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På alle områder i helsevesenet ser 
vi eksempler på tverrfaglig samar-
beid. Dette kan være mellom ulike 

legespesialistene på sykehus eller mellom 
leger i Kommunehelsetjenesten og Spesia-
listhelsetjenesten. Tverrfaglig samarbeid 
foregår også på tvers av yrkesgrupper. 
Det har blitt vanligere med tverrfaglig 
team bestående av leger, psykologer, 
sykepleiere, sosionomer, fysioterapeuter 
og ernæringsfysiologer med et formål 
om å gi den beste pasientbehandlingen. 

Utviklingen av helsevesenet de siste 
tiårene, der pasientforløp har blitt mer 
sammensatte og komplekse, har ført til 
at leger også må kunne forholde seg til 
yrkesgrupper som ikke har en direkte 
rolle i pasientbehandlingen. Det kan være 
jurister, helseøkonomer eller farmasøyter. 
Til og med veterinærmedisin har stor 
betydning for humanmedisin på grunn 
av økende resistensutvikling og infeksiøse 
sykdommer overført fra dyr.

Slik situasjonen er i dag, er det for-
holdsvis lite fokus på tverrfaglig samarbeid 
i grunnutdanningen av leger. Dersom man 
allerede som medisinstudent bevisstgjøres 
i forhold til denne sammenhengen mellom 
ulike yrkesgrupper, og får en innsikt i at 
legers rolle i samfunnet består av mer enn 
bare direkte pasientbehandling, vil dette 
være til stor nytte for legeprofesjonen som 
helhet. Sannsynligvis vil det gi legen en 
klarere stemme i samfunnsdebatten, og vil 
legge til rette for utveksling av kunnskap 
og kompetanse mellom yrkesgrupper, som 
vil komme pasienten til nytte.

Norsk medisinstudentforening (Nmf) 
Oslo er pådragsdrivere for tverrfaglig 
samarbeid. Vi jobber aktivt opp mot 
fakultet med innføring av mer tverrfaglig 

Leder: Nmf-Oslo 
Tverrfaglig samarbeid i fremtiden

Vivian S. Amundsen
 leder oslo 14/15

samarbeid gjennom hele studiet og da sær-
lig mellom helserelaterte profesjoner. Det 
jobbes også med å etablere et tverrfaglig 
råd mellom ulike studentforeninger på 
Universitet i Oslo. Formålet med å sette 
tverrfaglig samarbeid på agendaen er at 
vi ser at utviklingen til helsetilbudet blir 
så kompleks at fremtidens leger kommer 
ikke foruten å måtte samarbeide på tvers 
av profesjoner for å kunne gi den beste 
pasientbehandlingen. Å samarbeide tverr-
faglig kan gi økt kunnskap som kan brukes 
til å utvikle et mer effektivt helsetilbud av 
høy kvalitet. Sammen jobber vi for å gi 
den beste pasientbehandlingen.   
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Ingebjørg Hagen Agøy
Oslo/Melbourne

Ingebjørg er 26 år og går femte året på 
medisinstudiet i Oslo. Etter å ha tilbakelagt 
en reise rundt halve kloden, tilbringer 
hun nå dagene på høstens studiested: 
Melbourne i Australia. Kombinasjonen 
av det kjente og samtidig eksotiske i 
landet, samt en stor reise- og eventyrlyst, 
gjorde at utveksling «down under» var 
en selvfølge. Universitetet opplever hun 
som velstrukturert, språket er kjent og 
helsevesenet har likheter med det norske. 
Mellom studiearbeidet blir det tid til 
utflukter i regnskog og langs langstrakte 
strender. Ingebjørg har tidligere malt og 
tegnet på folkehøyskole, tatt et semester 
med fred-og konfliktstudier i India og en 
bachelor i biologi ved UiO. En kombinert 
interesse for global helse og utviklingsar-
beid, gjorde at medisinstudiet ble neste 
stopp. Æsculap pakker kofferten med 
kamera og to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.Jeg 
har en merkelig tendens til å tiltrekke meg 
ville neshorn.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Å ha et sosialt engasjement, å se og tro på 
pasienten, og å kjenne egne begrensninger.

