blodårer, spesielt hos stoffmisbrukere [3]. 
Det har også oppstått uventede reaksjoner 
på legemidlene. Nå, derimot, har et logis-
tikkproblem blitt den største hindringen 
for videre utøvelse. Legemiddelprodusen-

ter tar et etisk standpunkt, og flere nekter 
å levere legemidler til henrettelsesformål. 
Flere stater, deriblant Georgia, har begynt 
å bruke små legemiddelprodusenter for 
å få tak i nødvendige stoffer [4]. Disse 
mindre selskapene har som hovedoppgave 
å modifisere eller kombinere legemid-
ler for en spesifikk pasient, en form for 
skreddersydd produksjon. Likevel, noen 
av disse selskapene produserer kopier av 
medisiner og fungerer omtrent som mindre 
legemiddelprodusenter. Food and Drug 
Administration (FDA), et føderalt byrå 
som regulerer og overvåkerkvaliteten på 
alt fra mat til legemidler i USA, går ikke 
god for hverken tryggheten eller kvaliteten 
til disse produktene, og reguleringen av 
småselskapene er gjort på et delstatlig 
nivå [5].

De større legemiddelselskapene, deri-
mot, er vanskeligere å bruke. For eksempel, 
Hospira stoppet å levere sin tiopental 
straks arbeidere på deres italienske fabrikk 
protesterte på bruken av deres produkt i 
henrettelser. Som respons til dette byttet 
flere stater til pentobarbital i deres trippel-
medikament-regime, men når leverandøren 
av dette middelet, Lundbeck i Danmark, 
hørte om bruken stoppet også de ekspor-
ten til USA [5]. I tillegg ble det insistert 
overfor øvrige Amerikanske forhandlere 
som ennå fikk leveranser, at de ikke skulle 
selge noe til rettsapparatet. 

Logistikkproblemet ble forsterket da 
EU forbød eksport og import av varer som 
ikke har noen andre praktiske formål enn 
utførelse av dødstraff i 2006. Samtidig 
kreves det autorisasjon for eksport av varer 
som eventuelt kan brukes i letal hensikt 
[6]. De samme reguleringene gjelder 
også varer som kan brukes i tortur, og av 
lovgivningen kan det virke som EU ser 
liten forskjell mellom tortur og dødstraff. 

Med disse vanskelighetene forsøker 
rettsappartene i amerikanske delstater 
å løse «problemet» på andre måter. En 
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overdose av det ellers velbrukte aneste-
tiske legemiddelet propofol var derfor et 
mulig alternativ, blant annet i Missouri. 
Straks EU oppdaget den planlagte – 
etter deres oppfatning – misbruken av 
propofol ble det straks truet med ytter-
ligere eksportsanksjoner. Ikke nok med 
det, den ledende propofol-produsenten, 
tyskbaserte Fresenius Kabi, advarte om 
propofol-mangel hvis en henrettelse fant 
sted [7]. Propofol blir brukt til medisinske 
formål flere titalls millioner ganger årlig 
bare i USA, og en propofol-mangel ville 
fått alvorlige følger. Missouri avviklet sine 
planer om propofol, og riksadvokaten 
Chris Koster, samt Missouri senator 
Kurt Schaefer, har vurdert å gå tilbake 
til gasskamrene fra 60-tallet. 

En industri med prinsipper | I  tillegg 
til de omtalte omstendighetene utgjør 
lobbyvirksomheten fra dødsstraffmot-
standere en viktig innflytelse på dødstraff-
spolitikken. Til sammen er det en slags 
konspirasjon fra flere hold som hindrer 
en selvstendig nasjon (USA) og stat 
fra å utøve sine rettslige bestemmelser. 
Dette viser også en ny side fra legemid-
delindustrien. Hvordan kan en uteluk-
kende profittmotivert industri, med flere 
skandaløse episoder i sin markedsføring, 
nekte å selge sine produkter? Virker det 
urimelig å anta at legemiddelindustrien 
er mer kompleks enn som så, og at 
de har et verdigrunnlag som strekker 
seg utover deres fortjeneste? Dette kan 
være både betryggende og urovekkene. 
Hvordan skal man håndtere en konflikt 
mellom industriens «verdier» og bruken 
av deres produkter i praksis? Dette virker 
kanskje ikke som et medisinsk problem 
for øyeblikket, men straks vi flytter temaet 
til «aktiv» dødshjelp (som er tillatt i 
Nederland, Belgia og Luxemburg) kan 
en lett se for seg en fremtidig konflikt [8]. 

Eutanasi vs dødsstraff | Kun tre land i 
verden tillater legeinitiert livsavslutning, 
mens assistert selvmord, hvor pasienten 
selv utfører den letale handlingen i form av 
for eksempel en injeksjon, er mer utbredt. 
Nederland er kanskje det mest klassiske 
eksempelet på førstnevnte og rundt to 

prosent av dødsfallene skjer ved eutanasi 
[9]. I Norge er det tillat med såkalt «passiv» 
dødshjelp ved å avstå fra livsforlengende 
behandling hos døende pasienter, en ikke 
helt kategorisk identifiserbar gruppe. Selv 
om regjeringsdeltakende Fremskrittspartiet 
har programfestet ønske om å innføre 
eutanasi virker det å være et stykke igjen 
til lovendring her i landet. Samtidig er 
det nordmenn som reiser til utlandet for 
å avslutte livet sitt og med regelmessige 
mellomrom kommer det fram praksis om 
ureglementert legemiddelbruk til pasienter 
fra leger i Norge [10].

