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Jeg sender med dette en tvilsmelding 
om skikkethetssystemene ved de 
medisinske fakultetene i Norge er   

egnet til å vurdere studentenes skikkethet. 
Flystyrten i Alpene før påske under-

streker hvorfor det er viktig med en vel-
fungerende skikkethetsevaluering. Det 
er helt nødvendig at systemet for en slik 
vurderinger i stand til å skille ut personer 
som ikke burde jobbe med pasienter.

Som student er jeg overrasket over 
hvor lite informasjon jeg har fått om skik-
kethetsvurdering. For eksempel tror jeg det 
er få studenter som vet at de er pliktige til 
å melde om uønsket atferd og holdninger 
hos medstudenter. Dette kalles løpende 
skikkethetsvurderingen, og skal foregå 
kontinuerlig gjennom hele studietiden. 

Det er særlig i kliniske settinger det 
er mulig å vurdere om en student er 
egnet til å bli lege eller ikke. Et problem 
er at det sjeldent er én lege som følger 
en enkeltstudent over lengre perioder, 
noe som fører til at medstudenter får 
hovedansvaret for å vurdere hverandres 
skikkethet. I smågruppeundervisning vil 
terskelen for å irettesette medstudenter 
være høy. Ingen liker en liksomkonstabel 
som skaper dårlig stemning ved å jobbe 
gratis for fakultetet. 

Dersom en mer alvorlig situasjon 
oppstår skal det opprettes en særskilt 
skikkethetsvurdering. Denne er ofte basert 
på en skriftlig tvilsmelding, eller hvis 
kontinuerlig tilbakemelding til studenten 
ikke har ført frem. I ytterste konsekvens 
kan en student utestenges fra studiet i tre 
år etter en særskilt skikkethetsvurdering. 

Det er ikke mulig å sende inn en tvils-
melding anonymt. Personlig hadde jeg ikke 
sendt inn en tvilsmelding med mindre jeg 
var helt overbevist om at en medstudents 
oppførsel ikke er akseptert, for eksempel 
ved overgrep mot et barn. Gråsonene 
derimot hadde jeg mest sannsynlig ikke 

Leder: Nmf-Trondheim 
Et lite skikket system 

Inger Heimdal Stenseng
leder nmf-trondheim 

sendt inn tvilsmelding på, nettopp fordi 
studenten det gjelder har krav på å vite 
hvem jeg er.   

Hvis flere er som meg, kan det foregå 
ting fakultetene ikke får beskjed om fordi 
studentene er redde for konsekvensene av å 
sende inn en tvilsmelding. Hvor varslingen 
i så fall skal sendes, og hva som da vil 
skje videre er også uklart for studentene. 
Systemet skal kanskje være litt skjult i 
skyggene, men nå er det så bortgjemt at 
ingen vet hvor det har blitt av.  

Jeg ønsker å understreke at hensikten 
med skikkethetsvurdering ikke er å kaste 
noen ut av studiene. Fakultetene ønsker å 
veilede studentene slik at de kan fungere 
i yrkeslivet på en positiv, empatisk og 
respektfull måte. Noen studenter trenger 
litt ekstra oppfølging for å få til dette, 
og derfor er det viktig at rette instanser 
informeres slik at passende tiltak kan 
settes i gang. 
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Marie Evjenth
Styremedlem i Tromsøstudentenes idrettslag (TSI) 
langrenn

Marie er 23 år, medisinstudent i Tromsø 
på tredje året, og arrangerer gjennom 
TSI langrenn intervaller og skilek for 
alle nivåer hver tirsdag og torsdag. TSI 
langrenn er godt i gang med sitt andre 
år, og er en treningsgruppe med fokus 
på idrettsglede og deltakelse for alle som 
vil gå på ski i Tromsø. Gode skiforhold i 
nord, med lysløype, skimaraton og turmu-
ligheter i alle retninger, gir et fint avbrekk 
fra lesesal og stetoskop. Selv er Marie en 
ivrig langrennsløper, og har deltatt i både 
Norgescup og junior NM. I utgangs-
punktet ville hun bli zoolog, men valgte 
medisinstudiet blant annet på grunn av 
en fascinasjon for menneskekroppen og 
hva den kan utrette. Som lege ser hun for 
seg karriere i idrettsmedisinen, muligens 
innen antidopingarbeid. Æsculap føler seg 
trygge på at Tromsøs idrettsutøvere er i 
gode hender, og har kun to spørsmål igjen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.Alt 
for kort lunte i pollensesongen, litt for 
mange lumbagoer til nå, og et korsbånd 
som ikke er til å stole på!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
Ydmyk, stødig faglig, og evne til å se og 
lytte til pasienten sin!

Nature hadde nylig en artikkel om hvorfor engelsk er blitt det dominerende 
språket innen vitenskapen og hvorfor ikke andre språk som for eksempel tysk 
tok plassen. Tyskland og det tyske språket kan smykke seg med flere storheter; 
Albert Einstein, Johannes Kepler, Max Planck, Rudolf Virchow og (kanskje 
ikke fult så kjente) Otto Warburg.

For å unnagjøre formalitetene ble Warburg født i Freiburg, utdannet seg 
innen biokjemi og medisin, jobbet mye innen marinbiologi før første verdenskrig, 
deltok i krigen som offiser og fikk nobelprisen i fysiologi i 1931. En pris han ble 
nominert til nesten femti ganger gjennom karrieren.

Arbeidet han er blitt kjent for og som har tatt hans navn er den såkalte 
Warburgeffekten, som forskeren observerte i kreftceller. I prinsippet handler det 
om de maligne kreftcellenes enorme appetitt for glukose, til tross for adekvat 
oksygenforsyning til å drive den oksidativ fosforyleringen, og er blant annet 
bakgrunnen for (tabloid-)media og bloggeres overskrifter om at kreft elsker 
og lever av sukker. Hypotesen om den såkalte Warburgeffekten  – nå oftere 
betegnet aerob glykolyse – ble fremmet i 1924. Warburg selv mente forklarin-
gen lå i mitokondriene og dysfunksjon i organellene men denne forklaringen 
har ikke fått stå alene og selv idag er langt ifra alle mekanismene fullstendig 
klarlagt eller forstått.

Imidlertid var det ikke bare innen kreftbiologi forskerens virksomhet bar 
frukter. Han drev også forskning innen marin- og annen cellebiologi med kart-
legging av flere basale enzymmekanismer. Hans Adolf Krebs jobbet i samme 
laboratorium og er kanskje best kjent som oppdageren av sitronsyresyklusen. I 
dag eksisterer det dessuten en egen Otto Warburg medalje til forskere som har 
utpekt seg innen biokjemi og cellebiologi. Og selv om dagens vestlige samfunnet 
ikke lenger har den samme appetitten for sukker er sulten etter karbohydratet 
fremdeles stor blant mange kreftceller.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Otto Heinrich Warburg 

(1883 – 1970)
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Knut Strøm
Leder for Medisinernes Turgruppe (MTG), Trond-
heim

Knut er 24 år, andre års medisinstudent 
i Trondheim, og er som leder for MTG 
ansvarlig for at medstudentene bytter  
bøker med termos og tilbringer en natt eller 
to under åpen himmel. MTG arrangerer 
alt fra krevende toppturer til teltturer 
inn i bymarka med tre-retters på bålet og 
kræsjkurs i stjernetitting. Når Knut ikke 
leder MTG er han som regel å finne i 
naturen likevel, med ski, fiskestang, sykkel 
eller joggende rundt på leting etter gode 
teltplasser. Han har i tillegg rukket innom 
både befalskolen og økonomistudier før 
valget falt på medisin. Det som appellerte 
ved legeyrket var muligheten til å møte 
det ekte mennesket, bak flotte etternavn 
og posisjoner er alle like, alle kan bli syke 
og trenge hjelp. Æsculap pakker ned to 
spørsmål før letingen etter friluftsmannen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Jeg har knekt min andel ben rundt om i 
kroppen. Livet er en risikosport!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
Skape trygghet hos pasienten og være 
god til å spille på lag og kunne faget sitt.

Kristian Magnus Gundersen
Leder for Legestudentenes Idrettsklubb (LIK) Løping

Kristian er 23 år, tredje års medisinstudent 
i Oslo, og den som sørger for at løpeglade 
Oslostudenter får en fin start på uka med 
turer i Nordmarka hver mandag. Riks-
hospitalet fungerer som en portal inn i 
skogen, og herfra løper studentene på en 
av de mange stiene i variert terreng. LIK 
fikk en oppblomstring i fjor vår, og har nå 
undergrupper i alt fra løping og sykling til 
fotball og friluftsliv. For Kristian er noe 
av det beste med LIK at det inspirerer 
til trening uansett vær med likesinnede 
studenter fra alle kull. Kristian trives med 
å kombinere idrett og medisin, og har for 
tiden permisjon fra medisinstudiet for å 
gå første året på Norges idrettshøgskole. 
Medisinstudenten i ham ble født i biolo-
gitimene, med en lærer som lot elevene 
dissekere vilt på et grisehjerte. Æsculap 
blir med på løpetur, med drikkeflaske og 
to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Raskt progredierende hårtap.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker?
God kommunikasjon, faglig dyktighet, 
omsorgsevne

profiler

Anne Sandvik
Leder for stafettlaget Ladybugs, Pécs, Ungarn

Anne er 24 år, går femte året på medisin 
i Pécs, og leder et norsk jentestafettlag, 
Ladybugs, på universitetet i Pécs. De to 
siste årene har jentene benyttet seg av de 
mange mil med turstier som ligger ved 
byen, og trent seg opp til et veldedighets-
løp som går mellom to byer i landet. På 
universitetet i Pécs er det et krav om at alle 
studenter må fullføre minst fire semestre 
med idrett, og i tillegg til stafett tilbys det 
alt fra ballsport til dans og klatring. Anne 
har i skrivende stund nettopp spilt hånd-
ballkamp i Medikus kupa, som er en årlig 
turnering hvor de fire medisinske fakul-
tetene i Ungarn konkurrerer i fem ulike 
lagsporter. Før Anne var på håndballcup og 
medisinstudier i Ungarn, rakk hun innom 
førstegangstjenesten i Ingeniørbataljonen 
i Hæren. Medisinstudiet var alltid planen, 
for helt siden ungdomstiden har hun vært 
interessert i menneskekroppen og hvordan 
den fungerer. Æsculap kaster stafettpinnen 
og to spørsmål videre:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Drikker til tider usunne mengder kaffe.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en forsker? 
En god lege er engasjert, empatisk og 
holder seg faglig oppdatert. Tips til profiler?

vibeke.risvold@gmail.com

æsculap nr 2-2015 | 9



10 | æsculap nr 2-2015

reportasje



Akuttmedisinsk Seminar 
2015 – Akuttmedisin i 
Oslomarka  

V
i er alle klar over 
hvor viktig det er 
å føle seg trygg 
som medisinstu-
dent og lege i 
akuttmedisinske 
situasjoner. Til 

tross for dette er det ikke til å stikke under 
en stol at mange norske medisinstuden-
ter kunne og burde vært bedre rustet i 
kritiske situasjoner. Dette er uheldig da 
det er liten tvil om at god kompetanse 
og trygget er avgjørende for å forbedre 
utfall og redde liv. 

For fem år siden satte en gruppe med 
ivrige studenter seg ned for å finne ut 
hvordan de kunne hjelpe til med å heve den 
akuttmedisinske kompetansen hos norske 
medisinstudenter. Dermed var Akuttme-
disinsk Seminar (AMS) et faktum. 

Den gang, for snart fem år siden, ble 
seminaret holdt med et trangt budsjett i 
seminarrom på Rikshospitalet i Oslo. Til 

tross for forutsetningene skulle seminaret 
vise seg å bli en stor suksess. Akuttme-
disinsk Seminar har utviklet seg både i 
bredde, kvalitet og størrelse. De seneste 
år har AMS funnet sted på Soria Moria 
Hotell og Konferansesenter – og årets 
arrangement blir  intet unntak! I god 
tradisjon kommer norske medisinstudenter 
igjen til å samles i august måned for å ta 
del i et arrangement der fellesinteressen er 
stor. I praktfulle omgivelser i Oslomarka 
skal de lytte til dyktige foredragsholdere, 
delta på lærerike workshops og sosialisere 
på tvers av universiteter. 

Årets seminar ledes av to medisinstu-
denter på tredje året ved Krakow; Jonas 
Sandbu og Edvard Bolstad. Begge har 
de en stor interesse for akuttmedisin, og 
begge har de deltatt på seminaret tidligere. 
Sammen har de tatt på seg oppgaven å 
bringe AMS´ gode navn og rykte videre, 
med målsetningen om å fortsette den gode 
progresjonen seminaret har hatt siden 

tekst: Haakon Albech
bilde: AMS

For femte år på rad inviterer Akuttmedisinsk Seminar 
(AMS) medisinstudenter fra alle semestre til en læringsrik 
helg i Oslomarka. Seminaret tilbyr opplæring og trening 
i akuttmedisinske situasjoner – et etterspurt og viktig 
tilbud for mange norske medisinstudenter. 
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oppstart. Videre i denne artikkelen vil de 
svare på noen av de vanligste spørsmålene 
knyttet til Akuttmedisinsk Seminar.  

Hva er Akuttmedisinsk Seminar 
(AMS)? | Akuttmedisinsk Seminar er 
et fagarrangement som strekker seg over 
tre dager med spennende forelesninger 
og lærerike workshops. Det overordnede 
temaet er akuttmedisin der hovedoppdra-
get er å tilføre både pre- og intrahospitale 
kunnskaper og ferdigheter til medisinstu-
denter og annet helsepersonell.

Hvorfor eksisterer AMS? |Mange 
vil mene at akuttmedisinsk undervisning 
er en underprioritert del av pensum på 
de fleste universiteter – både i og utenfor 
Norge. Det er flere grunner til dette, 
men en del av forklaringen kan være at 
det er et relativt nytt fagområde sett i et 
historisk perspektiv. Vår erfaring tilsier 
at mange medisinstudenter og ferske 
turnusleger mangler selvtillit og trening 
når det kommer til primærundersøkelse, 
livreddende tiltak, basal luftveishåndtering 
og lignende. Dette mener vi i AMS er svært 

uheldig, da akuttmedisinsk kompetanse er 
potensielt livreddende. I tillegg forventes 
det at helsepersonell kan gripe inn i kritiske 
situasjoner hvor som helst. Dessverre er det 
ikke alltid samsvar mellom forventninger 
og realitet, og slagordet for Akuttmedi-
sinsk seminar adresserer nettopp denne 
utfordringen: «For trygghet og mestring 
i kritiske situasjoner.»

Hvorfor Soria Moria?  | Soria Moria 
Hotell og Konferansesenter ble reist i 1983 
av Den Norske Legeforening. Det ligger 
på toppen av Holmenkollen i Oslo, og 
er flittig brukt i forbindelse med kurs, 
konferanser og seminarer. Med tanke 
på at både Akuttmedisinsk Seminar og 
Nmf har nære relasjoner til Den norske 
legeforeningen, er Soria Moria et naturlig 
valg. Nærheten til Oslomarka øker spil-
lerommet for workshopene betraktelig, da 
akuttmedisinske situasjoner ofte oppstår 
utenfor sykehus eller legekontoret. Samti-
dig medfører lokaliseringen at tilhørende 
sosiale sammenkomster blir flere og at 
fellesskapsfølelsen blir større. Dette gir 
unik og verdifull tid til nettverksbygging.
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Hva skjer på AMS?  | AMS er bygget 
rundt et velkjent pedagogisk konsept 
bestående av foredrag og workshops. 
Akuttmedisin er i høyeste grad et praktisk 
fag, men som alt annet innen medisinsk 
vitenskap bygger det på mengder med 
teoretisk kunnskap. Seminarhelgen gir 
deltakerne en enestående mulighet til 
å møte dyktige fagfolk innen miljøet, 
overvære lærerike foredrag, og øve på 
praktiske ferdigheter. Flere av foredragene 
vil være direkte relatert til en workshop 
påfølgende dag. Videre vil det gjennom 
hele helgen være et variert utvalg av stands 
med spennende og nytt medisinsk utstyr, 
hovedsponsorer og rent faglige aktører. 

Er AMS særegent? | Så vidt det er oss 
bekjent, er Akuttmedisinsk Seminar det 
eneste organiserte arrangementet hvor 
norske medisinstudenter møtes uavhengig 
av studieland og sted. Det er en flott arena 
for å stifte nye bekjentskaper og møte 
fremtidige kollegaer. I tillegg er annet 
helsepersonell med en spesiell interesse for 
akuttmedisin hjertelig velkomne. Tidligere 
år har både sykepleiere, ambulanse- og 

militært personell deltatt, noe vi i AMS 
setter stor pris på. Tverrfaglig samarbeid 
og kjennskap til hverandres oppgaver 
og utfordringer er nøkkelen til optimal 
beredskap og akuttmedisinsk behandling!

Hvordan finansieres og drives 
AMS? | AMS et non-profit arrangement 
i regi av Nmf Utland. I tillegg til Nmf, er 
vi fullstendig avhengige av rause sponsorer, 
studentorganisasjoner og ideelle stiftelser 
for å dekke utgiftene. 

Alt arbeid er frivillig, og utføres av 
medisinstudenter med en genuin inter-
esse for akuttmedisin. Vi er avhengige 
av å ha dedikerte personer i alle ledd. 
Seminaret har etter hvert vokst seg stort, 
hvilket gjør det desto viktigere med høy-
est mulig kvalitet på faglig, økonomisk 
og organisatorisk plan. Styret består av 
fagansvarlig (Ole Petter Grebstad), øko-
nomi- og sponsoransvarlig (Thale Almås), 
web- og promoteringsansvarlig (Haakon 
Thu Albech) og crew-ansvarlig (Martine 
Linge Joten). I tillegg jobber omtrent ti 
personer kontinuerlig med de aktuelle 
ansvarsområdene.
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Om Nygårdsparken, rus og 
LAR
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I 
ett år bodde en av artikkel-
forfatterne vegg i vegg med 
Nygårdsparken i Bergen. 
Det var knapt mulig se ut 
av vinduet uten å observere 
mennesker som tydelig satt 
litt på kanten av livet. En 

bekjent gikk en gang gjennom parken på 
nattestid uten å vite at hun nå spaserte rett 
inn i det som beskrives som Nord-Europas 
største åpne russcene. Plutselig sto hun i en 
lysning hvor det satt mange mennesker og 
alle stirret på henne. Den ene tar sprøyten 
han har i hånden og planter den solid i 
nærmeste trestamme før han sier: «Du får 
gå forsiktig. Det er glatt der borte.»

Fortellingen gir et illustrerende bilde av 
dette parallellsamfunnet ved Bergen sen-
trum. For de rusavhengige har Nygårdspar-
ken vært et sted for narkotikahandel, 
rusing og en sosial møteplass helt siden 
1960-tallet. Samtidig gjør parkens sentrale 
plassering at den er flittig brukt av lokalbe-
folkningen. A4-livets representanter i form 
av barnevogntrillende småbarnsfedre og 
tightskledde joggere forsøkte i flere tiår å 
overse virkeligheten. Slik har situasjonen 

vært helt til Bergen kommune nylig pre-
senterte de første planene for å gjøre noe 
med de rusavhengige i parken. Allerede 
på nittitallet kom de første planene og 
senere forsøkene på  å fjerne rusbrukerne.

Stengningen av Nygårdsparken | I 
august 2014 ble Nygårdsparken stengt. 
Målet var å renovere parken og gjøre noe 
med rusmiljøet. To enorme stålgjerder 
følger nå stien gjennom parken der de 
rusavhengige tidligere befant seg. Vi 
i Æsculap var nysgjerrige på hvordan 
dette har påvirket rusmiljøet i Bergen og 
hvilke resultater man hadde ambisjoner 
om å oppnå. For å finne ut mer om 
Nygårdsparken og rusbehandlingen møtte 
Æsculap overlege og seksjonsleder i LAR, 
Christian Ohldieck. 

Utgangspunktet for kontakten var 
hvorfor parken ble stengt og hva som har 
skjedd med rusmisbrukerne som tidligere 
holdt til i parken. Ohldieck mente selv at 
situasjonen slik den var i Nygårdsparken 
ikke ga en verdig oppholdsplass for de 
narkomane: «Det man angivelig opplevde 
i de senere årene var at miljøet hardnet 

tekst: Sondre Hauge Rønning og Leif 
Roland Kørner

Mye har skjedd i Bergen det siste halvåret. Stengningen 
av Nygårdsparken har hatt en dramatisk innvirkning på 
rusmiljøet i byen og ble møtt med både kritikk og applaus. 
Æsculap har sett på hva endringene har ført til. 
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til, slik at området også ble mer utrygt 
for brukerne selv», uttalte han. «I sum 
er stengingen av parken et ønske om å gi 
brukerne et mye mer verdig tilbud ved å 
komme i kontakt med dem på en annen 
måte og etablere nye behandlingstilbud.»