John Hunter er et prakteksemplar på hvor langt tidligere tiders vitenskapsfolk 
og leger var villige til å gå for å lære mer om mennesket og dermed kunne bedre 
pasientbehandlingen. Så sies det i det minste. Skjønt prektig er kanskje ikke den 
mest nærliggende betegnelsen på skottens inokulering av kjønnssykdommer 
på seg selv for å forske på dem. Særlig syfilis og gonoré – som Hunter feilaktig 
mente var samme sykdom – var datidens seksuelt overførbare folkesykdommer. 
Når symptomene slo ut i full blomst forsøkte han ulike behandlinger for å se 
om de virket mot sykdommen, og gjorde de det avsluttet han behandlingen 
til symptomene blusset opp på nytt for så å forsøke noe annet og se om det 
hadde effekt. Om han hadde kone? Ja, og de giftet seg faktisk etter at Hunter 
begynte eksperimenteringen med sitt eget kjønnsorgan.

Andre mindre forlokkende beskjeftigelser var undersøkelser av lik stjålet fra 
kirkegårder og amputasjoner av bein uten bruk av bedøvelse. I sin samtid ble 
ikke Hunter regnet for å være lege, men regnes i dag som en sterk bidragsyter 
til den moderne kirurgien blant de som kjenner hans historie. Skotten kunne 
angivelig knapt lese, og det var broren som tok akademisk utdannelse. I begyn-
nelsen utvekslet de sannsynligvis tanker og kunnskap, der Hunter fungerte som 
den nevenyttige. Til tross for varierende suksess gjennomførte han de første 
transplantasjonene ved å ekstrahere tenner fra friske individer, som gikk med 
på en bedøvelsesfri og smertefull tanntrekking for noen småpenger, og satte 
dem inn hos mer pengesterke, hvis tenner ikke var like solide. Et avsluttende 
moment er at dette foregikk i tiden før håndvask og aseptisk metode var innført 
i helsetjenesten, og vi får håpe forskeren ikke drev sin mest intense forskning 
på kjønnsorganenes sykdommer samtidig med tanntransplantasjonene.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
John Hunter 

(1728-1793)
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Amar Sunde Singh
Tromsø/Harare

Amar går fjerde året på medisinstudiet 
i Tromsø, men befinner seg for tiden på 
utveksling i Harare, Zimbabwe. Interesse 
for global helse har gjort ham til en spi-
rende tropemedisiner, og med sterke anbe-
falinger fra tidligere studenter i Zimbabwe 
ble valget enkelt. Universitetssykehuset 
Nord-Norge ble byttet ut med Parirenyatwa 
Hospital, som er det største offentlige 
sykehuset i landet. Oppholdet har så langt 
mer enn svart til forventningene, med 
imøtekommende mennesker og strenge, 
men rettferdige sykehusleger. Medisin-
student ble han på grunn av meningsfulle 
arbeidsmuligheter og en fascinasjon for 
menneskekroppen. Født arbeidsnarkoman 
virket lange arbeidsdager tiltrekkende. 
Når arbeidsdagen likevel er over, bruker 
Amar gjerne tid på å se fjernsyn og drikke 
brus. Dersom kvelden fortsatt er ung når 
brusflasken er tom, tar han en trall på sin 
charango eller forbereder seg til øvelse med 
Mannskoret Ultralyd. Æsculap synger med 
og stiller samtidig to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Jeg er i risikosonen for å få diabetes, jeg 
er rett og slett for søt.

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

Snorre Sæveraas
Bergen/Bordeaux

Snorre er 26 år og fjerde års medisinstudent 
i Bergen. Dette semesteret har han imid-
lertid flyttet noe lenger sør – til «fromage», 
alpeluer og «stage» (sykehuspraksis) i 
Bordeaux, Frankrike. Godt inne i sin femte 
uke stortrives han i byen, selv om språket 
fortsatt byr på visse utfordringer, særlig 
ved anamneseopptak. Han anbefaler kom-
mende Frankrikestudenter å forberede seg 
med franskkurs i Norge, og gjerne ta et 
lengre språkkurs på studiestedet i tillegg. 
Snorre er vant til å flytte på seg og var 
økonomistudent i Skottland før han fant 
ut at lege som oldefar var yrket å velge. 
Etter dagens hospitering på nevrologisk 
avdeling tar han en tur på boulangerie, 
overrasker med en tryllekunst eller to, 
eller finner fram tennisracketen. Æsculap 
finner fram gloseboka og stiller to spørsmål 
(foreløpig på norsk):

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Kan fort bli revet med og trekke for raske 
slutninger.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Ydmykhet, faglig kompetanse og interesse 
for pasienten.