Som ved dødsstraff brukes legemid-
delet i letal hensikt. Forskjellen ligger i at 
eutanasi skjer etter pasientens eget ønske. 
Hvordan skal legemiddelprodusentene 
stille seg til denne praksisen? Kjenner vi 
firmaenes verdigrunnlag godt nok til å 
forutse dette? 

Det som blir synlig i denne saken er at 
«ønsket effekt» er et relativt begrep avhen-
gig av standpunktet. For rettsapparatet i 
Texas er en ønsket virkning av propofol 
det samme som en type A bivirkning fra 
et medisinsk standpunkt [11].  Type A (A 
for augmented) bivirkninger er de vanligste 
bivirkningene i medisin, og er forutsigbare 
effekter av et legemiddel gitt at dosen 
økes tilstrekkelig. Et annet eksempel på 
en slik type bivirkning er blødninger ved 
bruk av warfarin og medikamentet ble – 
ironisk nok – introdusert i 1948 som gift 
mot smågnagere med nettopp dødelig 
blødning som «ønsket effekt». 

Spørsmålet om legeassistert drap, eller 
eutanasi, er noe Legeforeningen i Norge 
har begynt å forberede seg mot og etikkrå-
det har kommet med et forslag til endring i 
vedktene der begrepet blir nærmere omtalt: 
«Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp, det 
vil si eutanasi, legeassistert selvmord, og 
andre intervensjoner som har som eksplisitt 
målsetting å forkorte livet» [12]. Sann-
synligvis er dette en følge av den betente 
reservasjonsdebatten som herjet landet i 
2014 og som potensielt kan gjenta seg i 
form av en større «eutanasidebatt». 

Abaddons industri? | Sett fra ståstedet 
til en lidende pasient som ønsker å dø 
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blir plutselig medikamentenes formål 
annerledes. Hvis lovverk endres slik at 
flere land tillater dødsehjelp, vil framtiden 
kunne bringe frem en industri med det 
overordnede formål å utvikle og pro-
dusere preparater som på «best» mulig 
måte tar livet av mennesker? Hva vil i 
så fall stå beskrevet i pakningsvedlegget 
under bivirkninger for et slikt preparat? 
«Utilstrekkelig respirasjonsdepresjon» eller 
«Ikke-dødelig arytmi»?

Hvis vi tar et steg tilbake så ser vi at 
ulike stoffer har et spekter av effekter på 
kroppen og mennesker har i alle år søkt 
etter de stoffer som tjener deres formål i 
en gitt situasjon. Legevitenskapen har ikke 
monopol på hva som er ønsket virkning 
eller hva som er bivirkning. Til tross for 
dette har den medisinske rollen til et stoff 
stadig diktert den politiske reguleringen 
(med viktige unntak, som marijuana eller 
hallusinogener). Nå kan det også se ut til 
at legemiddelindustrien har sin mening om 
hva som er ønskelig med deres preparater, 
og nettopp derfor sitter rettsapparatene i 
USA i den knipen de gjør i dag. Det er 
heller ikke utenkelig at eutanasi kan bli mer 
enn et etisk sosiopolitisk dilemma, men 
også et internasjonalt logistikk problem 
på lik linje med dødsstraff. 

Etikk etter selskap eller nasjon? | 
Til grunn for synspunktene en måtte ha 
til eksemplene over er blant annet hvilken 
tilknytning legemiddelselskapene skal ha 
til landet det har sitt hovedkontor i. Betyr 
for eksempel AstraZenac’s kontorplas-
sering i Sveits at det er landets lover og 
regler som skal gjelde for selskapets etiske 
retningslinjer? Om firmaene helt ukritisk 
følger prinsippene og reglene i hvert enkelt 
land vil de fort komme opp i dilemmaer. 
Selv om internasjonale selskaper med 
hovedsete i Europa og Amerika, inkludert 
oljebedriftene fra Norge, ofte blir kritisert 
for å stille for lite krav til landene de 
arbeider i er det nok først og fremst felles 
vestlige holdninger som ligger til grunn. 
Flere vil nok mene det er en positiv utvik-
ling at antallet dødsdommer og gjen-
nomførte henrettelser var på sitt laveste 
på henholdsvis 40 og 20 år [13]. Kanskje 

vil legemiddelindustriens press mot å 
bruke deres produkter i dødelig hensikt 
kunne bidra til at antallet går ytterligere 
ned i årene fremover. Uavhengig av eget 
standpunkt vil årene fremover trekke det 
medisinske fagfeltet, legemiddelindus-
trien, handelsregler, samt internasjonale 
og nasjonalebestemmelser inn i en etisk 
debatt av en helt ny og moderne karakter. 
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Global helse – 
medmennskelighet 
og sikkerhet
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SARS, fugleinfluensa, antibiotika-
resistens og ebola; det tar liv, kan 
spres ukontrollert i en verden med 

migrasjon og handel, og krever globalt 
samarbeid for å bekjempes. Vi har alle et 
felles ansvar som medmennesker å åpne 
øynene våre for slike helseproblemer, først 
og fremst i lys av empati og kjærlighet, 
men også for global sikkerhet.