Plan mot rus | Ohldieck forteller videre 
om handlingsplanen mot åpne russcener, 
som Bergen har gått inn for. Den baserer 
seg på forskningen til Senter for rus- og 
avhengighetsforskning (SERAF), som har 
oppsummert erfaringene i å redusere rus-
middelproblemer fra en rekke europeiske 
storbyer. Felles for suksessen til alle disse 
var at handlingsplanen ble støttet opp av 
mange ulike politiske retninger og kunne 
dermed strekke seg over flere valgperioder. 
Dette har sikret kontinuitet. 

«Dessuten innså man at ikke alle rus-
middelavhengige kunne bli rusfrie og 
satte i gang metadonbehandling med lav 
terskel» forteller han. «I tillegg ble det 
opprettet flere sosialfaglige sentre der 
det var tilgang for tjenester til brukerne» 

Da Nygårdsparken stengte stilte mange 
spørsmålstegn ved hva som ville skje ved 
å fjerne en så stor, åpen russcene. Ohl-
dieck fortalte videre om hvilke konkrete 
tilbud den nye handlingsplanen har gitt 
rusmisbrukerne. «Kommunen har eta-
blert flere mottaksoppfølgningssentre, 
MO-sentere, hvor det er lav terskel for 
å delta på aktivitetstilbud uten at det 
stilles noen krav om rusfrihet. Det er et 
betydelig løft i verdigheten for brukerne 
å gå fra Nygårdsparken til å bli tatt vare 
på av kompetent personell. Fra spesialist-
helsetjenestesiden har vi etablert tilbudet 
M31 - Møllendalsveien 31 – som er en 

lavterskelvurderingsenhet for behandling 
mest rettet mot opioidavhengige utenfor 
LAR. Der kan heroinavhengige uten 
timebestilling komme og få en vurderings-
samtale i løpet av samme dag, uten at det 
stilles krav om rusfrihet.» 

Ingen russcener | I media var det mye 
snakk om at stengningen av Nygårdspar-
ken ville føre til etableringen av nye rus-
scener. Noe av det mest spennende med 
hele prosjektet har derfor vært hva som 
skjer med rusmiljøet i Norges nest største 
by. Ohldieck har en viss oversikt over dette. 

«Vågsbunnen har vært en del i media, 
men dette området var allerede definert 
som en åpen russcene før stengningen av 
Nygårdsparken. Definisjonen av en åpen 
russcene er at det foregår åpenlys omset-
ning og bruk av illegale rusmidler. Utover 
det har vi ikke noen holdepunkter for at det 
har blitt etablert noen nye åpne russcener 
som erstatning for Nygårdsparken.»

Rus og psykiatri henger ofte sammen 
| Narkomane er ikke bare narkomane, 
men bærer også annen tung bagasje. For 
heroinavhengige er det ikke bare skuddet 
de setter som er ødeleggende. Livet som 
narkotikamisbruker er hardt og nedverdi-
gende, og livsførselen er ofte dødeligere 
enn selve misbruket. «Mange har også 
hatt en vond og vanskelig oppvekst eller 
opplevd mer eller mindre omfattende 
traumer. Det er mer regelen enn unntaket 
at det er snakk om både psykiske lidelser, 
rusmiddelavhengighet, dårlige boforhold, 
dårlig somatisk helse og en svært dårlig 
økonomisk situasjon» forteller Ohldieck. 
«Det er klart at vi har en gruppe i LAR med 
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alvorlige psykiske lidelser. For mange av 
brukerne er disse ikke blitt diagnostisert, 
selv om man har klare mistanker. De som 
er schizofrene eller har en alvorlig psykose 
får god oppfølging av psykiatrisk divisjon 
i Helse Bergen. De største utfordringen 
i denne grenseflaten er de som har mer 
alvorlige personlighetsforstyrrelser som 
vi arbeider med å etablere et enda bedre 
pasientforløp for. Men de hyppigst fore-
kommende lidelser er angst og depresjon.»

Behandling i LAR | Ohldieck arbeider 
med behandlingsalternativet LAR, som 
står for «legemiddelassistert rehabilite-
ring». For de fleste vekker denne delen 
av spesialisthelsetjenesten umiddelbart 
assosiasjoner til metadon og andre substi-
tusjonspreparater. Ohldieck kan fortelle 
oss mer om hvem tilbudet retter seg mot: 
«Det som kreves for å bli med i LAR er at 
man oppfyller de diagnostiske kravene til 
opioidavhengighet, og at det er varighet 
og omfang av avhengigheten som tilsier at 
LAR er den egnede behandlingsmetoden. 
Det legges til grunn en nøye vurdering for 
å sikre at pasientene faktisk er opioidav-
hengig. Men utenom LAR har også Helse 
Bergen Floen behandlingssenter som er 
et medikamentfritt terapeutisk senter.» 

Videre kom Ohldieck nærmere inn på 
hvilket arbeid LAR utfører. Hoveddelen av 
behandlingen er at brukerne mottar substi-
tusjonsstoffene metadon eller buprenorfin 
(subotex eller suboxone) som tar bort suget 
etter opioider og bidrar til å gi en mer stabil 
hverdag. Inntaket skal helst være overvåket 
slik at man unngår at legemidlene finner 
veien til rusmarkedet. «Det å komme til 
LAR og møte hver dag til kontrollert inntak 

bidrar til å strukturere hverdagen. Dette er 
en pasientgruppe som har vanskeligheter 
med å møte til faste avtaler, men der de 
får sitt LAR-medikament møter de uan-
sett. I tillegg kommer brukerne i kontakt 
med helsepersonell som kan bidra til å 
kartlegge og hjelpe pasientene på andre 
livsområder» Det blir også gjort en videre 
innsats utover å dele ut legemidler. «En 
viktig del av rehabiliteringen til brukerne 
er at det opprettes ansvarsgrupper som 
kartlegger den enkelte brukers utfordrings-
bilde. En slik gruppe består som regel av 
pasienten, fastlege, sosialtjeneste og LAR. 
Ansvaret for å hjelpe pasienten videre 
fordeles blant medlemmene, som møtes 
med ukers mellomrom for å koordinere 
rehabiliteringsarbeidet.» 

Ohldieck viser til overbevisende sta-
tistikk da han argumenterte for den gode 
effekten LAR gir. Behandlingen forebyg-
ger i stor grad overdosedødsfall, med en 
nedgang på rundt åtti prosent. I tillegg 
går rusrelaterte somatiske innleggelser 
ned med tre fjerdedeler når man starter 
LAR-behandling, selv om pasienten ikke 
nødvendigvis blir rusfri. Kriminalitet 
i forbindelse med vinningsforbrytelser 
og narkotikaomsetning går ned med to-
tredjedeler.

Ingen enkel vei til rusfrihet |Sub-
stitusjonsbehandling varer livet ut for 
de fleste. Ohldieck viste til forskning da 
han fortalte om risikoen ved å avslutte 
behandlingen i LAR, også for dem som har 
vært stabilt rusfrie over tid og ikke brukte 
andre rusmidler enn substitusjonsmedika-
mentet. «Når en pasient kommer til oss 
og vil ut av LAR, forsøker vi å balansere 
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etter beste evne på grunnlag av det vi vet 
om bivirkningsfrekvens og at omfanget 
av bivirkninger avtar med reduserte doser 
av LAR-medikamentet. Mange kan gå 
ned til lavere doser enn det de begynte 
med etter hvert som de har stabilisert seg 
i LAR, men kun et fåtall klarer å gå helt 
av uten å få tilbakefall. Derfor er vi veldig 
varsomme og prøver å balansere disse to 
hensynene. Det betyr ikke at vi ikke vil 
imøtekomme disse pasientene, men vi 
kan ikke utsette dem for en risiko som vi 
kjenner godt til. I hvertfall må de få vite 
veldig godt om risikoen, og deretter må 
vi bevege oss langsomt ned i dose og se 
hvor langt vi kommer.»  

Videresalg av legemidler forekom-
mer | Selv om LAR gir mange posi-
tive resultater for brukerne finnes det 
også ulemper; «En alvorlig bivirkning 
fra behandlingssystemet vårt er at noen 
LAR-legemidler finner veien til det illegale 
markedet gjennom enkelte av brukerne» 
fortalte Ohldieck. «Nå viser den siste ”Føre 
var”-rapporten fra Bergensklinikken at til-
gangen på metadon, subutex og subuxone 
nå har gått noe ned. Og det er også vår 
erfaring gjennom kontakt med brukere at 
dette har blitt vanskeligere å få tak i. Av 
hensyn til pasientene selv har vi varslet 
en innstramming av henteordningene, 
slik at flere pasienter må møte oftere til 
overvåket inntak. Vi mener at det ikke alltid 
har vært forsvarlige henteordninger for 
pasienten sett i forhold til vedkommendes 
egen rusmestring. Dette er et dilemma å 
håndtere, for dersom man strammer inn 
for mye på henteordningen går det ut 
over rehabiliteringen. Balansegangen her 
er krevende»

På spørsmål om hvordan videresalg 
oppdages, var svaret at det vanligvis ikke 
oppdages. Ofte handler det ikke en gang 
om videresalg. Det finnes en delekultur 
blant de rusmiddelavhengige, og enkelte 
kan presses til å avgi medikamentene sine 
uten kompensasjon. «Dersom vi får vite at 
det forekommer videresalg av legemidler, 
vil det medføre daglig overvåket inntak for 
den det gjelder. En generell tilnærming til 
problemet kreves for å hindre lekkasje. Sett 
i lys at de fleste av brukerne ikke driver med 
videresalg vil noen rammes urettferdig av 
denne strenge praksisen. Det er et typisk 
dilemmaspørsmål der det er vanskelig å 
finne riktig balansepunkt,» sa Ohldieck. 

Ingen økning i overdosedødsfall| 
Det er lett å bli bekymret når noe tilsva-
rende stengingen av Nygårdsparken skal 
settes i verk, både på vegne av de narko-
mane og oss som samfunn. De rusmid-
delavhengige var selv misfornøyde med å 
bli tvunget bort fra sitt vante tilholdssted, 
og flere beboere i Bergen fryktet at det 
skulle oppstå nye rusmiljø i sine nabolag. 
Mange mente også at stengningen ville 
føre til en økning i overdosedødsfall 
fordi de narkomane tidligere kunne passe 
på hverandre gjennom parkens felles 
rusarena. Ohldieck forteller imidlertid at 
helsevesenet ikke har merket en slik trend. 
«Akuttposten som tar i mot pasienter som 
har gått i intox har ikke rapportert om en 
økning i antall mottatte overdoser før og 
etter stengning. Det var en liten økning rett 
etter at Nygårdsparken stengte, men om 
den var tilfeldig vet man ikke, og nå har 
tallene jevnet seg ut til samme nivå som før 
stengningen. Når det gjelder henvisninger 
til rusbehandling generelt så har heller ikke 
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dette økt siden Nygårdsparken stengte. Vi 
har gjennom M31 fått en noe økt tilgang 
på pasienter inn i LAR, fra en målgruppe 
som ellers ikke har stor kontakt med 
behandlingsapparatet. Vi synes ikke at vi 
ser noen dramatiske endringer i negativ 
måte etter stengningen.»

Veien videre |Ohldieck mener selv at det 
var riktig å stenge Nygårdsparken. «Det 
var viktig at man fant frem til en enighet 
om felles innsats, fordi situasjonen slik 
som den var ikke var verdig for noen av 
de involverte partene. Videre er det viktig 
å holde dette arbeidet kontinuerlig oppe 
og stadig bygge ut flere behandlings- og 
ivaretakelsessteder, som for eksempel 
MO-sentere, slik at vi sikrer rusbrukerne 
den verdigheten og den rehabiliteringsmu-
ligheten som de trenger» sier Ohldieck og 
trekker fram politiinnsatsen som viktig for 
å hindre at det dannes nye åpne russcener. 
Både hjelp fra politiet og etablering av 
behandlings- og ivaretakelsessteder må skje 
parallelt, og det er det som gjøres i dag. 

Forhåpentligvis bidrar stengningen til 
Nygårdsparken til at flere rusmiddelavhen-
gige kommer i behandling, og at problemer 
med rusmisbruk i Bergen blir mindre. 
Ohldieck var klar på at arbeid i rusomsorg 
er givende, og at målrettede tiltak kan gi 
dramatiske forbedringer i livskvalitet for 
brukerne. «Arbeid i rusomsorg er svært 
spennende» sa han i det vi reiste oss for å 
gå og før han fortsatte med et glimt i øyet: 
«Av og til litt for spennende».  
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Helsepersonell – de nye 
grensekontrollørene  
Tjueåttende januar markerte Helsesenteret i Oslo sitt femårsjubileum. 
Frivillige, initiativtakere og foreninger knyttet til senteret var til 
stede, og utfordringer, suksesser og erfaringer ble presentert.
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D
a helsesenter for 
papirløse åpnet i 
Oslo for fem år 
siden, hadde de 
som mål å legge 
ned fortest mulig. 
Årsaken var at 

grunnlaget for deres eksistens var – og 
er – et fraværende helsetilbud til en svak 
gruppe som lever i Norge. I dag har de 
mer pågang enn noensinne, og antall 
besøkende øker hvert år. Siden oppstart i 
2009 har de behandlet tre tusen pasienter 
fra over hundre ulike land.  Behovet er 
stadig økende og kapasiteten på senteret 
er for liten. 

Menneskerettighetene er entydige. I 
FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale 
og kulturelle rettigheter (ØSK) står det i 
artikkel tolv at enhver skal ha den høyeste 
oppnåelige helsestandard i bade fysisk og 
psykisk henseende [1].

Så hvorfor er det ikke et system i Norge 
for å ivareta denne menneskeretten? 

Hva står i lovene og hvor er det pro-
blemet ligger? 

Den norske lov sier at alle har rett på 
«helsehjelp som ikke kan vente» [3]. Dette 
er et begrep som blir opp til enhver behand-
ler å tolke. Loven er ikke mer konkret enn 
at vurderingene om hva som er akutt må 
gjøres individuelt. Et veiledende tidsrom 
på «helsehjelp som ikke kan vente» er på 
tre uker. Rehabilitering og forebyggende 
behandling er utenfor loven, men med rom 
for unntak [3]. Det veiledende tidsrommet 
er på tre uker. Realiteten er at det er van-
skelig å vite hvor lenge papirløse blir, og 
dette er noe av det som gjør det vanskelig 
å sikre pasientgruppen helserettigheter. 
Spørsmålet om helsehjelp blandes med et 
asylpolitisk spørsmål som helsearbeidere 
må forholde seg til i stedet for å behandle 
folk som trenger hjelp.

På femårsmarkeringen til helsesenteret 
i Oslo hadde Marry-Anne Karlsen, som 
forsker for PROVIR (Provision of Welfare 
to Irregular Migrants) et lengre innlegg. 
Hennes forskning omhandler helsear-
beidere som de nye grensekontrollørene 
i møtet med papirløse pasienter. Med et 

uklart regelverk er det de som har den 
avgjørende stemmen. I sin forskning har 
Karlsen vært i kontakt med utøvende leger 
som enstemmig sier at «helsehjelp som ikke 
kan vente» er et bortimot umulig begrep 
å jobbe ut fra. 

Dessverre ender det ofte med det Karl-
sen beskriver som «..jussen til stadighet 
trumfer medisinen», og helsearbeideren 
skal stå som håndhever av en menneske-
rettighetsstridig lov. Det kan virke som 
saken ikke har noen ideell løsing, men 
vi skal ikke lenger enn til Sverige for å se 
bedre forhold. 

På jubileumet fikk vi et innblikk i den 
svenske prosessen, ved Milosz Swiergiel. 

Rosengrenska stiftellsen i Göteborg 
har siden 2008 samarbeidet med røde 
kors og deres holdning er at Helsehjelp 
ikke er en borgerlig, men en menneske-
lig rettighet. Behovet for helsehjelp skal 
bestemme hvem som får det, og betaling 
for tjenestene skal komme i andre rekke. 

Siden juli 2013 har papirløse voksne i 
Sverige lik rett på helsehjelp som asylsø-
kere. Barn har rett på samme helsehjelp 
som bosatte barn [3]. Som fremtidige 
helsearbeidere ønsker vi et lignende lovverk 
her i Norge og vi står heldigvis ikke alene.  

Det er en sterk stemme som taler for at 
dagens situasjon ikke kan fortsette, og hele 
femårsmarkeringen endte med et opprop 
levert til myndighetene. Oppropet ble 
underskrevet av representanter fra Røde 
kors, Kirkens bymisjon, Leger uten grenser, 
Amnesty international, Norsk folkehjelp, 
Antirasistisk senter, NOAS, LHL inter-
national, Foreningen av tolvte januar (en 
forening som jobber for oppmerksomhet 
rundt Norges asyl og innvandringspolitkk) 
[4] Norsk sykepleierforbund, Den nor-
ske legeforening, (ved Hege Gjessing) 
den norske jordmorforening og Norsk 
psykologforening.

Helsehjelp for alle har denne våren et 
lignede opprop og oppfordrer alle til å 
skrive under og gi denne saken en sterkere 
stemme. Vi må tro på bedre forhold både 
for papirløse pasienter og for oss som skal 
utøve legegjerningen i fremtiden.

Kilder:
[1] http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneske-

rettigheter/FNs-konvensjon-om-oekonomiske-
sosiale-og-kulturelle-rettigheter

(1) [2] https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/i-
52011-helsehjelp-til-personer-uten-fas/id662225/

(2) [3] https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/
Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2013407-
om-halso--och-s_sfs-2013-407/?bet=2013:407

(3) [4]http://tolvtejanuar.org/about/

tekst: Liv Helene Dolva Sagedal
bilde: Bymisjonen
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Ny innsamlingsrekord 
for MedHum 2014
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Torsdag 12. mars kunne MedHum-leder Vilde Skylstad overrekke over 2,4 
millioner kroner til Leger Uten Grensers arbeid for mødre- og barnehelse i 
Sierra Leone. Her deler hun noen av sine inntrykk og tanker.

D
et var med blan-
dede følelser og 
skrekkblandet 
fryd jeg gikk opp 
trappene til Leger 
Uten Grenser sitt 
kontor. Jeg hadde 

en klump i halsen da jeg tenkte på de to 
vanvittige årene vi i Medhum 2014 har 
å se tilbake på. Det var en ubeskrivelig 
følelse av glede og lettelse etter alle de 
timene studenter over hele Norge har lagt 
ned i arbeidet med aksjonen. Jeg er svært 
glad for at dette reflekteres i totalbeløpet. 
Det har vært hardt arbeid, og vi har vært 
avhengig av at alle har samarbeidet godt og 
vært målrettet. Vi klarte det! En sjekk på kr 
2 400 065 kroner ble signert og overrakt til 
fungerende generalsekretær i Leger Uten 
Grenser, Gyda Ulleberg Bugge.

Engasjement | «Vi er enormt takknem-
lige både for disse pengene og for det 
fantastiske engasjementet de bærer vitne 
om. Vi håper også at vi i fremtiden kan 
ønske mange av disse ildsjelene velkommen 
som feltarbeidere», sa Bugge da hun tok 
imot sjekken.

Utallige medisinstudenter fra hele 
Norge har tatt del i aksjonen, og gjort den 
til en uforglemmelig del av sitt eget og 
mange andres liv. Denne aksjonen skriver 

seg ikke inn i historien bare for oss, men 
for alle som får sitt liv snudd på hode av 
at Leger Uten Grenser kan tilby helsehjelp 
i Sierra Leone.

Medisinstudenter har lært om global 
helse og gjort noe konkret for det de tror 
på allerede i studietiden. Jeg håper det er 
mang en rastløs fremtidig feltlege rundt 
om på universitetene. Vi trenger alltid flere 
som vil fortsette å gjøre det lille ekstra 
for de ekte heltene her i verden – de som 
står med dårlig odds men likevel kjemper 
for sin rett til liv og utfoldelse. Jeg håper 
mange har funnet motivasjon til studiet 
vårt som er så viktig, og som kan brukes til 
noe så givende som å støtte verdens ekte 
helter, der krisen rammer hardest. 

Takket være givere og Leger Uten 
Grenser sitt fantastiske arbeid er det mang 
en helt som får overleve sin femårsdag, og 
vokse opp i Sierra Leone. Det er mang en 
helt som får beholde sin mor, og mang 
en helt som kan ta med sin kjære, rare, 
morsomme lille øyensten hjem etter å ha 
risikert det verst tenkelige – å måtte ta 
farvel med sitt eget barn. 