profiler

Joanna Sulkowska
Trondheim/Singapore

Joanna er 24 år, medisinstudent på femte 
året i Trondheim og tidligere utvekslings-
student i Singapore. Oppholdet i utlandet 
ble en fantastisk opplevelse, med dyktige 
sykehusleger, nye bekjentskap og opple-
velsen av en vakker respekt mellom ulike 
kulturer og religioner, som arbeidet side 
om side på sykehuset. Videre beskriver 
hun et helsesystem ganske ulikt det norske, 
der pasienter deles inn ut fra årslønn og 
betalingsevne, og med et noe mer formelt 
arbeidsantrekk, bestående av kjole, høye 
heler og legefrakk utenpå. Muligheten til 
å få et nytt perspektiv som gir en bedre 
forståelse av egne (nasjoners) styrker og 
svakheter er en av grunnene til at hun 
anbefaler sine medstudenter å reise over 
landegrensene. Dessuten er utveksling 
en anledning til å se sykdommer som 
er sjeldne i Norge på nært hold, og til å 
oppleve verden på en litt ny måte. Æsculap 
gleder seg til å reise på utveksling og stiller 
i mellomtiden to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Glad i salt og fett!!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Å være et godt menneske.

Tips til profiler?

vibeke.risvold@gmail.com
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Når pasienter blir truende 
mot helsepersonell
Forebygging av vold er en del av pasientsikkerheten, ikke bare økt 
sikkerhet for leger og annet helsepersonell.
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D
et siste året har det 
vært tilfeller av 
trussels-, volds- 
og endog drap-
sepisoder relatert 
til den norske hel-
setjenesten som 

har fått stor medieoppmerksomhet. I 
november 2014 måtte en fastlege gjemme 
seg på kontoret etter at en pasient hadde 
gått til angrep på legen, og politiet måtte 
gjøre storutrykning for å ta hånd om 
situasjonen. Et annet, mer ekstremt og 
tristere eksempel er drapet på en ansatt 
ved et behandlingssenter, utført av en 
pasient innen psykisk helsetjeneste, hvor 
media igjen begynte å stille spørsmål ved 
helsepersonells sikkerhet. 

Imidlertid er det mindre ekstreme 
– men like fult belastende og alvorlige 
– hendelser i helsevesenet, som både 
leger og annet helsepersonell opplever 
og må forholde seg til gjennom sitt virke. 
Hvor opplært og forberedt er norske 
medisinstudenter og leger til å møte disse 
situasjonene? Hilde Mellingen, overlege 
ved psykiatrisk akuttseksjon i Lier (Vestre 
Viken helseforetak), lot seg intervjue av 
Æsculap om emnet.

– For å begynne et sted: Hva fikk deg engasjert i 
temaet vold og trusler mot helsepersonell? 
Det var flere grunner. Utløsende var en 
hendelse tidligere i år, hvor det oppstod 
en truende situasjon på jobben som fikk 
meg til å tenke grundig gjennom problem-
stillingen. Likevel var det nok like fult et 
resultat av tidligere opplevde hendelser, 
samt at medisinstudenter som har praksis 
eller jobber med midlertidig lisens (ved 
akuttseksjonen i Lier red.anm) ofte kom-
mer til meg med spørsmål om hvordan 
trusler og vold i legeyrket skal takles. Mitt 
inntrykk er at det undervises for lite i dette, 
i hvert fall ved de medisinske fakultetene 
i Norge. Derfor satte jeg i gang arbeidet 
med å styrke opplæring i og bevisstheten 

til forebygging av truende situasjoner, som 
potensielt kan utvikles seg til vold mot 
helsepersonell, eksempelvis verbale trusler, 
å kaste gjenstander, slå, klore, spytte, eller 
annen skremmende atferd som gir fysisk 
eller psykisk skade.

Temaet blir typisk bragt i lyset i for-
bindelse med alvorlige hendelser og gjer-
ninger utført av pasienter, for eksempel 
drap av helsepersonell. Med forebygging 
vil en forhåpentligvis kunne unngå slik 
hendelser.

–  Skiller leger seg fra annet helsepersonell? 
Leger sitter med myndighet og beslut-
ningsmakten i mange av pasientens 
helseaspekter og er således i en posi-
sjon til å utløse irritasjon, frustrasjon og 
endog agitasjon hos pasienten. Samtidig 
er det sykepleiere, sekretærer og annet 
hjelpepersonell som tilbringer mest tid 
med pasienten og vil dermed være mer 
eksponert. Altså er det ikke helt lett å si 
hvem i helsevesenet som er mest utsatt 
eller hvordan. Jeg har dessverre ingen 
konkrete tall eller studier å vise til, men 
noe forskjell vil det sannsynligvis være.