Det første er selvsagt. Selv om vi alle har 
vårt eget liv å forholde oss til, er det alltid 
er rom for å hjelpe andre i nød. I tilfellet 
med ebola, kan vi vise respekt og håp for de 
syke, hjelpe til med å spre informasjon, og 
kanskje gi noen kroner eller timer til Leger 
Uten Grenser og andre organisasjoner som 
arbeider med å bekjempe sykdommen og 
lindre smerten. For eksempel har private 
midler gitt Leger Uten Grenser mulighet til 
å behandle nesten fem tusen pasienter 
siden mars, hvorav mer enn elleve hundre 
har blitt friske. Dette gjelder kun for 
ebola-epidemien, men også mange andre 
kriser, glemt av samfunnet, blir fulgt opp 
av organisasjonen.

Vi har også et ansvar som beboere på 
jorden å vie en ekstra tanke til globale 
helsespørsmål. Din egen så vel som klodens 
sikkerhet er i fare dersom vi ikke samar-
beider globalt. Store helsespørsmål som 
antibiotikaresistens, er ikke noe enkeltland 
kan løse, fordi bakterier og virus ikke 
respekterer landegrenser. Det hjelper lite 
at man selv bor i et land med verdens beste 
helsevesen og fine folkehelsestatistikker, 
når bakterier og virus kan reise med de åtti 
tusen flyene som tar av i verden hver dag. 
Ebola-bakterien er den samme i Norge 
som i Afrika, og derfor er vi avhengige 
av at resten av verden følger opp sine 
helseproblemer om vi skal være trygge 
her hjemme. Vi har et ansvar å hjelpe land 
som ikke er så privilegerte som oss; staten 

Norge, så vel som firmaer, organisasjoner 
og privatpersoner. 

Dessverre er politikkens ulempe at man 
har et begrenset beløp penger som må 
fordeles basert på hva folket ønsker, i hvert 
fall i demokratier, for ellers blir ikke partiet 
gjenvalgt. Derfor er det viktig at innbyg-
gerne kjenner til globale helseproblemer 
og kan handle deretter, blant annet gjen-
nom sin demokratiske stemmerett. Støtte 
humanitære organisasjoner, lære mer via 
media og seminarer, og ikke minst snakke 
sammen om disse temaene. Slik kan folket 
ytre hva som opptar oss og hva som bør 
bli prioritert. Tenk hvor godt det hadde 
vært for alle innbyggerne på denne kloden 
om vi respekterte dette felles ansvaret og 
handlet deretter.

tekst: Tiril Elstad, Leger uten grenser

æsculap nr 1-2015 | 39

Essay



NMF

Nasjonal eksa-
men – diskusjo-
nen vi må ta

Hva bør en ferdig utdannet, norsk 
lege egentlig kunne? I dag finnes 
det ikke noen form for nasjonalt 

overordnede læringsmål for medisinstudi-
ene i Norge. De fire fakultetene har nå 
innledet en diskusjon om det bør innføres 
en felles nasjonal eksamen; dette for å sikre 
en intern nasjonal kvalitetskontroll av norsk 
legeutdanning. Men blir vi noe klokere?

Hva er nasjonal eksamen?
Det finnes ikke noen entydig konsensus 
på hva nasjonal eksamen innebærer, men 
etter flere runder ser det nå ut til at vi står 
igjen med tre alternativer: 1) en eksamen på 
siste studieår, 2) en eller flere eksamener på 
ulike tidspunkt gjennom studiet, eller 3) en 
eksamen etter endt studium som inngang-
sport til turnus. Både vurderingsform og 
hva eksamen skal teste er under diskusjon.
 
Gradert eller ikke-gradert
Det er ulik tradisjon for å gradere prestasjon 
på eksamen mellom studiestedene i Norge. 
En gradert, karakterevaluert eksamen har 
vært fremhevet som et mulig redskap for 
potensielle arbeidsgivere til å rangere 
mellom søkerne; dette er et redskap som 
mangler i dagens situasjon. Samtidig 

er det fullt mulig å hevde at det ikke er 
en universitetsoppgave å gradere søkere 
for arbeidsgivere på denne måten. En 
ikke-gradert nasjonal eksamen, som gir 
poengsum, men ikke karakter, er også 
en mulighet. Da kan den riktignok ikke 
benyttes av arbeidsgiver til annet enn å 
se om studenten har prestert ”godt nok” 
ved å ha bestått.

Hva skal studentene få ut av nasjonal eksamen?
I debatten kan et viktig prinsipp være at 
eksamen bør gi noe igjen til dem som tar 
testen; de må selv få et utbytte av å ha 
gjennomført den. Det kan bety at man bør 
få en tilbakemelding om hvordan man gjør 
det både på selve testen og sammenlignet 
med andre som gjennomfører testen. Det 
trenger ikke å bety at nasjonal eksamen 
skal være gradert, men det betyr at det må 
finnes ordninger der studentenes behov for 
innsyn i egen prestasjon sikres, uavhengig 
av eksamensform og -tidspunkt. 