En nytte som ikke kan måles i kro-
ner | I fjor besøkte fem av oss Leger 
Uten Grensers sykehus i Sierra Leone og 
fikk et innblikk i hvor viktig arbeidet til 
nødhjelpsorganisasjonen faktisk er. Hver 

tekst: Vilde Skylstad
bilde: MedHum
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eneste krone som ble lagt på bøssene, kom-
mer til å gjøre en forskjell, så det å kunne 
overrekke 2 400 065 kroner er nærmest 
uvirkelig. Men disse pengene når mye 
lenger enn å betale for vaksinen som settes. 
Nålestikket legger kun et grunnlag for at 
individet som mottar vaksinen kan leve et 
liv med sin familie, jobbe og utvikle seg. 
Det er her den ekte gevinsten ligger. Å være 
i live er grunnlaget, å leve livet er målet. 

Sykehuset MedHum har samlet inn 
penger til tilbyr helsehjelp til mødre og 
barn i Sierra Leone - landet med verdens 
høyeste mødre- og barnedødelighet. Vik-
tigheten av at mødre overlever kan ikke 
understrekes nok. For hver mor som overle-
ver har det enorme positive ringvirkninger 
for samfunn og folkehelse. I 2009 ble det 
bestemt at gravide og barn under fem år 
skulle få rett til gratis helsehjelp i Sierra 
Leone – et løfte som ikke holdes fullt ut, 
annet enn innen Leger Uten Grenser sine 
sykehus.

Hvordan og hvorfor – to grunn-
leggende forskjellige spørsmål | 
Hvordan dør disse mødrene og barna? Av 

underernæring, mangel på fødselshjelp, 
malaria og urent vann. Hvorfor dør de? 
Fordi urettferdighet har ført til at de 
lever i fattigdom, og mangler beskyttelse 
av grunnleggende menneskerettigheter. 
Leger Uten Grenser arbeider ikke kun 
med å rette opp i hva personer dør av, men 
også årsaken til det. De jobber aktivt med 
å rette søkelyset på den grunnleggende 
urettferdigheten som er den ekte årsaken 
til at en av fem dør før sin femårsdag i 
Sierra Leone – et tall som antakelig er 
mye høyere nå etter ebolautbruddet.  Det 
er derfor vi har stått på i hele Norge med 
sykkeltur, bøssebæring, revyer, konserter, 
standup-show, kakesalg, foredrag og mye 
mer – fordi færre dør når flere vet. 

Gratulerer | Jeg vil benytte sjansen til 
å gratulere alle de utrolige studentene som 
har lagt ned timevis av arbeid og dessuten 
de mange sponsorene som har kommet 
med bidrag, spesielt rettes en takk til 
Kavlifondet sitt uvurdelige bidrag på over 
100 000 kroner. Det har ikke vært forgjeves, 
og jeg lover det har betydd ubeskrivelig 
mye. Dere har gjort en forskjell, og dere 
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kommer til å fortsette å gjøre en forskjell 
ved å dele engasjementet deres med verden. 
Nok en gang – gratulerer, dette er 2 400 065 
kroner som vi har fått inn sammen. Hver 
og en av dere har vært essensielle – alle 
bøssebærere, alle som har organisert, og 
alle som har støttet. Dere er fantastiske. 
2,4 millioner takk til hver av dere.

Mer MedHum: 

•	 Medisinstudentene	har	til	vår	
store	glede	stemt	frem	Leger	
Uten	Grenser	sitt	arbeid	med	
tuberkulose	i	Mumbai	til	Med-
Hum2016.	
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E
n intens uke på 
den internasjo-
nale medisinstu-
dentforeningen 
(IFMSA) s in 
generalforsamling 
(general assembly 

- GA) er over, og utslitte delegater fra 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) ser 
tilbake på en innholdsrik uke med mange 
og komplekse diskusjoner. Antall timer 
søvn har blitt redusert til et minimum, 
og matinntaket har blitt gjennomført 
med laptopen som sidemann. Hvorfor 
gjør vi dette? Fordi vi gjennom IFMSA 
har mulighet til å påvirke global helse på 
et internasjonalt nivå, og fordi vi lærer 
og utvikler oss kun i samspill med andre 
som er ulike oss selv. Dette er IFMSA i 
et nøtteskall. Diskusjoner og politikk på 
tvers av landegrenser og kulturer. Et forum 
hvor det å lære av ulike perspektiv er like 
viktig som å forstå at vi egentlig er ganske 
like - når alt kommer til alt. 

Delegater som møter seg selv i sam-
spill med andre | En veldig klok delegat 

fra Nmf svarte følgende på spørsmål om 
hva hin har lært en dag: «Det viktigste 
jeg har lært er vel egentlig hvor lite jeg 
vet». Denne aha-opplevelsen er velkjent 
for mange deltakere på GA. Plutselig 
befinner man seg midt blant mennesker 
fra vidt forskjellige bakgrunner, men som 
likevel jobber mot samme mål – verden 
utvider seg og krymper brått og samtidig. 
Diskusjonene som foregår under GA har 
en egenverdi som ikke skal undervurderes. 
Det er i diskusjonene vi avdekker hva 
vi mener, hvorfor vi mener det, og ikke 
sjelden - hvorfor vi burde endre mening. 

På bussen diskuterer du ISIS med 
en delegat fra Irak. I lunsjen lytter du til 
Sierra Leones delegat fortelle om ebola. I 
kaffekøen forteller Australia ekstatisk om 
at de skal være med på Eurovision neste år. 
Kontrastene er mange, nyansene utallige, 
og inntrykkende livslange. 

Men først - Hvordan organiseres 
GA? | Et arrangement med nesten tusen 
medisinstudenter fra over 75 land kan høres 
overveldende ut, men alle delegatene deles 
inn i arbeidsområder og såkalte «stan-

tekst: Vilde Skylstad og Øyvind 
Rustan
bilde: Nmf

Når føderasjonen som representerer over 1,4 millioner 
medisinstudenter møtes, er det et sammensurium av 
diskusjoner, uenigheter og stående applaus.

«This must be it» - Nmf 
på IFMSA sin 64. 
generalforsamling i Tyrkia 
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ding committees». Disse møttes daglig, 
noe som drastisk reduserte størrelsen på 
arrangementet. Nmf hadde delegater som 
deltok på møter om medisinsk utdanning, 
forskningsutveksling, klinisk utveksling 
og folkehelse. I disse møtene ble det gått 
igjennom utfordringer og arbeidsområder 
som IFMSA jobber med, og det ble gitt 
opplæring slik at delegatene blir bedre rus-
tet til å videreføre det de lærer når de kom-
mer hjem. I forskningsutvekslingsgruppen 
ble det blant annet snakket om et nytt 
databasesystem som skal implementeres, 
og på gruppen for medisinsk utdanning 
ble det tatt opp problemstillinger knyttet til 
hvordan vi kan påvirke avgjørelser som tas 
av fakultetet. Det ble også gitt workshops 
i blant annet hvordan vi kan gjennomføre 
evalueringer av både studenter og lærere 
og om studentrettigheter. 

Etter lunsj har alle delegasjoner én 
time til å møtes og diskutere hva som 
skal skje i allmøtene og hva vi skal votere 
i avgjørelsene som skal taes. Deretter fort-
satte dagene med enten regionale møter, 
debattpanel om krigen og flykningspro-
blemet i Syria, eller forskjellige trainings 
som det var mulig å melde seg opp til. På 
slutten av dagen, gjerne både før og etter 
middag, var det allmøter som kunne vare 
til godt over midnatt. Og etter det var det 
selvfølgelig tid til sosiale arrangementer.

Sosiale arrangement - showcase for 
kulturelle utvekslinger | Til tross for 
et tettpakket faglig og politisk program var 
det likevel noen ledige timer i døgnet til et 
sosialt program som det var verdt å få med 
seg. På «National Food and Drink Party» 
presenterte landene sine særegne drikke- og 
matvarer på stands. Vi fikk prøvesmake alt 
fra Irans søtsaker til Russisk kaviar og øl 
fra Brasil. Det var utrolig morsomt å se 
hvordan andre land stolt gir ut matvarer 
som hestekjøtt og pølser på samme måte 
som vi tilbyr brunost. 

En annen kveld ble det arrangert et 
kulturelt show hvor de som ville kunne 

presentere kulturen sin i form av et kort 
underholdningsinnslag, ofte med nasjo-
nale antrekk. Vi fikk se alt fra australske 
dansende koalabjørner, til salsarytmer fra 
Mexico og tradisjonell dans fra Kina. Dan-
skene tok på seg ansvaret å representere 
Skandinavia med folkedans. Hver eneste 
dag kunne vi være sikre på å gå til sengs i 
de tidlige morgentimene med mange nye 
inntrykk, både faglig og kulturelt. 

Diskusjon og informasjon til 
krampa tar deg | GA er i aller høyeste 
grad en sosial arena, men hovedformålet 
er å utarbeide politikk. Når representanter 
fra så mange land møtes blir det selvsagt 
diskusjon! Et tidkrevende spørsmål under 
møtet har vært forholdet mellom med-
lemslandene og sentralstyret i IFMSA. 
I lange møter fra morgen til midnatt har 
Nmf har vært aktivt deltagende i samt-
lige diskusjoner, og vært med å påvirke 
hvordan føderasjonen skal jobbe fremover. 
To begreper har vært gjennomgående; 
«involvering av medlemsland» og «gjen-
nomsiktighet». Dette går ut på forslag 
lagt frem av sentralstyret i IFMSA uten 
å konsultere medlemslandene – noe vi 
har tydelig satt ned foten mot, og krevd 
å bli involvert. 

I gangen, under lunsjen, på soverom-
mene sent på kveld, i møter, på Skype, 
facebook, what’s app, i kaffekø – på alle 
tilgjengelige møteplasser har sakspapi-
rene blitt analysert og diskutert frem 
mot allmøtet – det beslutningstakende 
organ i IFMSA hvor representanter fra 
medlemslandene voterer over sakene som 
legges frem.

Hva har Nmf bidratt med? | Nmf holdt 
to lengre innlegg under allmøtene. Begge 
var til støtte for nye politiske dokument, 
som tok for seg svært viktige aspekter ved 
global helse i tiden fremover. Det ene doku-
mentet fokuserte på hvordan industrien 
påvirker sukkerinnhold i maten, og hvorfor 
vi må arbeide opp mot industrien i stedet 
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for å klandre individer for usunne valg. 
Det andre innlegget var en oppfordring 
til å stemme for et politisk dokument 
foreslått av Danmark og oss om Post-2015 
agendaen. Begge forslagsinnleggene ble 
vedtatt, og vi ser frem til å se hvordan 
dette adresseres i internasjonale fora, og 
hva vi kan gjøre her hjemme. 

Nasjonalt styre bestemte på møtet 
i januar å sende inn tre forslag til prio-
riteringsområder for Europaregionen 
i tiden fremover. Vi foreslo TTIP (en 
handelsavtale mellom EU og USA), etisk 
legerekruttering og mental helse. Disse ble 
presentert og stemt over i Europaregionens 
samling under generalforsamlingen, og 
vi fikk gjennom - trommevirvel - alle tre! 

I tiden fremover skal IFMSA arbeide 
med prioriterte tema for prosjektarbeid. 
I august ble det bestemt å opprette syv 
programmer sentralt i føderasjonen, og 
prosjekter i medlemslandene kan søke om 
å knytte seg opp mot disse programmene. 
Dette er for å ha klare fokusområder som 
IFMSA skal jobbe spesielt med, og for å 
bidra til kapasitetsbygging i prosjektene 
som tilhører et program. Dette skjer ved 
at programmene tjener som en plattform 
hvor prosjekter innen samme område kan 
utveksle ideer og samarbeide, samt at de 
har en kontaktperson i IFMSA som kan 
noe om deres felt og bistå med hjelp og 
rådgivning. Eksempler på programmer 
som prosjekter i Nmf kan knytte seg til er 
Helsehjelp for alle i programmet Digni-
fied & Non-discriminative Healthcare og 
Mobile Meds i Teaching Medical Skills. 

Engasjerte Nmf-sjeler | Delegatene 
har vært med på samlinger innen forskjel-
lige tema og vært aktive hele veien, noe vi 
er utrolig stolte av! En viktig del av GA er 
kapasitetsbygging i Nmf-organisasjonen, 
og vi kan være trygge på at samtlige 
reiser hjem med erfaringer som utvikler 
oss som personer, og dermed Nmf som 
organisasjon. Samtidig, etter å ha sett hva 
som gjøres i andre land av prosjekter og 

aktiviteter, kommer vi hjem inspirerte med 
nye ideer som kan gjennomføres i Norge.

Engasjementet fortsetter i European 
Regional Meeting (EuRegMe) i april 
og på neste GA i august, og vi gleder 
oss til å se hvordan Nmf’ere fortsetter 
å utvikle seg og bidra til engasjement i 
føderasjonen. Ikke minst gleder vi oss til 
de nordiske landene møtes i november 
under FINO-konferansen, denne gangen 
i Bergen! Norge har en fabelaktig gjeng 
som arrangerer konferansen som skal 
ta for seg post-2015 agendaen, og vi er 
vanvittig stolte 

av dem – dette er det bare å glede seg til! 

Utslitt og inspirert |Selv om møtene 
i IFMSA tærer på energien til den beste 
gir det likevel en energi og inspirasjon vi 
ikke vil være foruten. Nye bekjentskap 
knyttes, klemmer utveksles og stående 
applauser gis mellom medstudenter fra 
land med gode kontakter, så vel som de i 
konflikt. Til syvende og sist er vi alle medi-
sinstudenter som jobber for en bedre og 
mer rettferdig verden, og dét er godt å ha 
med seg hjem i bagasjen når studiet virker 
litt uoverkommelig og distansert fra det vi 
ønsker å jobbe for: – en verden hvor man 
uavhengig av nasjonalitet, kjønnsidentitet, 
seksuell legning, økonomi og religion er 
ivaretatt av menneskerettighetene og har 
tilgang på den helsehjelpen man trenger. 

Mer info: 

•	 For	mer	informasjon	om	uken	på	
GA,	les	delegasjonen	sin	blogg!	
http://nmf-mm2015tyrkia.
blogspot.com
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Manglende internett, 
tidsnød og en 
gallamiddag utenom det 
vanlige  
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P
å bredden av Donau 
ligger Ungarsk 
hovedstad Buda-
pest, dannet av de 
tidligere separate 
byene Buda og 
Pest. Tradisjonene 

er på mange måter synlig eldre enn i Norge, 
selv om byen i øst-Europa også bærer preg 
av å vært under Sovjetunionen, særlig 
om en beveger seg litt utenfor bykjernen. 
Parlamentsbygningen og kjedebroen er 
ikoniske og verdenskjente, men kanskje vel 
så spennende er verdens nest eldste elektri-
fiserte undergrunnsbane (fremdeles i drift), 
landets største og hundreårige mathall med 
et – for nordmenn – vanskelig navn og de 
varme kildene i byen. For ikke å glemme 
universitetet oppkalt eller «håndvaskens 
far» Ignác Semmelweis da institusjonen 
ble grunnlagt i 1796 og hvor flere norske 
medisinstudenter studerer idag.

Det var ikke bare kildene som holdt 
en høy temeperatur i byen denne helgen 
i midten av mars. Også Nmfs landsmøte, 

som ble arrangert i byen, skulle utvikle 
seg til en het affære med heseblesende 
arbeidstempo, uten at det virket å være 
forhåndsforventningen til delegater 
og andre møtedeltakere fra norske og 
utenlandske universiteter da de ankom 
konferansehotellet. Anokmsttidspunktet 
varierte fra flere dager i forveien for å 
kunne nyte byen, mens andre ankom like 
før møtestart fredag ettermiddag.  Atter 
andre var først tilstede lørdagen på grunn 
av obligatorisk studie-undervisning og 
begrenset med flyavganger.

Den rolige starten | Fredagen var 
hovedsakelig viet til formaliteter som 
åpning av landsmøtet ved lederen i Nmf 
Rasmus Bakken, flere innlegg fra orga-
nisasjoner og aktiviteter som MedHum 
og FINO, i tillegg til godkjenning av 
møteinnkallelsen og gjennomgang av 
møtereglene for helgen. Marlene Løw fra 
MedHum 2016 presenterte valg av prosjekt 
til den kommende aksjonen basert på 
resultatet av den utsendte spørreunder-

tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Æsculap

Årets landsmøte for norsk medisinstudentforening var lagt til 
utlandet og byen Budapest. Erfarne deltakere var forberedt på en 
helg med mye arbeid, debatter og mye stolsitting. Likevel vil nok 
årets landsmøte huskes som særlig strevsomt og omfattende, også 
blant de mest erfarne deltakerne. 
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søkelsen til medisinstudenter der det ble 
gitt to alternativer. HIV-sykdommen og 
tuberkulose i Mumbai er blitt valgt og vi 
vil høre mer om dette i fremtiden, også 
her i Æsculap. En annen sentral post på 
fredagsprogrammet var en uttalelse fra 
nasjonalt styre, alle lokallagene og grup-
peringer innen Nmf, Æsculap inkludert.

Møtestemningen var god denne første 
dagen og programmet ble avsluttet i 
henhold til planlagt tidsoppsett. Sultne 
møtedeltakere forflyttet seg til en kjeller 
og et lite minneverdig måltid like ved, før 
det ble en deling mellom de som valgte å 
gi seg for kvelden og returnere til hotellet, 
og de som ønsket å delta i en fasilitert 
«omvisning» mellom byens tradisjons-
rike (ruin-)puber, ypperlig organisert av 
Cathrine Sevre.

Velkjente debattemaer | Lørdag var 
diskusjons- og debattdag. Til forskjell 
fra tidligere landsmøter var antallet 
eksterne innlegg og andre aktiviteter 
uten direkte relasjon til sakslisten redusert 
til et minimum. Likevel skulle det vise 
seg at det (enorme) antallet og omfanget 
av innsendte saker ganske enkelt ble 
for mye å gjennomgå i løpet av en kort 
møtehelgen som landsmøtet er og med 
mange engasjerte mennesker ble det ivrige 
debatter om kjente og mindre kjente 
tematikker, blant annet reservasjonsretten 
ved religiøse inngrep, Nmfs forhold til 
legemiddelindustrien og organisasjonens 

vektlegging av miljø- og klimaforandringer 
som determinanter for helse. Mellom 
diskusjonene fikk Helene Kolstad fra 
nasjonalt styre anledning til å presentere 
den nye profilen til organisasjonen, hvor 
blant annet logoen får en ny design. Flere 
standardiserte maler, bannere og liknende 
ble presentert og godt mottat sammen 
med den nye logoen, og vil sannsynligvis 
lette arbeidet for fremtidige aktive i Nmf.

Problemer med fasilitetene | Hotellet 
landsmøtet ble arrangert på skiltet med å 
være et konferansehotell, og førsteinntryk-
ket var svært så bra med små problemer 
som litt dårlig aircondition på rommene 
uten vindu. Dessverre viste det trådløse 
internettet seg å være svært ustabilt og 
skapte store problemer gjennom møtet, 
særlig lørdag morgen da de aller fleste 
delegatene ikke hadde nettilgang overhode 
og dermed ikke fikk lastet inn dokumen-
tene som ble diskutert. Minnepenner ble 
ivrig vekslet gjennom møtelokalet men 
var på langt nær noen god løsning og 
bidro sannsynligvis til forsinkelsene som 
oppstod.

Utsettelser | Arbeidet lørdagen fort-
satte like intenst etter en kortere lunsjpause. 
Planlagt fullføring av dagsprogrammet til 
fem-seks tiden på ettermiddagen ble raskt 
erkjent som en utopisk plan men det var 
nok få som så for seg at møtet først ville 
bli hevet for dagen klokken kvart over ti på 
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kvelden. Etter hvert måtte mindre viktige 
saker vike for å sikre at det aller nødven-
digste ble gjennomgått og så nødvendige 
formaliteter faktisk ble gjennomført, noe 
som naturlig nok skapte frustrasjon blant 
flere av deltakerne da det var ulike syn på 
hva som var viktig å få diskutert.

Slitne etter nærmere tolv timers møte-
virksomhet tumlet deltakerne sammen i 
resepsjonen, de færreste fikk skiftet fra 
hverdagsantrekket på den korte tiden, før 
det bar over Margaretbroen til en spesiell 
og minnerik «gallamiddag». Mange var 
glade for å få sett parlamentet og Kjede-
broen samtidig som de fikk strukket litt 
på beina og til forskjell fra landsmøtet var 
de fleste glade for at gjennomføringen av 
middagen også skjedde i høyt tempo så de 
kunne returnere til hotellet og få seg en 
god natts søvn før avslutningen søndag.