Dessverre tror jeg mange leger har et 
hinder for å snakke om vold, kanskje fordi 
de ikke vil forsterke tabuer. Blant annet 
ønsker jeg å formidle til studentene hos 
oss i Lier at også pasienter i psykiatriske 
avdelinger mottar god og medmenneskelig 
behandling, både somatisk og psykisk. 
Dessuten er vi som leger opplært i å hjelpe 
våre pasienter, ikke oss selv. Muligens 
bidrar dette til å gjøre det vanskelig med 
tiltak for å hindre eller begrense pasiente-
nes handlingsrom og behandlingstilbud, 
i frykt for at det kan oppstå trussel- eller 
voldssituasjoner. Slik jeg ser det er forebyg-
ging av voldssituasjoner like mye et vern 
av pasientsikkerheten som iveratakelse av 
helsepersonellets sikkerhet. På et sykehus 
er ikke pasienten alene og en eventuell tru-
ende (volds-)atferd vil kunne gå ut over de 
andre pasientene, ikke bare helsepersonell. 

tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Frederik Emil Juul
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Samtidig vil jeg legge til at det ikke må 
bli noe «oss» og «de» som resultat av en 
frykt for vold.

– Du jobber selv innen psykiatrien. Vil du si at 
vold og trusler utgjør en større del av hverdagen her 
enn i andre legespesialiteter og helseinstitusjoner?
Jeg er ikke noen ekspert innen dette 
emnet og mine uttalelser er basert på egne 
inntrykk gjennom samtaler med kollegaer, 
pasienter og studenter. Da jeg ikke har 
jobbet andre steder enn innen psykisk 
helsevern er det vanskelig for meg å si 
om situasjonen er spesiell her, men det er 
ikke usannsynlig. I følge Legeforeningen 
er allmennleger og psykiatere oftere utsatt 
for vold enn andre leger. Det kan legges 
til at jeg også har jobbet noe i Tyskland, 
hvor vold og trusler mot helsepersonell 
heller ikke var et tema, til tross for store 
forskjeller til det norske helsevesenet. 
Samtidig er det ikke de «ekstreme» pasi-
entene som ofte omtales i media jeg vil 
rette oppmerksomheten mot, men snarere 
den truende pasienten på legevakten og 
øvrige arbeidsplasser innen helsevesenet 
som kanskje alt for få leger velger å rap-
portere om. Mitt inntrykk er at sikkerhet, 
alarmbruk og liknende, er noe legen 
overlater til det øvrige helsepersonellet. 
Dette er ikke bare uheldig for legen selv, 
men legger dessuten et ekstra ansvar på 
kollegaene og at alarmene de har med seg 
fungerer når hendelsen først er ute.

– Finnes det noen røde flagg som indikerer en 
«truende pasient»?
Det spørsmålet er det vanskelig å svare 
på. Det er individuelt hva som oppleves 
truende og begreper som vold og trusler 
er ofte uklart definert. Det viktigste er å 
erkjenne at en situasjon oppleves som tru-
ende og melde fra om det som er skjedd. 
Slik det er nå tror jeg få leger prioriteter 
temaet i sin hverdag. Den oppleves som 
travel nok allerede og da er innrappor-
tering av slike hendelser blant det som 
nedprioriteres.

– Rent konkret, hvilke tiltak bør leger og stu-
denter gjøre for å sikre seg mot uønskede situasjoner 
og hendelser? 

I første omgang bør opplæringen av stu-
dentene være mer systematisk enn det den 
– tilsynelatende – er idag. Opplæringen 
kan ikke bare være et kurs, seminar, fore-
lesning, eller liknende engangshendelse, 
men må være del av et system som jevnlig 
gir ny trening og kunnskapsoppdatering. 
Litt som hjerte-lunge-redning ikke læres 
en gang for alle. Vi burde se og lære mer 
av hvordan annet helsepersonell har slik 
opplæring, eksempelvis sykepleierne. 
Miljøpersonalet i psykiatriske avdelinger 
er kanskje den grenen av helsevesenet som 
er kommet lengst i dette arbeidet.

For min egen del er det et slags para-
doks at sykehuset og andre institusjoner 
hvor mange av de med høyest voldsrisiko 
er innlagt, også er de stedene jeg vanligvis 
føler meg mest trygg. Dette skyldes blant 
annet tiltakene og erfaringen i våre flerfag-
lige behandlingsteam.