Vurdering av jevngodhet mellom studiesteder
Det har i flere år vært diskutert mulig-
heten for en test som kan vise jevngod 
kompetanse mellom studenter uavhengig 
av studiested. Det kan da være ønskelig å 

«Det har i flere år vært diskutert muligheten for en test som 

kan vise jevngod kompetanse mellom studenter uavhengig av 

studiested.» 
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Prosessen videre
Nasjonal eksamen for medisinstudiet kan 
få stor betydning for studenter utdannet i 
utlandet og deres mulighet for å komme 
inn i det norske arbeidsmarkedet. Den 
kan også potensielt legge store føringer 
på de forskjellige studieplanene og slik 
også studiehverdagen til studenter utdan-
net i Norge. Vi som studenter må derfor 
ta diskusjonen tidlig; kun slik kan det 
bli tatt reelt hensyn til våre perspektiver. 
Samtidig er det hensiktsmessig at denne 
prosessen nasjonalt vil bruke god tid. Man 
må være sikker på at den ordningen man 
ender opp med bevarer studiestedenes 
autonomi, tester det man ønsker og gir de 
mulighetene man ser er gunstige.

Ole Marius Gaasø, økonomiansvarlig 
Nasjonalt styre Nmf

Eivind A Valestrand, Nestleder nasjonalt 
styre Nmf. 

 «Vi som studenter må derfor ta diskusjonen tidlig; kun slik 

kan det bli tatt reelt hensyn til våre perspektiver.»

åpne nasjonal eksamen for studenter som 
studerer utenfor Norge. Her kommer man 
borti utfordringer med regelverket til EU/
EØS. Det er ikke mulig å stille ytterligere 
krav til medisinstudenter utdannet innen-
for EU/EØS, da disse automatisk får 
EØS-godkjent autorisasjon; de utenfor 
EU/EØS faller derimot innunder jevngod-
hetsvurdering. Et tilbud om å ta nasjonal 
eksamen kan bli gitt av studiestedene, men 
eventuelle krav om å ha gjennomført den 
kan kun stilles av arbeidsgiver. Dersom 
ønskelig er det mulig å legge press på at en 
slik test åpnes for studenter utdannet uten-
for Norge, slik at studenters jevngodhet 
kan verifiseres uavhengig av studiested. En 
slik eksamen kan være ikke-gradert dersom 
ønskelig. Dette kan minske risikoen for 
at studenter uteksaminert utenfor Norge 
diskrimineres ved inngang til det norske 
arbeidsmarkedet. 

Studiestedenes egen autonomi
At det ikke eksisterer noen rammeplan for 
medisinstudiet gir studiestedene autonomi 
i hvordan de organiserer sine studier. 
Denne autonomien er det høyst trolig at 
studiestedene ønsker å beholde. Dersom 
det for eksempel legges en nasjonal kunn-
skapstest i farmakologi i slutten av tredje 
studieår, legger man samtidig føring på 
at studiestedene må ha undervist ferdig 
dette emnet innen den tid. Dersom man 
bestemmer at nasjonal eksamen skal bestå 
av flervalgsoppgaver, legger man føring på 
at hvert studiested må trene sine studenter 
i den eksamensformen. Form og tidspunkt 
for nasjonal eksamen kan altså minske 
autonomien på de ulike studiestedene. 
Det er uvisst om studiestedene er villig 
til å frasi seg lokal frihet på denne måten. 
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Praktisk nyttig verktøy med fag-
lig potensiale 
Navn: Turnuslegen ABC
Utvikler: Sigve Dhondup Holmen MD
Plattformer: iOS (129 NOK), Android (98 NOK)
Utgitt: 2011

Applikasjonen Turnuslegens ABC er et oppslagsverk til turnusleger 
i akuttmottak og på legevakt. Siden utgivelse i 2011 har det vært 
større forandringer i utseende og omfang, og i skrivende stund har 
applikasjonen et lekkert utseende med brukervennlig navigering, 
både for iPad og iPhone. 

Turnuslegens ABC er delt inn i «fag» og «verktøy og oppslag». 
Førstnevnte tar for seg de typiske problemstillingene innenfor 
gynekologi, generell kirurgi, indremedisin, ortopedi og psykiatri. 
Omfanget (antallet tilstander) er begrenset sammenlignet med 
konkurrerende applikasjoner som «Legevakthåndboken»”. 
Kunnskapsgrunnlaget er oftest basert på BMJ Evidence center, 
men det er også innslag av nasjonale retningslinjer m.fl. Det er 
stort sett kun det essensielle som blir omtalt og derfor er hver 
artikkel relativt kortfattig og enkel å finne fram i. Sammen med 
det begrensede antallet tilstander blir derfor appen faglig svak 
sammenlignet med andre apper som Medscape og UpToDate 
(begge gratis). Det er også naturlig å tenke seg at disse applika-
sjonene oppdateres hyppigere enn Turnuslegens ABC. Turnuslegens 
ABC har riktignok en fordel med skreddersydd informasjon til 
norske forhold, for eksempel norske lover ved tvangsinnleg-

gelse eller nasjonale retningslinjer ved slag. I tillegg kan vi finne 
telefonnummeret til landets PCI sentre. 

Seksjonen «Verktøy og oppslag» inneholder mer praktisk 
nyttig informasjon og er kanskje en av applikasjonens sterkeste 
sider. Blant annet finner vi kalkulatorer som enkelt poenggir 
alt fra GCS og CHADS2 til Wells score og GFR. Det er også 
algoritmer (for eksempel Marevan-dosering), journalhjelp, anti-
biotikaguide og informasjon om gipsteknikk. Kombinert med 
appens brukervennlighet er nok dette området der applikasjonen 
trekker det lengste strået.  