Effektiv innspurt | Det ble en ganske 
så dramatisk siste dag på landsmøtet fordi 
viktige poster på programmet om budsjett 
og politisk måldokument, måtte gjen-
nomgås og vedtas før det ikke lenger var 
nok delegater til å ha et beslutningsdyktig 
antall. Dessverre måtte alle delegatene 
fra Tromsø og Bergen reise før de siste 
sakene ble gjennomgått men heldigvis 
klarte landsmøtet å fullføre de nødvendige 
delene av programmet og dermed forhin-
dre en innkalling til et nytt landsmøte for 
å fullføre gjenværende saker. Landsmøtet 
ble hevet klokken 14:53, kun syv minutter 

før avreise av ytterligere delegater klokken 
tre, som ville etterlatt de gjenværende del-
takerne uten mulighet til å fullføre møtet.

Arbeidet med med å evaluere og forhå-
pentligvis forbedre gjennomføringen av 
landsmøtet er allerede godt igang etter å 
ha begynt umiddelbart etter at årets møte 
ble hevet. Delegater og øvrige deltakere 
er bedt om innspill som kan effektivisere 
møtevirksomheten i fremtiden. Samtidig 
ble det anledning for deltakerne som 
fremdeles var i Budapest søndag kveld til å 
møtes under mer avslappende omgivelser 
og med varierende hjemreisetidspunkt 
enkelte også handlet med «monopolpen-
gene», som en utseendt så treffende kalte 
den lokale valutaen med de store tallver-
diene i kombinasjon med landets billige 
priser, før returreise til respektive byer og 
universiteter, og tilhørende studiehverdag.
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– En forening i vekst  
Årets Landsmøte gikk av stabelen 20. – 22. mars. Møtet, som er 
foreningens øverste organ, kan du lese mer om i andre artikler i bladet du 
nå har i hendene. Det som gjorde møtet spesielt i år, var tidsknappheten 
som oppstod og førte til en stresset prosess da møtet gikk mot slutten.

Som leder for foreningen kjennes det ikke 
spesielt godt å heve et møte hvor en ikke 
har rukket å behandle alle forslag som er 
kommet inn. Da jeg kjenner til hvor mye 
arbeid lokallag, komiteer og enkeltpersoner 
har lagt ned i forberedelsene til møtet, har 
jeg stor forståelse for at det kan oppleves 
antiklimatisk og demotiverende å se sine 
forslag forbli ubehandlet.

Den enorme mengden med forslag til 
endringer i tillegg til foreningens styrings-
dokumenter vitner om et stort engasjement 
og høy aktivitet blant våre tillitsvalgte. 
Dette har også vist seg gjennom lange 
sakslister til Nasjonale styremøter i år, og 
at alle komiteer nå arrangerer arbeidshelger 
utenom våre ordinære nasjonale møter. I 
dette perspektivet er utfordringen med 
dårlig tid som oppstod under Landsmøtet 
et luksusproblem.

For Nmf er det viktig å ha gode, 
demokratiske prosesser til grunn for alt 
vårt arbeid. Nasjonalt styre vil jobbe det 
kommende året med å sikre at vi for fram-
tiden får gjennomført Landsmøtet på en 
god måte. Dette organisatoriske ansvaret 
hviler på oss, og vi tar det svært seriøst. 
Arbeidet er allerede startet, og vi er i gang 
med å hente innspill bredt i foreningen.

Dårlig tid til tross, Landsmøtet kom 
gjennom alle sakene på dagsorden, og 
Landsmøtet fattet vedtak både om foren-

ingens struktur og politikk. I vårt politiske 
måldokument har vi nå mye aktuell og godt 
formulert politikk som gir grunnlag for 
godt politisk arbeid i året som kommer.

Økt synlighet er blitt satt som en av 
våre satsninger for 2015. I uken som fulgte 
Landsmøtet lykkes vi godt med dette, og 
har presentert vår politikk på redaksjonell 
plass i tre ulike aviser. Enda har vi mange 
saker som egner seg godt for medieutspill 
og politiske kampanjer, så alt ligger til rette 
for at vi skal kunne beholde synligheten 
gjennom året.

Nmfs politikk blir ikke til under Lands-
møtet. Denne skapes gjennom vårt arbeid 
året rundt. De diskusjonene som vi har 
lokalt og nasjonalt danner grunnlaget for 
utviklingen av våre ideer, og komiteene 
våre gjør et fantastisk arbeid med å foreslå 
løsninger og formulere god politikk. Det 
er fortsatt plass til at flere blir med i vårt 
politiske arbeid, og alle våre medlem-
mer inviteres til å spille inn saker de er 
opptatt av. 

Vi skal være stolte av foreningens økte 
aktivitet. Som leder er jeg overlykkelig over 
denne trenden, og lover å gjøre mitt for at 
organisasjonsstrukturen vokser i takt med 
aktivitetsøkningen, og ikke fungerer som 
en tvangstrøye. Dette er et givende arbeid!

tekst: Rasmus Bakken
bilde: Nmf
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Nmf etter Landsmøtet

tekst: Rasmus Bakken og Eivind A 
Valestrand

Særegne omstendigheter preget Landsmøtet til Norsk medisinstudentforening 
(Nmf) i 2015, blant annet et betydelig tidspress for å behandle alle 
nødvendige saker. I denne artikkelen vil vi, som leder og nestleder i 
foreningen, gjennomgå flere av vedtakene som ble fattet på møtet.

Store endringer i vedtektene | 
Nasjonalt styre i Nmf fremmet store forslag 
til endringer i vedtektene, som ble vedtatt 
av Landsmøtet. Foreningens øverste organ 
er nå omtalt som Landsstyret, med  to 
ordinære møter hvert år; valgmøte og 
Landsmøte. Det ble også innført et kapit-
tel som omhandler styrende prinsipper 
for foreningen. Et viktig vedtak er at 
endringsforslag til politisk måldokument 
nå må sendes til redaksjonskomiteen 
senest tre uker før Landsmøtet. Dette kan 
forhåpentligvis lette komiteens arbeid, 
samt sikre at alle i foreningen får bedre 
oversikt over forslagene i forkant av møtet. 
Det vil fremdeles være mulig å fremme 
alternative forslag til vedtak for de forslag 
som kommer inn innen fristen tre uker 
før landsmøtet

Tennene ER en del av kroppen | En 
del av forslagene til politisk måldokument 
som ble behandlet gikk på presisering av 
eksisterende politikk, men etterhvert som 
Landsmøtet fikk tidspress konsentrerte 
delegatene  seg om å få votert over forslag 
som tilførte ny eller endret eksisterende 
politikk. Nmf har fått en politikk som 
omhandler læringsmiljø, der man blant 
annet mener at universitetene må tilret-
telegge slik at studenter har perioder med 
undervisningsfri før eksamen, en halvtime 

lunsjpause hver undervisningsdag, samt 
mulighet til å delta i fadderuker ved 
oppstart av studiet. Nmf har også tatt et 
tydelig standpunkt på at tennene er en 
del av kroppen, og at tannhelse bør inn 
i helsetrygdeordningen på lik linje med 
annen somatisk helse. 

Nasjonal og global helse | Et viktig 
politisk område for Nmf er nasjonal og 
global helse. Foreningen har presisert 
i sin politikk at Norge har et ansvar 
for å fremme problemstillingen omkring 
antimikrobiell resistens i internasjonale 
sammenhenger. Nmf har selv påtatt seg 
ansvar for informasjonsarbeidet blant 
leger og medisinstudenter, gjennom sitt 
arbeidsprogram. Det ble også slått fast 
at myndighetene må iverksette tiltak for 
å sikre tilstrekkelig vaksinedekning slik at 
flokkimmuniteten i Norge bevares. 

Nasjonal prøve | En av de store disku-
sjonstemaene før Landsmøtet var nasjonal 
prøve, som har vært diskutert i alle lokallag 
denne vinteren Det ble fattet flere vedtak 
om politikk omkring dette, og Nmf har 
tatt noen klare standpunkt. Nasjonalt 
overordnede læringsmål må være en forut-
setning for nasjonal avsluttende eksamen. 
Foreningen mener også at hensikten med 
en eksamen skal være kvalitetssikring av 
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studiene, og at studentene gjennom prøven 
må få tilbakemelding på egen kompe-
tanse. Nmf mener en eventuell nasjonal 
eksamen ikke skal graderes med offentlige 
karakterer. Vi vil arbeide for at en eventuell 
innføring av nasjonal eksamen skjer i 
samsvar med foreningens standpunkt. 
Akademisk frihet anser foreningen som en 
viktig verdi i høyere utdanning, og Nmf 
mener derfor at den faglige styringen av 
utdanningene som hovedregel bør være 
utdanningsinstitusjonenes ansvar. 

Turnus og legebehov | Foreningen 
kommer fortsatt til å arbeide for at dimen-
sjoneringen av turnuslegestillinger står i 
forhold til dagens og fremtidens legebehov. 
Nmf mener også at det må gjennomføres 
en større evaluering av den søknadsbaserte 
turnustjenesten hvert femte år, og at 
ansettelseskriteriene som helseforetakene 
benytter til vurdering av turnussøknader 
skal være offentlige. Det er også presisert 
at deler av turnustjenesten i sykehus skal 
utføres ved avdelinger med akuttfunksjon.  

Klimanøytral drift | Nmf har fra før 
mye politikk som omhandler klima men har 
først nå vedtatt politikk på hvordan foren-
ingen selv skal ta ansvar. Det ble vedtatt at 
den daglige virksomheten skal driftes på en 
så klimanøytral måte som forsvarlig for å 
opprettholde god drift, samt at foreningen 
skal tilstrebe å være papirløs. Nasjonalt 
styre må vurdere hvordan dette kan løses 
på best mulig måte, og hvilken betydning 
det får for drift av foreningen gjennom 
valg av transportmiddel, møteform og 
overgang til flere digitale løsninger. For-
eningen mener også at universiteter og 
andre utdanningsinstitusjoner i Norge må 
arbeide for å bli klimanøytrale, og at det 
arbeidet må foregå i hele virksomheten. 

Arbeidsprogrammet og veien videre
Det vil i tiden fremover være et fokus på at 
foreningen skal være åpen, med struktur 
og rutiner som styrker demokratiet. I 
prosessen vil man tydeliggjøre manda-

ter og retningslinjer i foreningen, samt 
bedre rutiner for erfaringsutveksling. Det 
skal også drives et arbeid for å sikre og 
styrke medlemmenes fordeler, gjennom 
å undersøke mulighet og behov for kurs 
i regi av foreningen. PR-gruppen til Nmf 
har i lengre tid arbeidet med å utvikle en 
helhetlig og gjenkjennelig grafisk profil for 
foreningen, som skal ferdigstilles i løpet 
av våren. Vi skal bidra i samfunnsdebat-
ten og være tydelige i våre standpunkter, 
og vil blant annet sette fokus på etisk 
legerekruttering, samt arbeide aktivt mot 
legemiddelfirmaer for å få dem til å satse 
mer på medisiner til sykdommer som 
rammer de fattige i verden. 

Denne artikkelen har bare gitt et delvis 
bilde av vedtakene som ble fattet på Lands-
møtet. Foreningen har mange politiske 
mål og mye arbeid som vil gjøres i tiden 
fremover. Vi er klare for arbeidet, og ser 
frem til å jobbe for å få gjennomslag for 
foreningen sin politikk.
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Ønsker du å gjøre en forskjell for en av de mest stigmatiserte pasientgruppene? 
Da kan Rus- og avhengighetsmedisin være noe for deg. Æsculap har møtt 
psykiater Rune Tore Strøm for å lære litt mer om Norges nyeste spesialitet. 
tekst: Caroline Brodwall Berge
bilde: Æsculap

Mye har forandret seg innen Rus- og 
avhengighetsmedisinen det siste tiåret: 
legen har gått fra å ikke ha rett til å henvise 
pasienter til å i dag ha fått sin egen spe-
sialitet. Strøm håper den nye spesialiteten 
kan bidra til å gi et bedre tilbud for en 
sårbar pasientgruppe.

Hva går spesialiteten for rus- og avhengighetsme-
disin ut på?
– Spesialiteten favner bredt, man skal 
arbeide med komplisert rusmiddelfar-
makologi, avhengighet, somatiske og 
psykiske følgetilstander. Samtidig handler 
mye av hverdagen om å møte mennesker, 
der de er i sine liv. Faget preges også av 
tverrfaglig innsats. Legens rolle skiller seg 
hovedsakelig ut ved at vi også vurderer 
det biologiske aspektet og slik danner oss 
et helhetsbilde av både det psykologiske 
og somatiske. 

Mye handler også om å behandle følge-
skader, både de man får av rusmidlene og 
skader man får av å leve som overforbruker. 
I praksis innebærer dette å iverksette, 
undersøke og behandle pasienter som 
lider av rusoverforbruk. Man jobber med 
en pasientgruppe som har lidd under man-
glende tilbud på somatiske/ medisinske 
tjenester, og jeg tror det er viktig at vi får 
legekunnskap inn i dette feltet

Hvordan gjennomføres spesialistutdanningen?
– Man gjennomgår 270 timer kurs. Det er 
fem års tjeneste, med både akutt avgiftning 
og poliklinikk og døgnbehandling, ett års 
psykiatri, og et halvårs valgfri tjeneste. 
Gjennom alle årene bruker man omlag 
tretti prosent på spesialistutdanning med 
intern undervisning og ukentlig veiledning 

av spesialist og terapiutdanning. Blant 
kursene er det obligatoriske grunnkurs i til-
legg til flere tilleggskurs, både obligatoriske 
og valgfrie kurs. Spesialiteten overlapper 
halvannet år med psykiatrispesialiseringen. 

Vi planlegger å legge utdannelsen til 
alle de etablerte helseforetakene. Noen 
private foretak vil også søke om å bli 
utdanningsinstitusjoner, men det er for 
tidlig i prosessen til at noen er godkjent 
per dags dato. 

Hvordan vil en typisk arbeidshverdag bli?
– Det kommer an på hvor man er i utdan-
ningsløpet, men mye går ut på undersø-
kelser og vurderinger, både psykiske og 
somatiske. Kartlegging av rusmidlene 
er også en viktig del av jobben og ikke 
minst jobber man med pasienten for å 
opprettholde motivasjon til ruskontroll 
eller avholdenhet.

Begynner en som LIS, vil en kanskje 
først ha ett år med avgiftning, for videre å 
følge pasienten tett poliklinisk. Samtidig 
arbeider en også med pasienten gjen-
nom terapeutiske prosesser for å utvikle 
mestringsstrategier for endring av livsstil. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?
– Det er et veldig godt miljø. Det jobbes 
mye på tvers av fagdisipliner, og vi møter 
dermed et stort spekter av utfordringer 

med samarbeidspartnere som har andre 
faglige innfallsvinkler. 

Hva vekket interessen din for faget?
– Jeg har alltid hatt en forkjærlighet for 
de svake gruppene i samfunnet, og de 
rusavhengig pasientene har lenge vært et 
stebarn i helsevesenet. Jeg er veldig glad 
for at dette ser ut til å endres.

Nå som dere har en egen spesialitet, hva blir neste 
målsetting å arbeide mot?
– Det er  vanskelig å spå fremtiden, men 
per dags dato er rus en stor utfordring i 
helseNorge og vi har stort behov for kunn-
skap og ferdigheter på området. Vi ser for 
oss at spesialiteten vil bli ettertraktet på 
flere arenaer, alt fra primærhelsetjenesten 
til medisinske akuttmottak

Nå som dere har en egen spesialitet, hva blir neste 
målsetting å arbeide mot?
– Det er  vanskelig å spå fremtiden, men 
per dags dato er rus en stor utfordring i 
helseNorge og vi har stort behov for kunn-
skap og ferdigheter på området. Vi ser for 
oss at spesialiteten vil bli ettertraktet på 
flere arenaer, alt fra primærhelsetjenesten 
til medisinske akuttmottak.

Noen tips til de som vurderer spesialiteten?
– Ta spesialiteten! Det er viktig med gode 
somatiske ferdigheter, man finner også 
mange lettere psykiske lidelser, så disse 
kan også være fine å ha erfaring fra. Rus-
misbruk er en av de aller største årsakene 
til sykdom i den vestlige verden, så vi er 
glade for at vi har fått en legespesialitet 
på plass.  

«Ta spesialiteten! »

Rus- og 
avhengighets-
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Turnus

lege
tekst: Sandra Kristiansen
bilde: Privat og Wikimedia
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Noen spesiell grunn til valg av turnussted?
Det var vel ikke et valg, snarere der jeg fikk 
jobbtilbud. Søkte i grunn mange steder, 
men synes vel ansettelsesprosessene som 
foregikk rundt omkring, vel… var noe 
dårlig definert. Vedrørende distriktturnus 
skal jeg ærlig bekjenne at jeg ikke hadde 
noen anelse hvor Holtålen var, før jeg altså 
ble plassert der. Men bevares, en perle og 
fjellregionenes navle.

Hva er du fornøyd med?
Med tre-delt tjeneste var tre måneder i 
psykiatrien første post, noe som var veldig 
nyttig. Kunnskapen derfra har jeg hatt god 
nytte av i det videre. I somatikken hadde 
jeg et godt læringsutbytte av mottaksarbeid 
på medisin og i kirurgien. I distriktturnus 
fikk man virkelig brynt seg og jeg var alene 
på legevaktskontoret, riktignok med en 
bakvakt man kunne ringe ved behov. 

Hva er du mindre fornøyd med?  I psykiatrien 
fikk jeg både mye praksis og god oppføl-
ging. Postarbeid på kirurgisk og medisinsk 
avdeling var veldig varierende, og jeg 
manglet i det store og det hele strukturert 
opplæring. Tidvis ble det litt i overkant 
mye «ompa lompa-arbeid», men sånn vil 
jeg tro det er mange steder. 

Hva har vært mest skummelt/lærerikt?Mest 
ansvar satt jeg definitivt med på legevakten 
på Røros, hvor man var alene. Jeg fikk en 
flaske vin av kommuneoverlegen etter at 
jeg gjennomførte et fem dagers legevakts-
maraton her over jul. vaktpentalogiens 

høydepunkt var stormen Oles ankomst til 
Fjellregionen lørdag ettermiddag. Røro-
sambulansen var opptatt med å befordre 
en fødende kvinne ut av legevaktdistriktet 
før alle veier ble stengt (noe jeg var svært 
tilfreds med) og Ålen-ambulansen kom seg 
ikke over Rugldalen (noe jeg var mindre 
tilfreds med). Da ble det utrykning i egen 
Toyota i en snøføyk som var så uttalt at 
man tidvis ikke så fronten av egen bil, 
langt mindre veien. Brystsmertene roet 
seg i bilen tilbake til legevakten, men økte 
noe i intensitet opp den siste bakken til 
Røros sykehus, da pasienten var overbevist 
at bilen aldri ville komme seg opp. Men 
Toyotaen sviktet meg ikke. Det skjedde i 
grunn mye den kvelden, med strandete 
hundekjørere i Femunden og diverse fra 
Ålen, hvor en lokal helt hadde gått amok 
på den lokale – etter sigende hjemsøkte – 
Statoil-stasjonen. Etter fullførte fem døgn 
ble det kommentert av en av kommunele-
gene at jeg hadde en høy psykoseterskel.

Hvordan er arbeidsmiljøet ved sykehuset/legekon-
toret? På St Olav er det store forhold, og 
når man byttet avdeling med frekvens hver 
sjette uke ble man jo ikke så godt kjent 
med andre enn turnuslegene. Vi prøvde 
etter beste evne å få spist lunch sammen, 
men det var ikke så lett å få timeplanene 
til å klaffe. Hadde ingen spesielt dårlige 
erfaringer. På Ålen var det mer oversikt-
lige forhold, og det var god stemning. I 
Røros bor det tre turnusleger, de andre fra 
Røros og Os i Østerdalen, så helt alene 
er man ikke.

Navn: Tore Wergeland Meisingset 
Alder: 28
Universitet: NTNU, Trondhjem
Sykehustjeneste: St Olavs hospital, Trondhjem
Distriktstjeneste/allmenntjeneste: Holtålen legesenter/
Røros interkommunale legevakt

Hvordan er livet utenfor sykehuset/legekontoret? 
Trondhjem er byen hvor jeg studerte, slik 
sett ble sykehusturnusen mer en forlen-
gelse av studentertilværelsen, bare med 
noe bedre garasje. I Trondhjem skjer det 
stadig noe. I Holtålen var det under den 
gamle turnusordningen slik at turnuslegen 
måtte bo i Ålen, noe som resulterte i at 
stedet ikke hadde noen turnuslege halvåret 
før jeg kom. I mitt tilfelle bodde jeg på 
Røros og dagpendlet til Ålen. Røros er 
en trivelig bergstad med flere gode puber 
og restauranter. Stadig vekk så skjer det 
noe, for eksempel Røros-martnan i slutten 
av februar

Hvor mye jobber du hver uke?
På sykehus var det vel en syv-delt vakt-
belastning, slik at man hadde vakt i snitt 
en gang i uken. Dessuten var det mulig 
å ta en del vakanser på medisin hvis man 
ønsket det. På Røros hadde man legevakt 
i snitt 1 gang i uken. Man kunne avspasere 
dagen etter legevakt, men dette var ofte 
vanskelig i praksis. Ofte endte man da 
opp med å være på jobb fra 08 til kl 16 
påfølgende dag. 

Hva er dine tanker om veien videre?
Etter turnus har jeg fått sansen for mange 
veier innen faget og jeg er overbevist om 
at jeg eksempelvis kunne trivdes godt 
som allmenlege. Imidlertid har det blitt 
et vikariat på nevrologisk avdeling, og 
etter tre uker kan jeg trygt si at jeg trives 
godt, både med fagområdet og kollegiet.
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Seiglivende myter

Myte: Kaffe er dårlig for helsen.
Dette er gode nyheter for alle dem som er avhengige av sin daglige liter for å komme seg 
helskinnet gjennom studielivets strabaser. Kanskje skyldes kaffens assosiasjoner til dårlig 
helse dets mørke farge? Vi er jo vant til at sunne ting skal være grønne og smake vondt, det 
diametralt motsatte av kaffe. Hvilke andre matvarer har samme farge som dette remediet? 
Mørkt øl, som for eksempel stout. Nettopp. Sa du auberginer? De er bare mørke utenpå, 
inni er de gulgrønne. Point proven. Men nå kan alle kaffedrikkere møte ethvert anklagende 
blikk med stolthet og god samvittighet. En studie som fulgte 130 000 forsøkspersoner i opptil 
tjuefire år fant ingen sammenheng mellom kaffeinntak og dødelighet. Annen forskning har 
vist at drikken kan redusere risikoen for å utvikle diabetes type II. Likevel finnes det skjær i 
sjøen; man skal fremdeles begrense konsumet av den store synderen koffein og gjerne unngå de 
mest kaloritunge alternativene baristaene tilbyr oss. Svart kaffe er fremdeles det beste valget.    

Myte: Mobilstråling påvirker medisinske apparater.    
Dette er en myte som var ukjent for «Utenfor pensum»-redaksjonen, og de av oss som hadde 
lastet ned appen Medicinsk kompendium lommebog til kr 399 fryktet at studielånet var kastet 
bort. Om bekymringene er velbegrunnet er usikkert. I flere sykehus verden over er det lagt 
ned totalforbud mot mobiltelefoner i frykt for at de skal påvirke funksjonen til livsviktige 
apparater. Og forskning har vist at de faktisk gjør det, i hvertfall når avstanden mellom utstyr 
og telefon går ned mot centimeteren. Det finnes imidlertid ingen dokumentasjon på at liv har 
gått tapt på grunn av mobilbruk, heller skjer det motsatte ved at kommunikasjonen mellom 
helsepersonell forbedres. Altså har man intet å frykte så lenge man avstår fra dumdristigheter 
som å holde iphonen sin direkte inntil en ekstern pacemaker.  

Myte: Gulrøtter forbedrer synet.
Dette er kanskje selve sjefsmyten, og ytres stadig av formanende fedre under middager der 
familiens tilvekst ennå ikke helt har tatt inn over seg meningen i begrepet «balansert kosthold». 
Men selv undertegnedes iherdige konsum av oransje rotvekster har ikke kunnet forhindre det 
faktum at kontaktlinsene blir tykkere og virkelighetens oppløsning avtar for hvert år. Og det 
med god grunn. Ethvert pubmed-søk på denne myten vil være resultatløs da den ikke har 
støtte i forskning, men ble satt i omløp av den britiske etterretningen under krigen. Ved å 
hevde at Spitfireflygernes suksess skyldtes deres inntak av gulrøtter skjulte man eksistensen 
av britiske radarer, som var det ypperste innen teknologi i tiden før det fantes en app for 
ethvert tenkelig problem. Ryktet falt i god jord og har overlevd frem til i dag.

Utenfor Pensum

leif.koerner@hotmail.com
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Påskehøytiden i Norge gir god grobunn for kriminelle og uetiske tanker. Krimfortel-
lingene og –bøkene har som vanlig florert og en kan derfor spørre seg hva Uetikeren har 
funnet på i løpet av ferien. Vanskelig å få tak i var det i alle fall og etter tallrike henven-
delser kom det til slutt tilbakemelding om at han ikke kunne skrive, og – i god Ueterisk 
tradisjon – opplyste han at han ga faen. Til slutt ønsket han alle en ironisk god påske.

Tilbake til påskekrimmen. Som Uetikerens stedfortreder lot ideene mine seg inspirere 
av de mange drapsmetoder beskrevet og «forsøkt» i krimromaner, TV-serier og annet, 
men alle – de vi kjenner til – ser ut til å bli avslørt til slutt. La oss derfor spekulere litt i 
hva som må til for å ikke bli tatt.

Hvis en har muligheten til å injisere en løsning i offeret burde valgmulighetene være 
flere; både kalium, andre utvalgte elektrolytter og legemidler skal visstnok være gode 
alternativer. Disse stoffene etterlater lite til ingen spor hos den avdøde men å få tilgang 
til dem (eller offerets blodsirkulasjon) uten å bli registrert et eller annet sted er kanskje 
verre. Sykehushospiterende studenter vil imidlertid ha en relativt anonym tilgang.

Et annet aspekt ved det perfekte mord er å ikke gjøre din lokalisasjon kjent på gjer-
ningsøyeblikket. At staten eller andre ser deg er mer dagsaktuelt enn noen gang, så da 
er det kanskje ikke så lurt å ta med seg mobilen når en utfører ugjerningen. Dessuten 
er det åpenbart at «Cash is king» når en skal handle inn nødvendig utstyr. 

Avslutningsvis vil jeg – som Uetikerens stedfortreder – gjøre narr av tåpelige feil 
mordere har begått, i hvert fall i fiksjonen: 

[1] Beholdt den dreptes smykker, gjerne til eget bruk..
[2] Puttet hele eller deler av liket i plastposer før det er blitt kastet i vannet. Forråt-

nelsesprosessen vil avgi mye gass og er posen tett nok kan mengden være tilstrekkelig 
til å få posen til å flyte..

[3] Google-søke «how to kill someone» før drapet. Au da, der røyk undertegnedes 
egne muligheter til å bli kvitt erkerivalen på studiet..

Vi får håpe at den virkelige Uetikeren og hans handlinger i påsken forblir ukjent slik 
at han igjen kan komme med syndige uttalelser i neste Æsculap.

Uetikeren: den 
perfekte morder
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MEDHUM 2016 PRoSjEkT 
ER ValgT! 
I samarbeid med Leger Uten Grenser skal vi bekjempe tuberkulose i 
Mumbai i India.

Tuberkulose er en infeksjonssykdom 
forårsaket av bakterien Mycobacte-

rium tuberculosis. Hvert år smittes over 
ni millioner og halvannen millioner dør 
av sykdommen. Tuberkulose sprer seg 
via luft- og dråpesmitte og symptomene 
inkluderer vedvarende hoste, feber, vekt-
tap, smerter i brystet og pustevansker. En 
tredjedel av verdens befolkning er smittet 
av latente, «sovende» tuberkulosebakte-
rier men sykdommen utvikler seg først 
når immunforsvaret blir svekket ved for 
eksempel HIV eller alderdom. 

Vanlig tuberkulose behandles med 
fire såkalte førstelinjemedisiner, men hvis 
medisinene ikke tas på riktig måte kan 
tuberkulose-bakteriene utvikle seg til å bli 
multiresistente. Sykdommen behandles 
da med andrelinjemedisiner, en langt mer 
langvarig behandlingen  med samtidige 
alvorlige bivirkninger. Det er et behand-
lingsregime på over åtte måneder og er 
nærmere fem hundre ganger dyrere enn 
behandling med førstelinjemedisiner. Der-
som også andrelinjebehandlingen svikter, 
kan bakterien igjen bli motstandsdyktig 
og sykdommen kalles da ekstremresistent 
tuberkulose, som er ytterst vanskelig å 
behandle. Ti prosent av de som i dag smit-
tes av multiresistent tuberkulose smittes 
av den ekstremresistente varianten.

Leger Uten Grenser har lang erfaring 
med behandling av tuberkulose; de har 
holdt på i over tjuefem år og behandler 
årlig rundt tretti tusen pasienter. Hvert 
år rammes en halv million mennesker 
av multiresistent tuberkulose, men det 
siste tiåret har kun én prosent av de smit-
tede hatt tilgang til behandling! Verdens 
Helseorganisasjon regner i tillegg med 
mørketall på opp til to millioner smittede 
av den ekstremresistente varianten, hvert 
år. Leger Uten Grenser har nå virkelig 
satt dette på dagsordenen ved å innføre 

tekst: Marlene Løw og Helene Van de Pontseele

multiresistent tuberkulose som en av Leger 
Uten Grensers ti glemte kriser.

Hvorfor Mumbai? | Mumbai er den 
mest folkerike byen i India med tjueto 
millioner innbyggere, hvorav nær to tredje-
deler bor i slummer med ekstremt dårlige 
sanitærforhold og på et eksistentminimum. 
I tillegg til helsefarene dette medfører, er 
innbyggerne utsatt for brann og flom, og 
regntiden fører til en økning av malaria- 
og denguefebertilfeller. Helsetilbudet i 
Mumbai karakteriseres av et gratis, relativt 
tilgjengelig, offentlig helsevesen. Dette 
er dessverre ikke spesielt fungerende, på 
grunn av mangel på ansatte, lav motiva-
sjon, dårlig ledelse og korrupsjon. Derfor 
har det vokst frem en enorm og høyst ure-
gulert privat sektor med varierende kvalitet 
der en rekke tradisjonelle og uformelle 
tjenestetilbydere er tilstede. Det finnes 
for eksempel fire hundre medikament-
kombinasjoner i bruk mot multiresistent 
tuberkulose i India i dag. Kun førtiseks 
prosent av pasienter med multiresistent 
tuberkulose får bare behandling på offent-
lige sykehus. Flertallet bruker private eller 
veldedige organisasjoner, og som nevnt 
tidligere er disse med varierende kvalitet.

Sykdomsproblematikken i befolknin-
gen henger tett sammen med de dårlige 
boforholdene og vanlige, endemiske 
lidelser inkluderer malaria, denguefeber, 
hudsykdommer og diarè; faktorer som 
gjør at de sovende tuberkulosebakteriene 
våkner til liv. Tuberkulose står for rundt 
åtte prosent av dødsfallene i Mumbai årlig 
og dette er tre ganger høyere enn dødsraten 
for diabetes og høyt blodtrykk. Dessuten 
er infeksjonsraten for HIV dobbelt så høy 
i Mumbai som for landsgjennomsnittet. Så 
hvorfor Mumbai? Mumbai er et sentrum 
for smitte av tuberkulose og multiresistent 
tuberkulose og India står for hele nittini 

tusen av verdens trehundre og nitti tusen 
tilfeller med multiresistent tuberkulose.

Hva skal vi gjøre? | Leger Uten Grenser 
og MedHum 2016 har valgt følgende 
arbeidsområder å legge spesiell vekt på:
– Tidlig diagnostisering av multiresistent 
tuberkulose
– God og spisset behandling
– Fokus på de mest resistente profilene 
av sykdommen

I tillegg til dette vil HIV være en viktig 
del av prosjektet. Myndighetenes tilbud 
har vært mangelfullt, men gjennom pilot-
prosjektet med Leger Uten Grenser finnes 
det mulighet for forbedring og innovasjon 
innen feltet. Prosjektet skal også gi en 
mulighet til å diagnostisere og behandle 
hepatitt C-tilfeller blant HIV pasienter.

Prosjektets ble startet i 1999 og er 
planlagt å vare til 2019, men pengene som 
samles inn til MedHum 2016 vil settes av 
for aktiviteter i 2016. Videre vil prosjektets 
hovedmål være å redusere sykelighet og 
dødelighet blant pasienter med multire-
sistent tuberkulose, HIV og Hepatitt C 
på Leger Uten Grensers egen klinikk i 
Mumbai og ved tre av helsemyndighetenes 
fasiliteter.

Være med? 

•	 Oppgavene	og		utfordringene	
står	i	kø	og	vi	har	mye	å	lære.	
Derfor	vil	vi	ha	med	nettopp	deg	
på	laget!	Ønsker	du	å	være	med	
å	gjøre	en	forskjell?	Vi	har	behov	
for	en	redaktør/nettansvarlig,	
markedsansvarlig,	PR-ansvarlig	
og	en	representant	fra	NMF	
Utland.	Send	en	mail	til	leder@
medhum.no	.	Vi	gleder	oss	til	å	
bli	kjent	med	deg!	

44 | æsculap nr 2-2015

nyheter



MIDnaTTSSolTøRSTE 
MEDISInSTUDEnTER
I sommer arrangeres det en alternativ eksamensfest. Kun få timer etter vårens 
siste eksamen vender flere medisinstudenter fra nesen mot Tromsø og sommerens 
vakreste eventyr. 

legestudentenes idrettsklubb ved 
Universitetet i Oslo arrangerer i 

anledning Tromsø Midnight Sun Marat-
hon (MSM) en aktiv tur til Tromsø. 
Begivenheten finner sted lørdag 20. juni 
og man kan velge mellom deltakelse på 
distansene maraton, halvmaraton eller 10 
kilometer. Startskuddet går på kveldstid, 
slik at Nord-Norges naturlige flomlys 
gjør nattløpingen både gjennomførbar 
og spektakulær.

Idrettsklubben – eller LIK, som den 
også kalles – har fått en etterlengtet opp-
blomstring det siste året. Det dannes 
stadig nye undergrupper innen ulike 
idretter, og studentene har fått mange 
aktivte alternativer til lesesalen. Turen til 

tekst: Kristian Magnus Gundersen
Bilde: LIK Løping

Tromsø blir den første i sitt slag for LIK 
Løping, og det er allerede god oppslut-
ning rundt turen. Idrettsklubben ønsker 
imidlertid fortsatt løpeglade etternølere 
hjertelig velkommen til å være med. Ikke 
minst oppfordres medstudenter fra andre 
fakulteter i inn- og utland til å bli med på 
eksamensfesten.

Et gledelig eksempel på samarbeid på 
tvers av studiesteder er det at medisinstu-
denter fra Tromsø stiller en hel villa til 
disposisjon for å huse Oslo-studentene. 
Dette er uten tvil et lovende frampeik 
for legesamarbeidet i årene som kommer. 

Som en avslutning på skoleåret blir 
dette en god start på sommerferien og en 
løpsopplevelse for historiebøkene.

Tromsø Midnight Sun 
Marathon: 

•	 20.	juni	2015
•	 Maraton,	halvmaraton	og	10	km
•	 Verdens	nordligste	sertifiserte	

maraton
•	 Nettside:	msm.no
•	 Værmelding:	Midnattssol
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Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter 
(SRHR) har etablert sin egen ungdomsorganisasjon, som blir den eneste 
organisasjonen i Norge med eksklusivt arbeid med SRHR på ungdommenes egne 
premisser.

Den nyopprettede organisasjonen har 
fått navnet Seksualpolitisk Nettverk 

for Ungdom (SNU) og hensikten er å 
skape en plattform for ungdomsmedvirk-
ning på SRHR-feltet, med et mål om å 
få gjennomslag for seksualpolitikk som 
ivaretar ungdommers interesser. SNU 
skal i tillegg jobbe for økt engasjement 
for ungdom og SRHR sett i sammenheng 
med global bærekraftig utvikling.

Sarah Borgen er den nyvalgte lederen i 
SNU. Hun gleder seg til å komme ordent-
lig i gang med arbeidet: «SNU skaper 
bevegelsen i min drivkraft for SRHR!  Jeg 
er veldig glad for å ta del i etableringen av 
organisasjonen, for vi er en gruppe med 
lidenskapelige og sterke medlemmer som 
kommer til å jobbe hardt for å oppnå lik 
tilgang til SRHR», sier hun.

Seksuelle og reproduktive rettig-
heter er menneskerettigheter|På 
kvinnedagen 8. mars valgte SNU å delta 
med parolen «Seksuelle rettigheter er 
menneskerettigheter». Parolen gjenspeiler 

tekst: Hilde Zwaig Kolstad
bilde: Margot Giacinti

organisasjonens nøkkelformål og er nedfelt 
i vedtektene:

«SNU er en ungdomsledet frivillig 
organisasjon som jobber for å forsvare og 
styrke SRHR for unge mennesker over 
hele verden. Seksuelle og reproduktive 
rettigheter er universelle menneskeret-
tigheter og avgjørende for å oppnå den 
høyeste oppnåelige standard for helse 
og velvære. Alle unge mennesker har rett 
til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten 
stigma eller diskriminering, og stå fritt til 
å ta beslutninger om sine reproduktive liv. 
Likhet, gjensidig respekt, og fullt samtykke 
må være grunnlaget for å kunne oppfylle 
disse rettighetene.»

Den overordnede rammen for SNUs 
arbeid er er å understreke sammenhengen 
mellom bærekraftig utvikling og unge 
menneskers SRHR. Agendaen tilknyt-
tet FNs internasjonale konferanse om 
befolkning og utvikling (ICPD), og post-
2015-prosessen står sentralt i dette arbeidet. 
SNU kommer også til kjempe for å styrke 
den politiske og økonomiske støtten til 

SRHR, både i Norge og globalt.Noe av 
det første på agendaen til SNU er å arran-
gere foredrag og debatter. Dessuten skal 
organisasjonens første generalforsamling 
avholdes i slutten av mai 2015.

SNU har en nøkkelrolle | Som den 
eneste organisasjonen i Norge med SRHR 
som sin hovedprioritering, har Sex og 
Politikk et stort ansvar for å synliggjøre 
viktigheten av SRHR for beslutningstakere 
og befolkningen generelt. I tillegg sørger 
Sex og Politikk for at SRHR blir ivaretatt 
i politiske prosesser, og settes på agendaen 
i den offentlige debatten. Som Sex og 
Politikk sin ungdomsorganisasjon kom-
mer SNU dermed til å ha en nøkkelrolle 
på feltet som omhandler ungdommers 
SRHR. Ungdommene er viktige aktører 
i byggingen av en bærekraftig framtid, og 
bør derfor myndiggjøres i utformingen av 
nasjonal og internasjonal SRHR-politikk.

SEkSUEll og REPRo-
DUkTIV HElSE  

DETTE ER SnU: 

•	 For	mer	info	om	SNU,	Sex	og	
Politikk	og	medlemsskap:

•	 www.sexogpolitikk.no
•	 Kontakt:	Nora	Mehsen	nora@

sexogpolitikk.no
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InnSaMlIng I PolEn 
foR MEDHUM 2014
I regi av en gruppe engasjerte studenter i Polen, ble det ved det medisinske 
fakultetet i Bialystok arrangert aksjonsmåned til innsamling for MedHum i 2014. 
De hjemmelagede og innkjøpte premiene satte virkelig fart på donasjonene og 
inntektene.

tekst: Malin Flygel
bilde: Malin Flygel

gjennom bøssebæring og quizkveld 
som skapte stort engasjement blant 

studentene i byen, ble det samlet inn over 
åtte tusen kroner til MedHum. I Bialystok 
studerer det rundt 180 norske studenter. 
En sen høstkveld i november blant en 
gjeng med kreative sjeler fra BialyQuiz 
komiteen, kom forslaget opp: hva med 
å arrangere enn innsalingsmåned for 
MedHum aksjonen 2014?

Ideen var super og engasjementet stort, 
planleggingsarbeidet kom i gang. Plakater 
ble trykket, T-skjorte tegnet, innsamlings-
bøsser utformet og hendelse på Facebook 
opprettet. Engasjementet spredde seg fra 
komiteens kjerne og ut til alle klassetrinn 
ved det medisinske fakultetet. Det ble 
utnevnt bøssebærere på hvert klassetrinn 
for å samle inn donasjoner fra elevene 
gjennom skoledagen, samt opprettet en 
facebook event hvor informasjon om Med-

Hum 2014 og muligheter for donasjoner 
ble distribuert. 

Innsamlingen startet under ANSA 
(Association of Norwegian Students 
Abroad) Bialystok’s Halloween party, 
hvor utkledde bøssebærere gikk rundt 
blant en jungel av kostymer for å samle 
inn donasjoner til mødre og barn i Sierra 
Leone. Senere var det klart for MedHum 
quizkveld, hvor over hundre engasjerte og 
gavmilde studenter samlet seg på en lokal 
pub i Bialystok. Flere av studentene var 
med på å bidra til loddpremiene utdelt 
gjennom kvelden. Premiene, som besto 
av hjemmelagde skoleboller, en kurv med 
skjønnhetsprodukter og to flasker vin, satte 
virkelig fart på salget og donasjonene.