Generelt lever applikasjonen opp til sitt formål. Den har 
et godt potensiale som en konkurrent til Legevakthåndbok-
applikasjonen men inneholder dessverre for få tilstander og er 
mangelfull i informasjonsomfanget sammenlignet med andre 
apper. På den andre side har den et flott oppslag av verktøy, især 
kalkulatorer, algoritmer og antibiotikaguide, som skiller seg ut 
på en positiv måte. 

Andreas Wahl Blomkvist

Tor-Arne Hagve, Jens P. Berg (red.)

Klinisk biokjemi og fysiologi

Denne 5. reviderte bokutgaven 
inneholder 34 utvalgte kapitler som er 
skrevet av sentrale spesialister, med 
representanter fra alle universitetene 
som utdanner medisinere i Norge.

Aktuell 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

Jan Martin Maltau, Kåre Molne,  
Britt-Ingjerd Nesheim (red.)

Obstetrikk og gynekologi

3. utgave. Obstetrikk og gynekologi 
dekker hele fagfeltet fødselshjelp og 
kvinnesykdommer i vid forstand.

448 sider | 5. utgave 2015
ISBN: 9788205463677
Kr 675,–

400 sider | 3. utgave 2015
ISBN: 9788205452343
Kr 795,–
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Andre apper:  
1. legemiddelutregning  – Kan-
skje primært for sykepleiere 
som doserer legemidlene 
men applikasjonen fra Stat-
ens legemiddelverk gir en lett 
tilgjengelig doseringskalkulator 
som forhåpentligvis reduserer 
faren for feildosering

3. BeyondPod  – Engangsbetal-
ing for en myriade av podcast 
fra nyhetsorganer som BBC 
News og NRK, underholdning, 
vitenskapstidsskrift som Na-
ture, og mye mer!

2. A Friend Asks  – Leger er 
dessverre blant de med høyeste 
selvmordsrate. Gratisapplikas-
jonen, utviklet av et selvmords-
forebyggende, ønsker å lære 
brukeren varseltegn og gode 
måter å tilnærme seg de som 
går med selvmordstanker.

Tor-Arne Hagve, Jens P. Berg (red.)

Klinisk biokjemi og fysiologi

Denne 5. reviderte bokutgaven 
inneholder 34 utvalgte kapitler som er 
skrevet av sentrale spesialister, med 
representanter fra alle universitetene 
som utdanner medisinere i Norge.

Aktuell 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

Jan Martin Maltau, Kåre Molne,  
Britt-Ingjerd Nesheim (red.)

Obstetrikk og gynekologi

3. utgave. Obstetrikk og gynekologi 
dekker hele fagfeltet fødselshjelp og 
kvinnesykdommer i vid forstand.

448 sider | 5. utgave 2015
ISBN: 9788205463677
Kr 675,–

400 sider | 3. utgave 2015
ISBN: 9788205452343
Kr 795,–

105217 GRMAR Annonse Halvside Aesculap 1501.indd   1 06.02.15   13.50

bøker



Smakfull hyllest til 
tennissporten
I bane rundt en gul ball
Jon Ståle Ritland

52 sider, Utgitt 2014
Olympiastadion
ISBN: 9788299946520

Som leser lurer du kanskje på hvorfor en diktsamling om tennis 
blir omtalt i et magasin for medisinstudenter. Forfatteren Jon 
Ståle Ritland er imidlertid øyelege, og han har tidligere gitt ut to 
kritikerroste diktsamlinger der han hentet avgjørende inspirasjon 
fra medisinen. Ritlands medisinske bakgrunn kommer også klart 
frem når han hyller tennis, sporten som i følge den velrenommerte 
forfatteren David Foster Wallace er «… the most beautiful sport 
there is and also the most demanding». 

Som ivrig tennisentusiast er det lett for meg å like diktene. 
Ritland er kreativ og elegant når han skildrer øyeblikksbilder 
fra tennisbanen. Dessuten treffer Ritland godt når han bruker 
medisinske uttrykk, for eksempel i diktet «det gule hjertet» der 
tennisballen beskrives med medisinsk terminologi.  

Flere av diktene handler om det estetiske ved spillet. Tennis 
er utvilsomt mer enn en krig om å vinne. Likevel blir noen av 
beskrivelsene litt platte, for eksempel i diktet «idrett vs. kunst». 
I andre dikt lykkes han godt, særlig i «all tennis is a stage» der 
en tenniskamp sammenliknes med et teater, «tidvis absurd som 
et stykke av Beckett».

Mange reelle personer blir omtalt i diktene, både internasjonale 
stjerner og norske lokalhelter. Leserne bør i hvert fall kjenne til 
de internasjonale toppspillerne for å få fullt utbytte av diktene. I 
bane rundt en gul ball er vakker underholdning for tennisinteresserte. 
Hvis du aldri har tatt i en racket, er ikke samlingen noe for deg. 

Mats Julius Stensrud

Noe for din (allmennlege-)
fremtid!
Allmennlege i spesialisering (ALIS) håndboka

23 sider, utgitt 2014
Utgiver: Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmenn-
medisino
Pris og tilgjengelighet: Gratis PDF på nett

Allmennlege i spesialisering (ALIS) Håndboka er utarbeidet av 
ferske allmennleger for ferske allmennleger. Målet med boken er 
å være en enkel og oversiktlig veileder som redegjør for mye av 
det du må tenke på – og gjøre – før du starter som allmennlege, 
samt råd for håndtering av arbeidet den første tiden. 