Oppmøtet og loddsalget gikk over all 
forventning, og innsamlingen konstatert 
en suksess og nevnte åtte tusen kroner til 
MedHum 2014. Aksjonsmåneden skapte 

stort samhold og glede blant studentene 
i byen og gjennomføringen har absolutt 
gitt mersmak for ønske om en ny aksjon 
for MedHum 2016.
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Det er ikke lenge siden reserva-
sjonsdebatten raste her i Norge 
og mer eller mindre utviklet seg 

til en debatt om abort. Sannsynligvis er 
ikke dette siste gangen aborttemaet tas 
opp, og for hver gang det skjer vil det som 
oftest resultere i ebdrubger i populasjonens 
moralske ståsteder og noen ganger også 
ved endringer i lovverket. Ikke så sjeldent 
er det nettopp slike lovendringer som setter 
igang debatten på ny.

Dagens prinsipp om selvbestemt abort 
i Norge er uansett langt mer liberal enn 
flere andre europeiske land: En 14-åring i 
Irland, som var gravid etter en voldtekt, 
fikk ikke utføre abort i landet selv om hun 
truet med selvmord om hun ble tvunget 
til å bære fram barnet. De irske øyer og 
(eksempelvis) øyene tilhørende Malta har 
blant Europas strengeste abortpolitikker 
og det er bare – i hvert fall juridisk sett – 
svært tungveiende medisinske grunner som 
gir tillatelse til å avslutte svangerskapet. 

Ettersom begge landene er omringet av 
vann gir det mulighet for politisk aktive 
organisasjoner å ankomme sjøveien og 
i 2001 ankom et relativt lite skip Irland. 
Betydelig ombygget fra sin opprinnelige 
tilstand brakte skipet med seg en noe 
uvanlig last: rikelig med abortinduserende 

medikamenter. Da bruken av slike medi-
kamenter i det store og hele er forbudt 
i landet gikk ikke besøket helt upåaktet 
hen, med omtale i større internasjonale 
medier som BBC News, New York Times 
og The Guardian, samt tilsvarende medier 
i nordiske land. Ankomsten var dessuten 
kjent av flere på forhånd, inkludert gravide 
kvinner og anti-abort organisasjoner i 
landet. Noen av de gravide som ønsket 
hjelp til å avslutte svangerskapet møtte opp 
ved havnen ved ankomst og steg ombord 
i skipet, før det etter relativt kort tid seilte 
ut i internasjonalt farvann, tolv nautiske 
mil utenfor kysten. 

Hvorfor tilbakela de gravide kvinnene 
turen ut i internasjonalt farvann? Fordi det 
prinsippielt er lovverket til landet skipet 
er registrert i som gjelder i internasjonale 
havområder, og ettersom fartøyet kom 
fra Nederland – med en langt mer liberal 
abortpolitikk – kunne de gravide kvinnene 
fra Irland få utført abortinngrepet på havet 
uten å bryte deres hjemlands abortlov. 

I tillegg til den overnevnte medi-
kamentlasten var båten ombygd for at 
inngrepet kunne utføres på en medisinsk 
forsvarlig måte. På irsk side hadde flere 
anti-abort organisasjoner, for eksempel 
grupperingen kalt Irish Pro-Life campaign, 

Abortbåtene i Irland
Hva er det som får Portugal til å sende to krigsskip for å 
stoppe et lite nederlandsk båt på vei til middelhavslandet 
med en nærmeste utelukkende kvinnelig besetning?
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Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

tekst: Frederik Emil Juulannonsert sin motreaksjon, blant annet ved 
å sette opp alternative båter med sosial- og 
åndelig veiledning til de gravide. Disse 
båtene er i ettertid blitt beskrevet som 
mindre besøkte og vellykkede enn den 
besøkende båten fra Nederland.

Det var grupperingen Women on 
Waves (WoW) som hadde leid og bygd 
om «abortbåten», og siden den første 
reisen for rundt femten år siden har WoW 
vært innom flere andre land. Blant dem 
kan Polen, Spania og Marokko nevnes, 
altså ikke bare et kristne europeiske land 
som Irland. 

Ved jomfruturen til Irland mente orga-
nisasjonen selv at de ble invitert av flere 
pro-abort grupperinger i landet, blant 
annet Dublin Abortion Rights Group. 
Videre begrunnet de reisen som en test av 
myndighetenes innstilling til kvinnenes 
rettigheter, da flere tusen illegale – og 
ofte risikable – abortinngrep sies å bli 
utført hvert år, i tillegg til at mange kvin-
ner reiser til de nærliggende britiske øyer 
for å utføre inngrepet. Skipet kommer 
ikke alltid fram til destinasjonen grunnet 
myndighetenes tiltak for å stoppe de og 
da WoW forsøkte å komme til Portugal 
sendte landet like gjerne to krigsskip for 
å møte organisasjonen. Noe havnebesøk 
ble det derfor ikke, men aktivistene eva-
luerte reisen som en suksess, den enorme 
mediaoppmerksomheten tatt i betraktning. 

Dette er sannsynligvis også mye av 
grunnen til valg av båt som transportmid-
del og annonseringen av ankomsten på 
forhånd. Dermed får reisene betydelig 
oppmerksomhet fra internasjonale og 
nasjonale medier, der sistnevnte raskt vil 
kunne igangsette en mer generell debatt 
om aborttematikken i landet som får besøk 
av organisasjonen. Hvis denne debatten så 

leder til en endring i landets abortlovverk 
etter mer liberale prinsipper vil WoW 
og andre «abortbåtorganisasjoner» ha 
oppnådd sin misjon om flere rettigheter 
og større grad av selvbestemmelse hos 
gravide kvinner som ønsker abort.
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Legeforeninga sitt 
prosjekt om medisinsk 
grunnutdanning – er 
det noko poeng då?
Legeforeninga organiserer i skrivande stund 96,7 prosent av alle legar 
i Noreg under 67 år . 4 236 medisinstudentar er medlemmar. Målet 
ifølge lovene er mellom anna «å samle alle leger og medisinstudenter for å 
fremme kollegiale og felles faglige, sosiale og økonomiske interesser, samt å fremme 
kvalitet i legeutdanningen og den medisinske fagutvikling.»
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Legeforeninga har tidlegare sett 
på turnustenesten, spesialistut-
danning og etterutdanninga for 

legespesialistar. Mange vil soleis sei det 
var på tide vi såg på grunnutdanninga. 
Det var mange gode grunnar til det – eg 
kjem attende til dette. 
For eit år sidan, i mars 2014, avgjorde 
altså sentralstyret i Legeforeninga at det 
skulle settast ned ei gruppe for å sjå på 
grunnutdanninga. Mandatet som vart gitt 
var som følger: 
«Det iverksettes et utredningsarbeid om den 
medisinske grunnutdanningen. Det etableres en 
prosjektgruppe og en referansegruppe for prosjektet. 
Utredningen skal belyse situasjonen ved de medisin-
ske fakultetene i Norge. Prosjektgruppen skal se på 
om det er mulig med en økt harmonisering mellom 
studiestedene. Gruppen skal videre se på om det er 
samsvar mellom målbeskrivelser, organisering av 
studiene og læringsutbyttet i grunnutdanningene 
og helsetjenestens/samfunnets behov. Utrednings-
arbeidet skal også ta for seg dimensjonering av 
utdanningen i Norge sett i forhold til fremtidig 
behov for leger.»

Kvifor no? | Så tilbake til kvifor det er 
riktig å gjere dette no. Legerollen er i end-
ring. Kunnskapstilfanget er eksponensielt 
aukande. Pasientane har (med rette) andre 
krav enn for tjue år sidan. Dei ynskjer å bli 
behandla nært heimen, og ha meir å sei 
om sin eigen sjukdom. Sjukehusstrukturen 
er i endring.

Likevel starter studentane som før i den 
spisse enden: på universitetssjukehus, det 
mest spesialiserte av spesialisthelsetenesta. 
Vi veit at turnuslegar lærer best når dei er 
kjent på avdelinga, det er ingen grunn til 
at dette ikkje skal gjelde studentar. Likevel 
satser vi ofte på at studentane skal få sjå 
«alt», og dermed er innom thoraxkirurgisk, 
urologisk, øvre gastro, nedre gastro, og 

mammaendokrinkirurgisk avdeling. Dette 
fører til mykje «støy» – kvar veke må du 
finne ut kvar du skal møte opp og kvar du 
skal gå gjennom dagen. 

Dette er ikkje for å rakke ned på univer-
siteta. Dei har mange gode planar, men det 
er òg hinder i vegen. Eitt av dei er nokre 
gonger legane, og det er der eg tenker 
det er viktig og riktig at Legeforeninga 
kjem inn. Mandatet er ganske ambisiøst, 
men det er rett å vere ambisiøs på vegne 
av framtida.

Kva gjer legane i 2030? | Gruppa 
har sett på kva vi meiner ein lege treng 
i år 2030. Som eg har sagt, legerollen vil 
endre seg. Regjeringa kjem i år med ei 
primærhelsemelding, ein nasjonal helse- og 
sjukehusplan, og har avgjort at avtalespe-
sialistane skal nyttast meir. 

Ingen kjem ut frå grunnutdanninga 
med alt ein treng for å vere lege. Ein 
må få eit rammeverk av faktakunnskap: 
anatomi, fysiologi, mikrobiologi, og ein 
del farmakologi, indremedisin, kirurgi, 
mv. Dette bør primær være uforanderlige 
fakta: dersom min thoraxvegg er intakt, 
vil det faktum at eg senker diafragma føre 
til negativt trykk i thorax og lungane vil 
utvide seg og føre til inspirasjon. Då eg 
var turnuslege i 2006/07, som er under 
ti år sidan, var det å gje trombolyse ved 
hjerneslag hjå folk over åtti år ansett som 
eksperimentelt. 

I tillegg treng framtidige legar verk-
tøy. Vi har kalt desse verktøya våre tre 
hovudaksar:
[1] Kommunikasjon
[2] Kunnskapshandtering
[3] Veiledning, tilbakemelding og super-
visjon

Du lurer kanskje på kvifor profesjo-
nalitet ikkje står som eige punkt?  Vi har 
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rett og slett tenkt at profesjonalitet er så 
integrert i legerollen at det ikkje kan skiljast 
ut. Andre kan vege å dele det opp annleis. 

Kommunikasjon | Kommunikasjon kan 
og må øvast. Du kommuniserer annleis 
med medstudentar enn med pasientar, 
annleis med pårørande enn overlegane, 
og annleis når du kommuniserer skriftleg 
heller enn munnleg. Du som avsender har 
ansvar for at bodskapen blir mottatt – kva 
treng mottakeren å høyre? Fastlegen som 
skal få eit poliklinisk notat om at pasi-
enten har ein antebrachumfraktur treng 
ikkje heile den tidlegare sjukehustoria til 
pasienten, heller ikkje å vete at hjartet er 
auskultert med «reine tonar, regelmessig 
pulssynkron aksjon, og ingen hørbar 
bilyd». Kommuniserer du med overlegen 
er det presise medisinske språket nyttig 
og naudsynt:  «pasienten fekk akutt inn-
settande smerter i høgre fossa iliaca» gir 
samme informasjon som når du til mor 
seier «plutselige smerter i den delen av 
magen kan være blindtarmsbetennelse».
Pasienten med diabetes lever med sin eigen 
sjukdom, ho er ikkje sjukdomen. Ho er 
ekspert på sjukdomen, og i ei ny legerolle 
vil du i større grad vere ein rettleiar, ikkje 
den som avgjer åleine. Du må klare å 
kommunisere slik at ho vil ha (og skjøner) 
dine råd. 

Kunnskapshandtering | Ein del av 
den livslange læringen er kunnskaps-
håndtering. Den faktakunnskapen du 
har må byggast på. Når du står åleine i 
akuttmottaket og bakvakten er opptatt 
med ein annen pasient – kvar finn du då 
informasjonen du treng, og korleis veit du 
at du kan stole på denne for å behandle 
pasienten? Korleis veit du kva artikkel 
som er best, den i med n = 2000 som viser 
at det er femten prosent auka overlevelse 
ved bruk av medisin X, eller den med n = 
12 som viser femti prosent betring?

Supervisjon, tilbakemelding og 
veiledning  | Underoverskriften beskriv 
noe som ikkje berre er viktig som student, 
det er noko vi alle treng. Supervisjon pleier 
å gå fint, legen let deg ikkje sy eller gjere 

gynekologisk undersøking utan å  vise 
deg fyrst. Tilbakemelding kan det vere 
verre med. Kor ofte får du tilbakemelding 
i DIPS på korleis du burde strukturert 
innkomstjournalen, kva du burde tatt med 
eller utelatt? Veiledning er nesten enda 
vanskeligare. Ideelt skal den leie deg til 
eit nivå som er meir prega av refleksjon; 
Sei at du initialt gjer ting på intuisjon. 
Så lærer du meir, og tek avgjerder på 
informert grunnlag. Så kjem du opp i den 
same situasjonen, men med ein ny pasient. 
Mange gonger vil behandlinga vere den 
samme, men så kan det vere noko som er 
endra. Pasienten har allergi mot medisinen 
(enkelt), eller har dårleg evne til å ta vare 
på seg sjølv (vanskeleg å vete). Å diskutere, 
resonnere, og saman kome fram ikkje berre 
til rett avgjerd, men kvifor den er rett, er 
ein del av rettleiingsprosessen.

Som legar har vi òg eigeninteresse av 
å undervise studentar. Om Hilde er med 
meg på poliklinikken min der eg har damer 
med angst som skal til gynekologen (meg) 
er det ikkje lett å la henne slippe til om 
eg aldri har sett henne gjere det før og ho 
berre er der denne eine torsdagen før lunsj. 
Eg veit den dama som er der har tatt to 
valium for i det heile å tørre å komme hit, 
ho skal ikkje få ein god grunn til å kvi seg 
til neste gong. Om Hilde skal vere med meg 
fire torsdager på rad på poliklinikken, er 
det mykje lettare å investere i å lære henne 
det skikkeleg, eg kjenner henne jo og veit 
at ho skal være her! Likeeins er det kjekt 
å ha med student når ein skal diskutere 
behandling i kollegiet. Det kan opne for 
spørsmålet «kvifor gjer vi dette? Er det 
fordi vi alltid gjer det slik, eller fordi det 
er best practice?»

Utfordringar | Langsgåande tilknytnig 
til avdeling kan ein få til idag. Utplassering 
i allmennpraksis krev endringar i systemet. 
Pengane må i større grad følge studenten, 
slik at fakultetet kan betale for lærartid i 
allmennpraksis, på sjukeheim, eller for 
den saks skuld i avtalepraksis.

Ei anna stor utfordring er statusen 
til undervisningsarbeid. Alle veit at der 
fins flinke underviserar. Løna til dei som 
underviser er i hovudsak knytt til kor 
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mykje dei publiserer – det kan brukast 
som ein tellekant. Nokre legar er fantas-
tiske formidlerarar, men forsker ikkje. 
Nokre er fantastiske forskerar, men dårlege 
formidlerar. Når legen på avdelinga har 
vaktcalling og undervisning, er det natur-
leg at det er vaktcallingen som «trumfer» 
undevisninga, men undervisning burde 
vere høgare prioritert, ved at det var nok 
legeressurssar på avdelinga. 

Eit tema eg ikkje kjem utanom, som 
ikkje direkte er ei betring eller forverring 
av studiet er temaet om nasjonal eksamen. 
Dekanane på dei fire medisinske fakulteta i 
Noreg er samde om at dei ynskjer nasjonal 
eksamen. Dette passer òg godt med ynsket 
om å måle kvalitet, så det er svært truleg at 
dette kjem. Då blir spørsmålet kva denne 
eksamenen skal vere? Skal den vere ute-
lukkande for å måle kvaliteten på dei ulike 
studiestadane (benchmarking), eller skal 
den kvalitetssikre at studentane kan det 
dei treng for å bli turnuslegar (summativ 
avsluttande eksamen)? Ein kompliserande 
faktor er at medisinstudiet ikkje er ein 
rammeplan (altså ikkje likt innhald ved 
alle fakulteta). Dette trur vi heller ikkje er 
ønskeleg, om det er noko trøyst. 

Studentar lærer seg det som blir testa 
på eksamen. Det vil vere urettvist å la 
studentar bruke heile siste semester på 
å lese for ein eksamen som berre er for 
benchmarking. Ein summativ avsluttande 
eksamen vil vere dyr og stor og vanskeleg. 
Ein vil jo at den skal teste kunnskap, kli-
niske prosedyrer og kommunikasjon. Dette 
gjerast best ved ulike eksamensformar, til 
dømes fleirvaloppgåver (FVO). Kliniske 
prosedyrer og kommunikasjon kan ein teste 
i ein objektiv strukturert klinisk eksamen 
(OSKE/ stasjonseksamen). Kanskje bør 
ein teste på fleire punkt gjennom studiet. 
Eksamen skal ikkje vere eksamen i eksa-
men, og heller ikkje eit eingongsmål på 
dagsformen. Den skal heller ikkje utelukk-
ande vere ein metode for arbeidsgjevar å 
rangere studentane til turnuslegestilling. 

Dette siste, samt benchmarking, og 
trygging av pasientane på at studenten 
faktisk er flink nok til å vere turnuslege 
kan ein oppnå med ein god eksamen. Den 

perfekte eksamenen fins ikkje, men eg har 
tru på at ein kan lage noko ganske så bra. 

...og kva kan så eg gjere? | Ein tekst 
som denne vert alltid for kort til å få 
diskutert alt det ein vil diskutere. Eg har 
forsøkt å vise at vi får ei endra legerolle, 
og at vi difor med fordel kan tenke nytt 
på korleis vi driv undervisning. Vi som er 
legar må engasjere oss: min siste påstand 
er nemlig at uansett kor gode undervis-
ningsmetodar fakulteta har, vil det likevel 
vere det kliniske kollegiet som former dei 
fleste av oss til den legen vi blir. 
Neste gong du møter ein flink foreleser eller 
underviser – sei det til henne eller han. Dei 
blir garantert glade. Neste gong du treff ein 
lege som er flink til å kommunisere – sei 
ifrå, og tips studentkollegaene dine om 
at her er det ein det er verdt å lære frå. 
Og neste gong du er med på visitt eller 
operasjon, hugs at LIS’en som står der 
syns det er kjekt at du er der så overlegen 
forklarer enda litt nøyare at dette faktisk 
er best practice. 

Velkommen, kollega!

fakta: 

•	 Prosjektet	er	organisert	med	ei	
prosjektgruppe,	ei	referanse-
gruppe,	og	ein	prosjektleiar	
(underteikna).	

•	 I	prosjektgruppa	sit	det	repre-
sentantar	frå	dei	fire	norske	
universitetsbyane,	to	studentar	
og	to	underviserar:
•	 Julia	Brox	Skranes	(Nmf/

Oslo)
•	 Anders	Bærheim	(professor	i	

allmennmedisin/Bergen)
•	 Even	Holth	Rustad	(Nmf/

Trond	 heim)
•	 Gro	Østli	Eilertsen,	(førstea-

manuensis,	institutt	for	klinisk	
medisin/Tromsø)

•	 Dessutan	har	vi	støtte	frå	medi-
sinsk	fagavdeling	i	Legeforeninga	
ved	Åse	Brinchman-Hansen	og	
Øydis	Rinde	Jarandsen.	
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Medisinens rolle i 
konspirasjoner
Legestanden har gjennom historien hatt stor tillit og respekt 
i befolkningen, og få andre yrkesgrupper har i like stor grad 
blitt lyttet til. Imidlertid kan det legen sier forvrenges i mange 
retninger eller endog være direkte usant.
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Så lenge mennesker har interagert med 
hverandre, har vi hatt maktkamper. 
Hvem fortjener mest ære for den 

siste vellykkede jakta? Hvem var den 
modigste på slagmarken? Hvem er det som 
egentlig har keiserens gunst? Hvem er det 
som styrer Stortinget vårt? Så lenge vi har 
hatt maktstrukturer, stabile eller ikke, har 
mennesker lett etter måter å kontrollere 
eller å vite hvem som kontrollerer makt-
strukturene. Det er noe dypt menneskelig, 
men likevel uverdig, i smiger, renkespill, 
allianser og taktikkeri. Det er noe dypt 
menneskelig i å mistro andre.