Boka er en nettbasert manual utarbeidet av ALIS-utvalget, 
et utvalg som utgår fra Norsk forening for allmennmedisin og 
Allmennlegeforeningen. ALIS står for «allmennlege i spesiali-
sering», noe de har definert til å bety en allmennlege som har 
tatt et valg om å bli spesialist i allmennmedisin og er i gang med 
sin spesialisering. ALIS beskriver også godt bokens målgruppe.

Oppstarthåndboken har som ambisjon å veilede den kom-
mende allmennlegen i jungelen av informasjon som må innhentes, 
leses, forstås og signeres i oppstartsfasen av en allmennpraksis. 
Håndboken ønsker å gi en introduksjon til, og oversikt over prak-
tisk håndtering av skjemaer, avtaler og næringsdrift, innføring i 
spesialiseringsregler, krav til veiledning og «overlevelsesstrategier».

Håndboken er nok ikke medisinstudentenes første og beste 
verktøy, men der er gull verdt å ha den dagen du skal starte for 
deg selv i allmennpraksis og ikke vet hvor du skal begynne. Så 
ha den i bakhodet om du har en allmennlege-spire i magen. 

.
Marit Witsø
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Olas syn på egen helse
Helse på Norsk 
Per Fugelli, Benedicte Ingstad 

2. utgave, 2014
Gyldendal
ISBN: 9788205472778

Jogging…, nei det kan være for mennesker som går og ingenting gjær. Æ forstår 
at du må ha litt mosjon for å fordøye maten, og så får du frisk luft samtidig. 
Men normalt arbeid … Begynne å springe villmann etter at man kommer fra 
sjøen … det har æ aldri trodd på.

– Mann i 80-årene fra Nordvær i Vega kommune
Institusjonalisert aktivitet på treningssentre, eller hyppige jog-
geturer, fremstår som meningsløse for denne eldre herren fra 
Nordvær. I arbeid på sjøen fikk han både mosjon og frisk luft, 
og det var hverken behov for pulsklokker eller vektstenger. I en 
tid (og på et sted) der kontorjobber og stillesittende serviceyrker 
var svært sjeldent, var daglig fysisk aktivitet mer en bivirkning 
av hva man gjorde enn noe man planla. I så måte er jogging kun 
for mennesker som «går og ingenting gjær». 

Det er slike perspektiver og historier vi møter i «Helse på norsk», 
en bok skrevet av Fugelli og Instad, først utgitt i 2009, men nå 
i ny 2014-utgave. Helse på norsk-studien er en kvalitativ studie 
basert på intervjuer av 80 «vanlige» mennesker spredt omkring i 
landet, og dreier seg om hva de ser på som god og dårlig helse. 
Gjennom disse intervjuobjektene, får vi høre hvordan nordmenn 
mener helse forholder seg til arbeid, livsstil, religion, politikk, 
økonomi og mer. Vi får høres hva folk flest karakteriserer som 
god helse, og hva som innvirker på denne. 

Er du interessert i pasientperspektiver, samfunnsmedisin 
og sosiale indikatorer for helse? Da er dette en interessant bok 
for deg. Helse på norsk gir et annerledes syn på medisin som et 
grunnleggende humanistisk fag; vi skal alle behandle mennesker 
med ulike syn på kropp, sjel, religion, samfunn og liknende. Dette 
er en bok til ettertanke. Anbefales!

Ole Marius Gaasø

There is a fracture…
Bruddbehandling
Kjell Matre og Randi Margrete Hole (red.)

439 sider, utgitt 2009
Legeforlaget
ISBN: 9788292934036

Dette skal være en grunnleggende bok om brudd for vordende 
ortopeder. Den er både basert på, og utgjør, pensum for «Vos-
sakurset» - et av de tidlige obligatoriske kursene i ortopedi. Æsculap 
ønsket å se hvilken verdi boken kan ha for medisinstudenter.

Bruddbehandling er inndelt i kapitlene bruddtilheling, funk-
sjonell bruddbehandling, operativ bruddbehandling, bløtdels-
skade, overekstremiteter, columna og bekken, underekstremiteter, 
frakturer hos barn, patologiske frakturer og komplikasjoner. Det 
er rikelig med bilder fra ulike kilder og med ulik kvalitet, mens 
mange gode illustrasjoner finnes i noen av kapitlene.

For medisinstudenter, kronisk overbelastede med sitt pensum, 
er nok ikke boken Bruddbehandling førstevalg for å lære ortopedi. 
Boken er for teknisk og forklaringene for lange. Men når man er 
i praksis på ortopedisk avdeling og akronymer som DHS, LCP 
og PTF, og snakk om metallplaters konfigurasjon og skruetyper 
dominerer, er denne boken fin å ha for å henge med.

Å forstå de grunnleggende tekniske aspektektene kan gi økt 
interesse for røntgenbildene på morgenmøtet. Det vil bedre 
forståelsen for valget av behandling, med det resultat at man 
husker pensum bedre. Og er det en ting studenter er opptatt av, 
så er det nettopp å huske pensum. 

Ny utgave kommer våren 2015. 

Stian Wendelborg
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Det var en gang et friskt 
menneske
FRISK – Cellebiologi, anatomi, fysiologi
Vegard Bruun Wyller

712 sider, utgitt 2014
Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202444976

Det er ikke lite forfatteren Vegard Bruun Wyller forsøker å 
dekke i boken FRISK. Flerfoldige sider er skrevet om de ulike 
fagfeltene FRISK omtaler; cellebiologi, anatomi og fysiologi. I 
Wyller’s bok er det i tillegg kommet med egne beskrivelser av 
«Barn og gamle», inkludert post mortale forandringer, og «Det 
friske mennesket – et helhetsperspektiv». 

FRISK er blitt en fin fortelling om menneskets normalt 
fungerende celler, organer og systemer, skrevet med jevnlig bruk 
av «vi» som får en til å føle seg ledet gjennom den fantastiske 
biologien og menneskekroppen av Wyller selv. Det er spennende 
(og litt uvant for en som nærmer seg slutten av studiet) å bli 
fortalt hvordan det hele fungerer, uten å måtte forholde seg til 
alt som kan gå galt og lede til sykdom. At det blir mye tekst om 
pedagogikk og læringsmetoder i første kapittel utgjør ikke et 
stort problem og kan enkelt hoppes over.

Selv om boken begynner med den mest basale biologien til 
cellene og vevet i kroppen er det ikke noe klart skille mellom 
anatomi, fysiologi og biokjemi senere i boken. Innholdet her 
er sortert etter organsystemene og videre inn i organer, velegnet 
til bokens overfladiske gjennomgang av temaene og den fortel-
lende stilen.

Illustrasjonene og figurene er enkle, ofte store og uten for 
mange detaljer. Noen av de – som av oksygentransport i kapit-
telet om blod – har svært pedagogiske nyfremstillinger av temaer 
som andre lærebøker ikke klarer like godt. I tillegg er det satt inn 
relavante bilder. Blant dem en frisk trommehinne og ultralydbilde 
av et foster. Et vesentlig poeng er bokens mange henvisninger til 
figurer og fordypningsinformasjon på tilknyttede nettressurser. 
Dermed blir boken tynnere enn det informasjonen en har tilgjen-
gelig skulle tilsi. Likevel blir bildene enkelte steder for store, og 

sammen med mye tomrom mot sidenes ytterkant kan det bli lite 
tekst på enkelte sider og gi følelsen av uutnyttet plass.

Samtidig gir det en lettere leseropplevelse, som sammen med 
fortellerstilen og norsk språk gir en lettlest bok perfekt tidlig og 
sent i medisinstudentet, som introduksjon til faget eller oppsum-
mering før den siste prøvelse. De finere kunnskapsdetaljene kan 
og må en finne i tykkere lærebøker.

Frederik Emil Juul
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Når mennesket blir sykt
SYK 1 + 2 – Mikrobiologi, patofysiologi, farmakologi, klinisk medisin
Vegard Bruun Wyller

580 og 1278 sider, utgitt 2014
Cappelen Damm Akademisk
ISBN: 9788202444990

Det er noe deprimerende over at SYK strekker seg over to bind 
mens den andre boken i serien – FRISK – bare er én bok. Mye er 
uvergelig likt når det kommer til utforming, layout og skrivestil i 
de tre bøkene. Alle inneholder flere henvisninger til hverandres 
innhold, uten at det er en nødvendighet å ha lest FRISK for å 
ha utbytte av SYK 1 + 2. Som undertittelen indikerer inneholder 
bøkene SYK også aspekter ved den kliniske medisinen; egne 
kapitler tildelt undersøkelse og enkle beskrivelser av farmakologisk, 
psykososial og kirurgisk behandling. De tre sistnevnte er ikke 
spesielt dyptpløyende, men selv med fordelen av å være rettet mot 
norsk epidemiologi og retningslinjer gir dagens rivende utvikling 
hyppigere endringer i behandlingen en det nye lærebøker kan 
utgis. Eksempelvis er det det norske vaksinasjonsprogrammet 
som omtales og legemidlene er skrevet både med virkestoff og 
«norsk» handelsnavn.

Første boks andre kapittel – «Sykdommsprosesser» – skiller 
seg fra den mer klassiske inndelingen i organsystemer senere i 
bøkene. Generelle beskrivelser av infeksjonsmekanismer, hypoksi 
med dets prinsippielle underårsaker og traumer er blant syk-
domsprosessene som omtales. Samlet gir det en grunnleggende 
og god innføring i patofysiologiske prinsipper nyttig til senere 
lesingen av de organspesifikke kapitlene.

Undertegnedes inntrykk er at fotografiene overveiende er av 
barn, med unntak av radiologiske og andre teknisk anskaffede 
bilder, og skyldes sannsynligvis Wyllers egen spesialitet som 
pediater. Hudkapittelet er – naturlig nok – et unntak hva antal-
let fotografier angår, mens øvrige kapitler domineres av gode 
datagenererte illustrasjoner som i FRISK-boken.

 Forfatteren har gjort et interessant grep i underover-
skriftene, som mer kan beskrives som ingresser med sin lengde 

på to-tre linjer. De gir mye selvstendig informasjon uten å måtte 
lese teksten under. Som introduksjon eller oppsummering av 
kapitlene er det dermed mulig å lese gjennom overskriftene 
alene og få med seg innholdet. Dessuten inneholder de korte 
avsnittene dypere faktakunnskap når det trengs. Lett å finne og 
lest på noen minutter. Det kommer godt med i et læreverk på 
nærmere to tusen sider.