De av oss som er ekstra gode til å 
mistro andre, og som gjerne har en eller 
annen grunn til å føle seg utenfor deler 
av «den store flokken», har en tendens 
til å tiltrekkes hverandre, sette seg ned, 
røyke hamp-produkter, smake på MDMA 
og sammen kartlegg hva disse andre de 
mistror egentlig er ute etter. De av oss som 
ikke er like gode til å mistro andre, kaller 
de andres planer for konspirasjonsteorier. 
Noen tenker at konspirasjonsteorier ikke 
er noe å samle på, andre tenker at noe i 
dem stemmer, mens andre igjen tenker at 
teoriene avslører den sanne virkeligheten. 

Uavhengig av hva man tenker om kon-
spirasjonsteorier, kan det være interessant 
å lytte til konspirasjonsteoretikerne, for 
å finne hva roten til teorien er. Hvordan 
påvirker teorien teoretikerens bilde av 
hvordan samfunnet er, henger sammen og 
de ulike aktørene i dette samfunnet? Som 
medisinere, og sykelig selvsentrerte men-
nesker, er det spesielt interessant å forsøke 
å få et bilde av hvordan vi, og vårt fagfelt, 
omtales i konspirasjonsteoriene. Hvilken 
rolle spiller medisinen i konspirasjonene?

Legestanden har gjennom historien 
hatt stor tillit i det brede lag av befolknin-
gen. Få yrkesgrupper har blitt ytt så mye 
respekt og anseelse som legeyrket. Om en 

lege sier at det er farlig å spille dataspill, 
da er det virkelig farlig å spille dataspill. 
Om en lege sier at du må vaksinere barna 
dine, da må du jo vaksinere barna dine. Til 
og med om du er sikker på at brannen på 
Scandinavian Star i 1990 var påtent, og en 
lege går ut i offentligheten og sier at den 
ikke var det, så blir du enda litt mer i tvil 
om den var påtent eller ikke. Legestanden 
er, og har lenge vært, en autoritet, om vi 
vil det eller ikke. Legestanden har øvd, og 
øver i dag makt, om vi vil det eller ikke.

Som jeg ser det, er det primært tre 
roller, funksjoner eller handlingstrekk som 
legestanden, medisinen og helsevesenet 
har i konspirasjonene. 
[1] Legestanden benyttes for å diskredi-
bilitere de som står imot konspiratørene.
[2] Legestanden beskytter seg selv.
[3] Legestanden benyttes som et verktøy 
for å legitimere og utøve konspiratørenes 
overgrep.

Jeg vil nå ta for meg noen eksempler 
der medisinen og dens representanter 
spiller store roller i konspirasjonsteoriene 
som har oppstått i forbindelse med tre 
store samfunnsdebatterte saker. Eksem-
plene viser hvordan medisinen – ifølge 
konspirasjonsteoretikerne – avgjør hvem 
som er til å stole på,, ikke vil gi slipp på 
dem som er fanget i medisinens system 
og hvordan befolkningen noen ganger er 
konkrete mål, og tar direkte skade av den 
helsehjelpen de mottar.

Til å stole på? | Da stortinget i 1965 
bestemte seg for å bygge en ny hoved-
flyplass på Østlandet, startet en tiårlang 
drakamp. Investorer, entreprenører, lokalt 
næringsliv, lobbyister, lokalpolitikere og 
stortingsmenn og -kvinner kastet seg inn 
i kampen for å få hovedflyplassen bygd 
på sitt foretrukne sted. I 1972 bestemte 
Stortinget at flyplassen skulle ligge på 
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Hobøl i Østfold, men med en påfølgende 
oljekrise og nedgang i flytrafikken ble 
planene lagt i skuffen. Da flytrafikken igjen 
tok seg opp utover 80-tallet, ble de gamle 
planene om en ny stor flyplass igjen luftet. 
Interessegrupper og investorer lobbet 
for de ulike alternativene. Det politiske 
spillet raste. I 1988 kom et vedtak om å 
legge flyplassen til Hurum, i Buskerud, 
men det måtte komme enda et vedtak i 
Stortinget i 1992, før planene ble satt i verk. 
Debattene i partiene var røffere enn de 
hadde vært på lenge. Dagen da Stortinget 
skulle fatte vedtaket, var det stinn brakke 
på bygget. Rykter fløy, politiske kom-
mentatorer kommenterte, uinteressante 
stortingspolitikere var superinteressante 
og hele Østlandet stod på tå. Ville Arbei-
derpartiet tvinge stortingsgruppen sin til 
å gå for Gardermoen, som partiledelsen 
ville? Hadde storkapitalisten Fred. Olsen 
kjøpt stemmer til sitt investeringsprosjekt 
på Gardermoen? Var ikke Hurum lenger 
godt nok?

En annen ting som gjorde debatten 
enda  hetere, var tåka i Oslofjorden. Det ble 
bestilt en rapport fra Meteorologisk insti-
tutt, som skulle kartlegge om været gjorde 
Hurum uaktuell som flyplass. Rapporten 
kom og konkluderte slik Hurum-tilhen-
gerne fryktet og Gardermoen-tilhengerne 
håpet: været var for dårlig, tåka var for 
ille og Hurum burde ta seg en bolle. Det 
siste mente i alle fall SAS, Braathens og 
Luftfartsverket. Flygelederforbundet og 
Flygerforbundet derimot, ville ikke kaste 
Hurum over bord. De mente at målingene 
rett og slett var for dårlige.

Hurum-tilhengerne kunne ikke godta 
rapporten uten videre, og hyret derfor 
inn en uavhengig, velkreditert norsk 
ingeniør, Jan F. Wiborg, for å gå rap-
porten i sømmene. Wiborg var utdannet i 
Sveits og hadde spesialisert seg på teknisk 
risikohåndtering, kvalitetssikring og sik-
kerhetsanalyse. Gjennom hele 80-tallet 
hadde han jobbet i og for flere selskap, 
blant andre Veritasgruppen. Wiborg var 

en spesiell mann. Han var ikke den mest 
sosiale, frampå og karismatiske du kunne 
finne, men han var ansett som dyktig, 
pedantisk og nøye. Temperaturen ble der-
for meget høy da han fastslo at målingene 
var manipulerte. Media kastet seg på, og 
konflikten var komplett. Det tok ikke lang 
tid før Wiborg gikk ut, og forklarte at han 
hadde blitt aktivt motarbeidet i sitt arbeid 
med rapporten, mottatt trusler og blitt 
forfulgt. Spekulasjonene vrimlet. Hadde 
interessenter prøvd å skremme Wiborg 
fra å fullføre arbeidet? Hvem hadde noe 
å tjene på at Wiborg feilet? Hvem var 
denne Wiborg, uansett? Var han ikke litt 
paranoid? Var det ikke noen som til og 
med mente han var psykisk ustabil? Var 
han egentlig til å stole på?

Da vedtaket i Stortinget kom om at 
flyplassen skulle bli lagt til Gardermoen, 
nektet Wiborg å godta nederlaget. Etter 
mye støy og uro, kunne ikke Stortinget 
gjøre annet enn å selv bestille en gjennom-
gang av Hafnor-rapporten fra meteorolo-
gisk institutt, som hadde tåkelagt Hurum. 
Dette ble gjort gjennom Surlien-utvalget. 
Disse avla sin rapport, som endte opp med 
å støtte Hafnor-rapportens konklusjoner 
fullt ut. I mellomtiden hadde arbeidet 
på Gardermoen allerede startet. Planer 
ble iverksatt, investeringene fosset inn 
og bygningsarbeiderne igangsatte bygg-
ningsarbeidet. Wiborg følte seg nok en 
gang motarbeidet, og han følte at hans 
faglige integritet ble systematisk under-
gravd. I et møte med en mindre gruppe 
stortingspolitikere, lovet han at han hadde 
endelige og ubestridelige beviser for at 
Hafnor-rapporten var et bestillingsverk 
for å få flyplassen lagt til Gardermoen, 
og han mente han visste hvem som stod 
bak. De ble enige om å innkalle til en 
pressekonferanse den førstkommende 
mandagen. Denne helgen reiste Wiborg til 
København, og ble søndag morgen funnet 
naken, oppskåret og blodig på asfalten 
i hotellets bakgård. Kuttene stammet 
fra hans knuste to-lags termopanvindu i 

Det er noe dypt 
menneskelig, men 
likevel uverdig, i 

smiger, renkespill, 
allianser og taktikkeri.
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hotellets toppetasje, som lett kunne åpnes 
innenfra. Dansk politi erklærte at Wiborg 
hadde tatt sitt eget liv.

Den dag i dag er det strid om hva som 
egentlig skjedde med Wiborg. I 2000 
oppnevnte Stortinget en kommisjon, som 
skulle gå gjennom hele striden rundt 
plasseringen av flyplassen, og spesielt 
gå inn i det som hadde blitt kjent som 
Wiborg-saken. Jusprofessor Eivind Smith 
ledet kommisjonen med en rekke andre 
tungvektere i kommisjonen, blant andre 
daværende nestsjef i Øko-krim, Erling 
Grimstad. De gikk dypt inn i saken, og 
kartla hvordan Wiborg hadde slitt i lang 
tid med psykiske problemer, isolasjon fra 
sønnen ifra sitt tidligere ekteskap, depre-
sjon og økonomisk ruin. De snakket med 
Wiborgs lege gjennom de siste ti årene, 
som rapporterte «somatiske plager og 
depressive reaksjoner på grunn av lang-
varige psykiske påkjenninger». Wiborg 
hadde blitt henvist til psykolog, og etter 
tretten konsultasjoner konkluderte psy-
kologen i sin epikrise: «Han var åpenbart 
deprimert, hadde angst og kunne virke 
noe paranoid. Alt dette syntes å ha rot i 
omstendigheter rundt et bestemt prosjekt, 
nemlig utredningen omkring Hurum som 
flyplass.[...] Han opplevde antydninger, 
vage trusler, spill bak kulissene og til og 
med avlytting – dette førte til angst. Dette 
var en svært sannhetssøkende mann som 
ikke ga opp så lett. Vi kan si at det ble en 
konflikt mellom hans sterke idealer og hva 
han så rundt seg, noe som også kan ses på 
som årsak til hans psykiske problemer.»  
Kommisjonen mente disse uttalelsene 
støttet deres konklusjon, om at Wiborg 
begikk selvmord. 

Konspirasjonsteoretikerne mener at 
noen fikk Wiborg drept. Wiborg ble drept 
fordi han kom for nærme sannheten. Men 
for at offentligheten skulle tro at Wiborg 
virkelig ville ta sitt eget liv, måtte han 
være psykisk ustabil. Legestanden, og 
andre representanter for den funksjon 
legestanden har i samfunnet, bekreftet 

konspiratørenes versjon av virkeligheten. 
Denne «varsleren», Wiborg, som forøvrig 
ikke hadde økonomien sin i orden, var ikke 
riktig frisk. Angst. Depresjon. Paranoid. 
Psykiske problemer. Legestanden benyttes 
for å diskredibilitere de som står i mot 
konspiratørene.

Selvbeskyttelse | Arnold Juklerød ble 
født i januar 1925, i Drangedal i Telemark. 
I 1946 giftet han seg med Dagmar Haug-
holt, og flyttet til Kragerø. Der bodde de 
sammen, fikk barn, og levde. I 1968 skulle 
deres lokale skole på Holtane, legges ned. 
Bygda mobiliserte, og Juklerød ble valgt 
som leder for foreldreaksjonen for å bevare 
skolen. Juklerød tok skrivemaskinen fatt, 
og skrev til alle aviser om hvordan nedleg-
gelsen skjedde i strid med lovverket. Han 
hadde oppdaget flere åpenbare lovbrudd, 
og mente at Kirke- og utdanningsdepar-
tementet holdt ting skjult både for kom-
mune og Stortinget.  Juklerød gikk høyt 
ut, og angrep departementet. Juklerød 
levde etter hvert også med konflikt på 
hjemmebane da han og kona Dagmar ikke 
lenger klarte å holde sammen like lett. Men 
Juklerød holdt koken likevel. Både med 
kona, og skolekampen. Til tross for hard 
retorikk fikk ikke Juklerød medhold i at 
skolenedleggelsen var lovstridig, og skolen 
ble lagt ned. Konflikten på hjemmebane 
resulterte snart i seperasjon. Knust av sorg 
og frustrasjon fra begge de tapte slagene, 
gikk Juklerød med på oppfordring fra 
familien å oppsøke hjelp. Overbevist om at 
psykiaterne kom til å forstå at han bare var 
preget av sorg, møtte han opp på Gaustad 
sykehus til sin time hos en av overlegene. 
Samme dag ble han tvangsinnlagt med 
diagnosen «Paranoia 297,0. Religiøs kve-
rulant type». Juklerøds overbevisninger i 
skolenedleggingskampen og påstander om 
alkoholisme ble brukt mot ham, og han 
ble påhektet merkelappen «varig svekkede 
sjelsevner». Etter tung medisinering i ett 
år, med muskelspasmer og lammelser som 
bivirkninger, ble han skrevet ut fordi han 
da var «noe bedret». Han fikk gå tilbake 

... primært tre roller, 
funksjoner eller 
handlingstrekk som 
legestanden, medisinen 
og helsevesenet har i 
konspirasjonene
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til jobben som skytebas, men etter ett år 
ble han fratatt sprengningssertifikatet på 
oppfordring fra sjefspsykolog Paul Johan 
Brudal, som mente Juklerød var farlig. 
Og da Juklerød, nå arbeidsløs siden han 
ikke lenger kunne arbeide med dynamitt, 
oppsøkte eks-kona for å få se barna, ble 
han hentet av politi, og dagen etter var 
han tilbake på Gaustad.

Juklerød ville bli erklært frisk, men 
ble i stedet innlagt på sykehusets mest 
isolerte avdeling, som kverulantparanoia, 
en for pasientens side umulig protesterbar 
diagnose, og ble hevdet som farlig for seg 
selv og de rundt seg. Desto mer han pro-
testerte mot at han var syk, desto sterkere 
bekreftet han sin egen diagnose. Ansvarlig 
lege var Nils Adolf Retterstøl, professor i 
psykiatri og overlege ved Gaustad sykehus. 
Juklerød ble holdt på sykehuset med 
brev- og besøksforbud i hele 1163 døgn, 
periodevis med utgangsforbud. Han ble 
ved flere anledninger slått til blods av 
medpasienter, selv om han ikke ytte mot-
stand, og uten å bli flyttet fra avdelingen 
i etterkant. Det var i denne perioden at 
han startet en offensiv vegg-avis-kampanje 
mot sykehuset, psykiatrien i sin helhet 
og professor Retterstøl spesielt. Enkelte 
journalister plukket opp saken, og ville 
skrive om Juklerød. Da de henvendte 
seg til Retterstøl mente han at dette ikke 
var noe å skrive om. «Det var skadelig for 
pasienten å få så mye oppmerksomhet. Det 
ville bare gjøre vondt verre.» Da journa-
listene likevel ville skrive om saken, gikk 
overlegene til sjefsredaktørene deres, og 
ville få saken stoppet. Tross presset, ble 
Juklerød-saken tatt opp i offentligheten, og 
Gaustad sykehus ble satt under stort press, 
for å ta opp tvangsinnleggelsen på nytt. 
Da dette skjedde i 1985, ville fremdeles 
overlegene forlenge tvangsinnleggelsen, 
da han opplagt var alvorlig sinnssyk, og 
nå mer enn før var en vesentlig fare for 
andre. Likevel endte komitéen med en 
tvangsutkastelse av Juklerød. Han ble 
erklært «symptomfri sinnssyk», utskrevet 
og forvist fra området. Juklerød, nektet 
derimot å forlate sykehusområdet, før han 
ble friskmeldt og fått en oppreising for 

det systematiske og kyniske overgrepet han 
hadde blitt utsatt for. Han satte opp telt 
utenfor velferdsbygningen på sykehuset, 
og snakket med alle han kunne få i snakk, 
fortsatte vegg-avisene sine og nektet å 
forlate området. Her ble han en slags 
okkupant fram til sin død i 1996, mens han 
kjempet en innbitt kamp mot psykiatrien. 
Juklerød ble aldri friskmeldt.

Dette er ikke enestående, mener konspi-
ratørene. Mennesker som ser, opplever og 
tolker ting annerledes enn det f.eks. myn-
dighetene gjør, blir loset inn i psykiatrien, 
til konflikten er over. Når konflikten er over 
kan ikke disse enkeltindividene settes fri 
uten videre. Disse kan ikke bli lyttet til. 
Derfor bør de holdes inne så lenge som 
mulig, og ikke ha et fnugg av troverdighet 
den dagen de ikke lenger kan holdes. De 
må forbli sinnssyke. Legestanden beskytter 
seg selv, og skyr ingen midler for å opp-
rettholde sin egen autoritet. Legestanden 
beskytter seg selv.

Våpenet | I det Herrens år 2009, kom 
et nytt influensavirus til Norge. Viruset 
hadde herjet over store deler av kloden, 
og lusket seg nå inn i et oljerikt land, 
bunkret opp med Tamiflu og Pandemrix. 
Viruset som tidligere bare hadde kunnet 
smitte fra svin til svin eller fra svin til 
menneske, hadde nå lært seg å smitte fra 
menneske til menneske. Mediene kastet 
seg på, og skremte vannet av befolkningen. 
Folkehelseinstituttet gikk ut, og oppfordret 
befolkningen til å vaksinere seg. Vaksinene 
var omstridte, kritikere mente effektene 
var ukjente og at Pandemrix dermed var 
farlig. Andre, disse av oss som er spesielt 
gode til å mistro andre, mente at dette var 
et direkte angrep mot befolkningen. De 
mente at viruset kunne umulig ha mutert 
på den måten myndighetene fremstilte 
det som. De viste til at dette måtte være 
en trippel-mutasjon mellom flere ulike 
influensavirus, som aldri ville skjedd isolert 
i naturen, og at dette følgelig var et virus 
fremstilt i laboratorium. WHO hadde 
jo til og med tilstått at de sammen med 
legemiddelindustrien hadde rekonstruert 
«spanskesyken»! Hvorfor i alle dager skulle 

Konspirasjons- 
teoretikerne mener at 

noen fikk Wiborg drept.
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de gjøre dette? For å lage en vaksinasjon 
mot en eventuell ny og farlig mutasjon? 
Neppe. Konspirasjonsteoretikerne mente 
at dette var opplagt. Farlige vaksiner var 
jo en kjent sak. På 80-tallet hadde en 
poliovaksine inneholdt kreftfremkallende 
stoffer, noe som ikke hadde blitt stoppet 
før etter sju år, og en annen poliovak-
sine hadde inneholdt HIV-virus. Dette 
skulle gjelde vaksiner som myndigheter 
kjøpte, gav befolkningene sine og beri-
ket legemiddelindustrien for. Og media, 
nasjonale myndigheter, legemiddelindus-
trien og WHO hadde i 2009 lansert sitt 
siste farlige angrep. Myndighetenes og 
medienes enorme propagandamaskineri 
skulle skremme befolkningen til å ta den 
GlaxoSmithKline-produserte vaksinen 
Pandemrix. Vaksinen inneholdt farlig 
kvikksølv og en rekke andre stoffer som 
skulle bryte ned kroppens eget immun-
forsvar og fremme autoimmune sykdom-
mer. Hvorfor? Avfolkning, panikk og en 
verdenskrise så stor at nasjonalstatene ikke 
lenger kunne stå alene. Det hele var et stort 
spill på oppdrag fra sine sjefer i WHO og 
FN, Rupert Murdoch, the Rockefeller 
foundation som sammen utgjør hver sin 
del av «the new world order». 

Her ble det hevet over enhver tvil 
hvordan legestanden, med dens industri, 
samfunnsstrukturer og representanter 
virket som et verktøy for å legitimere og 
utøve konspiratørenes overgrep. Vaksinen 
var i seg selv våpenet, og legestanden 
legitimerte og administrerte den.

Jan F. Wiborg var varsleren som ingen 
måtte høre på. Ingen måtte tro han. 
Legestanden ble benyttet for å diskredi-
bilitere de som stod imot konspiratørene.

Arnold Juklerød var mannen som ble 
pasient, og som protesterte. Han mente 
psykiaterne var ute etter han, og de nektet 
å friskmelde han, for at han ikke skulle 
få knekke psykiatrien og overlegenes 
integritet. Legestanden beskyttet seg selv.

Legemiddelselskapene, media og 
myndigheter skremte befolkningen til å 
ta farlige medisiner, med ett mål for øye, 
en krise stor nok til å etablere «the new 
world order». Legestanden ble benyttet 

som et verktøy for å legitimere og utøve 
konspiratørenes overgrep.