Frederik Emil Juul
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Stødig norsk fysiologibok
Menneskets Fysiologi, 2. utgave
Olav Sand, Øystein Vigleik Sjaastad, Egil Haug

840 sider, utgitt 2014
Gyldendal Norske Forlag
ISBN: 9788205423411

Fascinasjonen for menneskekroppen er stor hos de fleste medi-
sinstudenter. Nysgjerrigheten starter tidlig for de fleste og følger 
dem gjennom livet. Hvorfor blir man egentlig blå når man slår 
seg, hvorfor slår hjertet fortere når man løper og hvorfor man blir 
nervøs? I Menneskets Fysiologi forsøker forfatterne å tilfredsstille 
den nysgjerrige medisinstudent.  

Boken er skrevet akkurat for medisinstudenter som trenger 
mer inngående og detaljert kunnskap om fysiologi, og vil skille 
seg fra forlagets andre fysiologibok – Menneskekroppen – ved å være 
dypere og mer omfavnende, selv om forfatterne i all hovedsak 
er de samme.

2. utgaven av Menneskets fysiologi er betydelig revidert, og selve 
boken har blitt utvidet. Dette er gjort for å få plass til oppdatering 
og omskrivning av teksten. Forfatterne ønsker å bygge et sterkt 
fundament med grunnleggende forståelse av den kompliserte 
fysiologien. 

Oppbyggingen av boken er klassisk, hvor grunnleggende 
konsepter med fysikk og kjemi, og fra celler til kropp, er først i 
boken. Videre deles kapitlene opp i organsystemer. De forsøker 
så å sette disse systemene sammen slik at leseren kan bruke bitene 
til å forstå helheten. Det er flere henvisninger mellom kapitlene 
slik at leseren lett kan slå opp uklarheter. Avslutningsvis ender 
boken med et kapittelet «Kroppen som enhet». Her blir leseren 
presentert for to sykehistorier, hvor det blir fokusert på systematisk 
tenkning og argumentasjon for prøver og diagnostikk. 

Språket forfatterne bruker er lettfattelig, men på grunn av 
detaljnivået varierer flyten noe. Hvert kapitel starter med en 
introduksjon og beskrivelse av hva som skal omtales de neste 
sidene. Dette fungerer også godt som repetisjonsoversikt. Som 
leser får man overblikk over de viktigste momentene, og når man 
så leser teksten er det dannet kognitive knagger når momentene 
dukker opp igjen. I margen finner man også hovedmomenter 
oppsummert fra teksten. Disse gjør det lettere å finne det man 
leter etter og er egnet til repetisjon. 

Spredt rundt i teksten er det over 200 kliniske eksempler. 
Disse er både interessante og motiverende, hvor man får et raskt 
innblikk i den kliniske verden. De fleste kapitlene er oversiktlig 
bygget opp og har naturlige overganger til nye tema. Det er mye 
tekst, og boken holder det den lover med å være detaljert. De 
fleste momenter er grundig beskrevet, hvor det cellebiologiske 
har fått en sentral plass i de fleste forklaringer. Forfatterne vier 
ikke mye plass til anatomi, kun hvor det er nødvendig (kanskje 
fordi de ikke er helt stødig på anatomien, blant annet kaller de 
m. trapezius for m. latissimus dorsi). 

På grunn av sitt detaljnivå er det noe mindre figurer enn hva 
man kan forvente. Men figurene som er der er gode og illustrative. 
De er som regel godt forklart med egen figurtekst, og referert til 
i hovedteksten, slik at det er lettere å forstå konseptene.  

Boken er godt skrevet og er et fint alternativ til studenten som 
vil  lære fysiologi på høyt nivå på norsk. Andre bøker i denne 
kategorien er skrevet på engelsk. Menneskets Fysiologi gir en nysgjerrig 
sjel mange svar, og samtidig mye å tygge på. 

Aleksander Aas

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com
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oslo bergen trondheim

februar
• 25. Farmakologikurs: Farmako-
genetikk
• 26. Workshop om helse og 
sosial ulikhet
• 26. Infomøte om nasjonal 
eksamen

mars
• 20.-22. Landsmøte Nmf

februar
• NMF-pils/quiz  
• Skidag 
• Min spesialitet 

mars
• 20.-22.: Landsmøte Nmf
• Etikkseminar 
• Kommunikasjonskurs 
• Min spesialitet 

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 

tromsø utland

februar
• 10. Debattmøte om nasjonal 
eksamen 
• 19. Festkveld med Danske 
Bank 
• 25. Foredrag med Sven Svebak

mars
• Suturkurs
• Foredrag om barn som 
pårørende

februar
• 9. Informasjonsmøte om tur-
nus, Nmf Århus
• 21. Førstehjelpskurs, Nmf Pécs
• 27. Akuttmedisinsk Gruppe 
(AMG) kommer til Krakow
• 27.-1.03 Arbeidshelgen til Nmf 
Utland

mars
• 19. Pre-Landsmøtet Budapest 
• 20.-22. Landsmøtet Budapest 

utland

forts. mars
• Antibiotikaveilederen (med 
forbehold)
• 25. Styremøte Nmf Utland
• 6. Kurs i akuttmedisin, Nms 
Péc

april
•  10.-12. Brann- og Traumekurs, 
Nmf Krakow

annet
æsculapdeadlines: 
• 25. mars (0215)
• 26. mai (0315)
• 7. september (0415)
• 26. oktober (0515)

konferanser: 
• COST 24.- 25. April, Bergen
• FINO 5.- 8. November, Bergen
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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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