De av oss som, lettere enn andre, lar 
seg føre av den menneskelige hangen til å 
mistro andre, blir sett ned på av oss andre 
godtroende samfunnsmedlemmer. Deres 
manglende tillit sees på av «den store flok-
ken» som noe truende. Derfor avskriver vi 
deres teorier som intet annet enn derivater 
av hamp-produkter. Vi avfeier deres varsko, 
uten å møte deres frustrasjon. Vi ser kun 
deres altoppslukende sykelige besettelse 
av «the new world order» og «styggen på 
ryggen»-Fred. Olsen, og ikke samfunns-
systemene de observerer og den rollen vi 
selv spiller i dem. Med hvilken rett tør 
vi si at vår virkelighetsforståelse er den 
sanne, og deres ikke er annet enn paranoia? 
Hvordan vet vi hva som er riktig mengde 
menneskelig mistro? Hvordan kan vi selv 
skjelne vårt eget samfunnsoppdrag fra en 
rolle i et farlig system, om vi selv ikke har 
mistro til samfunnet?

Myndighetenes og 
medienes enorme 
propagandamaskineri 
skulle skremme 
befolkningen til å ta 
den GlaxoSmithKline-
produserte vaksinen...
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– Det er viktig for 
studenten å vite, 
at uten samarbeid 
duger legen til lite

tekst: Ida Susanna Fattah
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I 2011 startet prosessen med å hviske 
ut grensene mellom medisin- og farmasi-
studenter på farmakologikurs ved Uni-
versitetet i Oslo, arrangert av Nmf Oslo. 
I fjor begynte det samme arbeidet ovenfor 
veterinærstudenter gjennom One Health 
Weekend med besøk av daværende hel-
seminister Jonas Gahr Støre og dessuten 
samarbeid med sykepleie, psykologi og  
flere andre faggrupper, med etableringen 
av et uoffisielt tverrfaglig studentråd. 

Funksjonen til sistnevnte studentråd 
forblir uavklart, og aktiviteten avhengig 
av individene innvolvert. Farmasi- og 
medisinstudentene har sine egne trainere 
som veileder opplæring innen ulike tema. 
For å skape en felles arena ble det forsøkt 
med pasientsikkerhet og legemiddelgjen-
nomgang som tema med varierende grad 
av oppmøte.  Til tross for ildsjeler i de 
ulike studiene kan antall tverrfaglige 
arrangement for den store studentmassen 
de siste fire årene telles på to hender.

«Norsk medisinstudentforening mener 
at tverrfaglig samarbeid er et middel 
som kan gi en dypere forståelse for kom-
plekse problemstillinger ved å integrere 
kunnskap, ferdigheter og erfaringer fra 
ulike områder til å skape nye eller bedre 
løsninger.»

Dersom dette forslaget hadde blitt 
stemt gjennom på Nmfs Landsmøte i 
Budapest 20.-22. mars ville det vært første 
gang foreningen offisielt presiserte målet 
med å «knytte bånd til og samarbeide med 
andre helsefagstudenters interesseorgani-
sasjoner». Grunnet en oversvømmelse av 
forslag som måtte behandles og tekniske 
feil ved innsendelsen falt forslaget. Dette 
til tross for at leder for sykepleiernes stu-
dentforbund, Mia Andresen, var tilstede 
på Landsmøtet for å fremme nettopp 
tverrfaglig samarbeid. Nestleder i Nmf, 
Eivind Valestrand, er enig i at politikken 
kunne vært tydeligere og kanskje også vært 

reflektert bedre i arbeidsprogrammet. Han 
mener også at «vi har et stort potensial 
til å utvikle det tverrfaglige studentrådet 
mellom helseprofesjonene».

Tolvte mars ble det avholdt Kreativ 
Karrierekveld for medisin- og farmasistu-
denter i Oslo. Gründere, kreative ledere, 
interesseorganisasjoner innen karriere 
og en lege fra farmasøytisk industri var 
invitert. Målet med arrangementet var å 
fremheve betydningen av kreativ tenkning 
og tverrfaglighet som en mulig løsning på 
utfordringer i helsevesenet. Tanken er at 
man dyrker kreativitet ved å samhandle 
med folk som tenker på en annen måte, 
og gjennom kreativitet kan se muligheter 
fremfor hindre. Camilla Krogstie, represen-
tant for Karrieresenteret ved UiO, fortalte 
i sitt innlegg at studenter tenderer til å ta 
et «faglig dypdykk» i løpet av sine studier, 
og glemmer ofte å løfte blikket og tenke 
helhet av kompetanse. Dette dypdykket 
kan være en forklaring på at det oppleves 
for tillitsvalgte som vanskelig å motivere 
studentmassene til tverrfaglig samarbeid; 
studenter ser det ikke som direkte relevant 
til eksamen og nedprioriterer det. I sin 
ytterste konsekvens er dette en trussel for 
pasientene, der bygging av gode relasjoner 
til yrkeslivet ansees som mindre relevant 
enn gode faglige ferdigheter. Fokuset 
skiftes fra pasienten i sentrum, til indivi-
dets optimalisering av faglig kompetanse 
adskilt fra andre helsearbeidere. Ved å 
utdanne helse- og sosialfaglige studenter 
i siloer er risikoen stor for å overbevise om 
at pasientens beste avhenger av egenpresta-
sjon, ikke samarbeid. 

Roten kan være manglende interak-
sjon mellom profesjoner i studietiden, 
manglende vektlegging av god ledelse 
og den overhengende faren for mange 
leger å havne i lederstillinger, samt man-
glende undervisning innen teamarbeid. 
Flere utdanningsinstitusjoner tar et steg 

«I sin ytterste 
konsekvens er 
dette en trussel for 
pasientene»
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i riktig retning ved å integrere helsefag 
fra universitet og høgskole, men i dag 
forblir det en stor mental avstand mellom 
studieretningenes studenter. I Tromsø ble 
farmasistudentenes nasjonale kongress 
(NoPSA) avholdt i februar, og til tross 
for at det var representanter fra medisin- 
og farmasistudiet tilstede uttrykte flere 
av de lokale studentene et tydelig, men 
usynlig skille mellom fakultetene som lå 
side om side. 

I «Nasjonal fagstrategisk enhet for 
helse- og sosialfag» diskuteres samhand-
ling ved hvert møte. Dette er et organ 
under Universitets- og høgskolerådet 
der representanter fra alle helse- og sosi-
alfagutdanningene i Norge, dekaner som 
instituttledere, inviteres for å diskutere 
relevante tema. Gjester fra kommunen, 
arbeidsgiverorganisasjoner og andre aktø-
rer inviteres ofte til innspill. Kunnskaps- og 
Helse- og omsorgsdepartementet holder 
stadig innlegg. Skillet mellom hvilken 
kompetanse utdanningsinstitusjonene gir 
sine studenter og hva arbeidsgiver trenger, 
drøftes flittig men løsningen for å redusere 
skillet eller om det faktisk er et gap er det 
lite enighet om. Én innlysende forskjell 
mellom arbeidsliv og studenttilværelse er 
antallet ulike profesjoner som tvinges til 
samhandling med ulik grad av suksess. Det 
er denne suksessraten samtlige tillitsvalgte 
ønsker å bedre ved å etablere bekjentskap 
mellom profesjoner i studenttiden og 
immunisere mot profesjonsfordommer. 
Tverrfaglig samhandling vil kreve mange 
år å etablere mellom alle profesjoner innen 
helse. Grunnen er at helse er den raskest 
voksende industrien ifølge sjefsredaktør i 
Dagens Næringsliv (DN) Amund Djuve. I 
sitt innlegg om hvordan arbeidsmarkedet 
vil se ut for nyutdannede på DNs Talent-
konferanse skisserte han helseindustrien 
som et trygt valg som vil romme stadig 
flere profesjoner. En aldrende befolkning 
bidrar til den markerte veksten. Samtidig 

påstår Helse- og omsorgsdepartementet 
ved statssekretær Anne Grethe Erlandsen 
at vi ikke klarer å utdanne oss ut av det 
enorme behovet for helsepersonell. 

Det er mange problemer som krever 
løsninger, og tradisjonell tenkning har 
foreløpig ikke produsert tilfredsstillende 
svar. Dersom studentene kan løfte blikket 
fremfor å ta sitt faglige dypdykk, sette seg 
ned med studenter av ulik fagbakgrunn og 
tenke kreativt, vil kanskje produksjonen 
av bærekraftige løsninger for fremtidens 
helsevesen komme fra de som ser ting 
med nye øyne, ikke de som ofte bedriver 
brannslukning i en hektisk arbeidshverdag. 
Etableringen av samhandling mellom de 
tradisjonelle helseprofesjonene haster 
ettersom nye profesjoner stadig strøm-
mer til industrien, og et samarbeid med 
de nyankomne er avhengig av et allerede 
tverrfaglig arbeidsmiljø.

Dersom studentene kan løfte blikket 
fremfor å ta sitt faglige dypdykk vil kanskje 
produksjonen av bærekraftige løsninger 
for fremtidens helsevesen komme fra de 
som ser ting med nye øyne.
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Hvorfor gjøre ting vanskelig?

Navn: The JAMA Network Challenge
Utvikler: JAMA Network
Plattformer: iOS og Android, begge gratis
Utgitt: 2012, sist oppdatert i 2015

Uten å være noe revolusjonerende eller inneholde mange sofistikerte 
funksjoner utgjør The JAMA Network Challenge et velfunge-
rende tilskudd til de mange gratis-tilgjengelige spørsmåls- og 
kasusapplikasjonene. Hver kasus vises som en side inneholdende 
en pasientbeskrivelse, relevante funn både klinisk og fra sup-
plerende undersøkelser, samt bilder. Det gis fire svaralternativer 
og for hvert femte spørsmål mottar brukeren en sum-score, som 
kan publiseres og rangeres opp mot andre. Hver oppgave har en 
tidsbegrensning på tre minutter.

Det er typisk spesielle og sære sykdomstilfeller som brukes. 
Dette er applikasjonens største svakhet men samtidig er det kanskje 
de kompliserte pasientene som best setter igang tankevirksomhe-
ten og som dessuten gjennomgår de mange prøvene beskrevet i 
kasuset? Hvis en vurderer tanken bak undersøkelsees- og prøve-
takingen, og hvilke sykdom(-mer) de utelukker eller indikerer, vil 
ikke fastsetting av sluttdiagnosen være det mest avgjørende for 
å få et bra læringsutbytte. Veien (tankeprosessen) blir viktigere 
enn målet (diagnosen). Likevel, når det i den påfølgende disku-
sjonsdelen som hører vil hver kasus i et tilfellet rapporterte om 
seks beskrevne sykdomstilfeller internasjonalt blir det for sært. 

Diskusjonsdelen i seg selv er generelt grundig og gir en bedre 
forståelse av sykdommen og de undersøkelsene som ble gjort.

Bildene er virkelig gode. Ofte er det flere av dem, både histo-
logiske, radiografiske og «vanlige» fotoapparatbilder. Samtidig 
virker hud- og øyelidelser å være overrepresentert, uten at det gjør 
så veldig mye. Det er jo nettopp huden som er det første klinikeren 
ser, særlig i allmennpraksis, og uansett har de færreste røntgensyn 
eller en radiologisk undersøkelsesmetode i umiddelbar nærhet.

Til tross for skjevheten i hvilke sykdommer og bilder som 
presenteres er applikasjonen tross alt utgitt av JAMA, et av 
verdens mest prestisjetunge tidsskrift, og er således av god faglig 
kvalitet og validitet. Når applikasjonen i tillegg er gratis kan en 
alltids leve med at sluttdiagnosen kan være vanskelig å stille uten 
å bruke eliminasjonsmetoden på svaralternativene.

Frederik Emil Juul
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Andre apper:  
1. Limbo  –Dette plattformspil-
let krever ikke mye maskinkraft 
men har en stemningsfylt og 
dyster atmosfære som bare må 
oppleves. CAVE:  spilling under 
en depressiv episode. 

3. Machinarium– Som en 
dystopisk variant til Wall-E 
pirrer dette pek-og-klikk spillet 
nysgjerrigheten samtidig som 
det gir forfriskende «puzzles» 
til de små grå.!

2. Kingdom Rush – «Tower 
defence»-spill er velkjent for 
mange dataspillere og konseptet 
er å hindre onde krefter i å nå 
fram til eget hjem eller borg. 
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Som far så sønn?
Per – Glimt av min far
Aksel Fugelli

247 sider, utgitt 2014
Cappelen Damm
ISBN: 9788202422981

Per Fugelli er både en kjær professor og forhatt medieskik-
kelse. I Per – Glimt av min far blir han stilt til veggs og plukket fra 
hverandre av sin bortkomne sønn, Aksel, som etter å ha rømt fra 
familieoverhodet har blitt forfatter.  Boken er skrevet som en lang 
samtale mellom far og sønn, iblandet bilder, barndomsminner og 
kildekritikk, skrevet i Oslo, Barcelona og Stavanger. 

Trenger verden egentlig denne boken? Greit nok at forfat-
teren har hatt et behov for å snakke ut med sin far (han har jo 
tross alt vært på dødsleiet i snart fem år), men trenger vi enda 
en skildring av en mann som ikke har sagt noe nytt på fem år 
og blir portrettert litt for ofte? Det kreves i så fall høy litterær 
kvalitet for at boken skal være verdt å lese.Det har den på mange 
måter. Både språket og formen gjør den lett og spennende å lese 
og selve historien er også interessant. Vi får ikke et glansbilde, 
men et nært og ærlig portrett. Per Fugelli blir fremstilt som en 
slags Humlesnurr-figur; nevrotisk og sympatisk, litt rar og litt 
løgnaktig, og også veldig komisk. 

Det kommer også frem at mannen som snakker lenge og 
vakkert om flokken og å gi faen i helsetyranniet egentlig er en 
individualist som legger seg klokken ti og går på do etter klok-
ken. Egentlig er det litt deilig å lese at Per ikke helt klarer å leve 
opp til idealet han vil at vi andre skal leve etter, både fordi det 
virkelig viser det han så ofte prøver å si oss – at vi mennesker er 
ufullkomne, men også som en støtte for alle som alltid vil være 
litt for flinke, uansett hvor mye vi prøver å gi faen. 

Alt i alt er Per – Glimt av min far en fin halvintellektuell bok 
velegnet for de spesielt interesserte; både for alle som har brukt 
Per Fugelli for å overleve i en litt for sunnhetsfokusert medisin-
studentverden og for de som har fått Fugelli opp i vrangstrupen 
og gjerne vil ha en forklaring på hvem han egentlig er.

.
Ane Drougge Vassbotn
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Psykiaterens syn på seg 
selv og omverdenen
Psykiateren
Per Vaglum

200 sider, 2014
Gyldendal
ISBN: 9788205462328

Psykiateren av Per Vaglum er mer personlige meninger, synspunkter 
og anekdoter enn en faglig lærebok innen psykiatrifaget. Dermed 
blir ikke innholdet særlig «nøytralt», men det er kanskje ikke 
meningen i en bok som dette. Likevel vil undertegnede påstå 
at Vaglum er en autoritet innen norsk psykiatri og dessuten en 
mangeårig kliniker innen spesialiteten, noe som medfører en viss 
tyngde i tankene og synpunktene han kommer med.

Selv om forfatterens meninger skinner gjennom flere steder 
forsøker boken først og fremst å bevisstgjøre leseren/klinikeren 
på egenskaper ved en selv i yrket og gir en form for dannelsesreise 
for psykiateren, uten å komme med for mange bastante meninger 
om hva som er «rett og galt».

Det diskuteres rundt spesialitetens særegenheter og ulike måter 
å takle legerollen innen psykiatrien. Egne kapitler er viet til forhol-
dene mellom psykiateren som forsker, familiemedlem, veileder og 
pasient, og vedkommendes omgivelser. Blant medisinstudenter 
applerer nok boken mest mot de som vurderer psykiatrien som 
spesialitet. Her gir Psykiateren  et fint innblikk. 

Det er ikke dermed sagt at en må være interessert i, i spesiali-
sering til eller ferdigutdannet til psykiatri-spesialiteten for å ha 
interesse og nytte av boken. Forfatteren selv mener boken kan 
være til nytte også for sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter 
og andre. Dessuten tar boken opp legerollen mer generelt enn 
bare hos psykiatere. Når en også tenker på at psykiatri er noe som 
inngår i alle deler av medisinen - til tross for enkelte medisinere og 

kirurgers øyensynlige mening om noe annet – vil boken være et 
fint tilskudd i den mangeårige og uunngåelige endringsprosessen 
det er å gå på medisinstudiet. 

Frederik Emil Juul

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com
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Oversiktelig og revitalisert 
4. utgave
The Immune System, Fourth Edition 
Peter Parham 
 
532 sider, utgitt 2014
ISBN: 9780815345275

Den fjerde utgaven av The Immune System er en totalrenovert og 
gjennomgående grundig læringsbok. Kapittelinndelingen er 
intuitiv og oversiktlig, og avsluttes alltid med en oppsummering 
og oppgaver til foregående tema. Det er innført et nytt ikon, 
et skrivebrett, som brukes i margen med forklarende tekst ved 
medisinsk diagnoser med behandling. Til forskjell fra de tidli-
gere utgavene, har forfatteren her valgt å utelate store deler av 
forskningsfeltet på hvordan vi har tilegnet oss kunnskapen – og 
fokuserer heller på å formidle hva dagens kunnskapen egentlig er.  
Pedagogiske tegninger og skjematiske fremstillinger med skarpe 
farger øker leselysten i de ellers relativt tettpakkede sider. Dette 
er en fullgod lærebok i immunologi, men størrelsen og mengden 
informasjon som formidles kan påvirke bruksområdet, som på 
studentnivået egner seg som oppslagsverk. 

Fredrik Bru

Burde erstattet Ex.phil
Studer smart – Slik klarer du eksamener og andre prøver
K McMillan, J Weyers

196 sider, 2011 (norsk utgave)
Pearson academic computing
ISBN: 9780273737063

Selvhjelpsbøker er det kanskje nok av, og det er ikke uvanlig at 
disse er rettet mot studenter eller omtaler innlærings- og studie-
tiknikker. Studer smartere er en bokserie innen denne kategorien 
og boken lest til denne omtalen – Slik klarer du eksamener og andre 
prøver – virker ikke spesielt nyskapende. Innholdet er heller ikke 
banebrytende og om boken ikke slår inn helt åpne dører er det 
velkjente råd og teknikker som beskrives; Blant annet tips om å 
finne sin læringsstil, forsøke å arbeide med en ting av gangen og 
typiske husketeknikker. 

Selv satt jeg og leste boken med flere stilltiende nikk og lurte 
på hvorfor jeg ikke hadde oppdaget boken tidligere i studiet. 
Etter nærmere syv år på universitetet kommer mange av rådene 
og tipsene naturlig på plass, men for de som akkurat har begynt 
vil bokens lille, innbydende format og relevante innhold komme 
svært godt til nytte.

Blant de mer interessante kapitlene kan «Tidsdisponering» 
og «Når eksamen nærmer seg» nevnes. Nevnte kapitler er nyt-
tigere jo tidligere i semesteret og studier en leser dem, da det er 
ved begynnelsen av semesteret en har best anledning til å legge 
opp en god disponeringsplan for tiden, samtidig som en slik 
plan gjør det lettere å mestre eksamen «Når den nærmer seg». 
Sistnevnte kapittel inneholder også noen råd til hvordan en skal 
takle eksamensangsten når den kommer krypende som den lilla 
mannen («Mitt navn er sulten») i Go’morgen reklamen.

Særlig ved begynnelsen av studiet vil det være en god tidsdis-
ponering å skaffe seg og lese denne boken, men ikke nødvendigvis 
fra perm til perm.

Frederik Emil Juul
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oslo bergen trondheim
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• 24.-25. Oslo Student Confer-
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• Informasjonsmøte om midlerti-
dig lisens for 8. og 9. semester

Mai
• 20. Pleieassistentkurs

april
• Styremøte
• Etikkseminar
• Nmfquiz

Mai
• 17. Nasjonaldagsfrokost
• Lisenskurs
• Styremøte
• Min spesialitet

eksamensperiode

tromsø utland

ikke innsendt april
• 17. Suturkurs i Koscie, Slova-
kia
• 18. Kurs i AHLR og DHLR i 
Pécs, Ungaren
• 18.-19. Fagseminar (LUB, 
EKG-, sutur-, gipsekurs, m.fl) i 
Praha, Tsjekkia
• 22. Styremøte Nmf Utland
• 26. Suturkurs i Koscie, Slova-
kia

utland

mai
• 1.-3. Akuttmedisinsk Gruppe 
(AMG) kommer til Odense 
• 27. Kurs i AHLR og DHLR i 
Pécs, Ungaren

juni
• 1.-7.: UltraBox-turné, Polen
• 24.: Styremøte Nmf Utland 

annet
æsculapdeadlines: 
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• 26. oktober (0515)

konferanser: 
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