Mellingen viser Æsculaps utsendte en prosedyre 
for skadeavverging og en debriefingprotokoll for 
takling av truende atferd mot helsepersonell. Begge er 
hentet fra hennes arbeidssted ved Lier akuttseksjon. 
Samtidig forteller hun videre:

Generelt synes jeg det er en man-
glende kultur blant legene å benytte seg 
av verneombud og liknende støtteorganer. 
Innmelding av truende og voldsepisoder 
burde være like naturlig som innrappor-
tering av feil ved operasjoner og andre 
legeprosedyrer.

Det er ikke nødvendig at alle leger 
skal kunne gjennomførte spesialiserte 
verktøy og skjemaer, som for eksempel 
HCR-20 og V-risk 10, men forhåpentligvis 
gir resultatene av slike tester meningsfull 
informasjon til den ikke-spesialiserte legen 
som leser dem. Det kan være nyttig å se 
på et V-risk 10 skjema for vurdering av 
voldsrisiko fra pasienten på ditt kontor.

– Hvorfor skal opplæringen i (volds-)risikovur-
dering og forebygging allerede skje i studietiden?
Mange yngre leger og studenter er de 
første som møter pasientene som kommer 
til sykehus eller annen helseinstitusjon. 
Erfaringen er nødvendigvis begrenset, og 
i mange tilfeller sannsynligvis også opplæ-

«... også pasienter 
i psykiatriske 

avdelinger mottar god 
og medmenneskelig 

behandling, ...»
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helsevern/ (Sist oppdatert 10. juni 2015)
[7] Meldinger om vold og aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et pasientsikkerhetsperspektiv, http://www.kunnskapssenteret.no/publikasjoner/

meldinger-om-vold-og-aggresjon-i-spesialisthelsetjenesten-et-pasientsikkerhetsperspektiv?vis=sammendrag (sist endret 24. juni 2015)
[8] Vald og truslar – Arbeidstilsynet, http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78518 (12. september 2015)
[9] Villa Sana - Den Norske legeforeningen,  http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/villa-sana/ (datert 30. september 2008)
[10] Støttekollegaordningen, http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/kollegastotte/Stottekollegaordningen/ (datert 15. september 2011)

ringen og tilknytningen til arbeidsstedet. 
Derfor bør opplæringen starte allerede i 
studietiden.

– Noe annet du vil formidle, eller et oppsum-
merende sluttpoeng?
Det viktigste var å bidra til et mer sys-
tematisk forbedringsarbeid, ikke bare 
forbigående oppmerksomhet ved aktuelle 
alvorlige hendelser som kommer frem 
i media. Til slutt er det ens eget ansvar 
som arbeidstaker å passe på å få den 
nødvendige opplæringen, men det er jo 
vanskelig å be om opplæring i noe en ikke 
kjenner til. Jeg håper og tror at tilstandene 
blir bedre.

– Så et avsluttende spørsmål: Hvor kan en 
finne informasjon om en ønsker vite mer eller har 
opplevd uheldige hendelser som en ønsker å innmelde?
Eksempler er Meldinger om vold og 
aggresjon i spesialisthelsetjenesten – et 
pasientperspektiv, Arbeidstilstynet som 
advokaten i Legeforeningen har henvist 
til, Villa Sana eller Støttekollegaordningen. 
Sistnevnte mener jeg er en underkjent 
tjeneste!

«Opplæringen kan ikke bare være 
kurs, seminar, forelesning, eller 
liknende engangshendelser...»
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H
vert år går 
alarmen om 
søk etter sav-
nede, og hvert 
år blir et stort 
antall hjelpe- 
og rednings-

mannskaper kalt ut for å hjelpe til. Ikke 
bare må de savnede finnes, de må ofte 
også bringes til akuttmottaket for å unngå 
å bare bli et navn i en kort avisnotis. Det 
kan være du og jeg som står i mottaket, det 
bør det være og det er det! Det er frivillige 
mennesker i samfunnet, som bruker sin 
tid på å gjøre samfunnet tryggere ved å 
finne de savnede.

På Haukeland universitetssykehus 
holder NFSH (Norsk Folkehjelp Sanitet 
Haukeland) til, en studentforening med 
fult fokus på å redde liv, både innenfor 
sykehusets fire vegger, men også der ute 
i felten. De er organisert som et lokallag i 

Norsk Folkehjelp og har som målsetting å 
gjøre kommende leger bedre i førstehjelp 
og akuttmedisin. I tillegg til å arrangere 
temakvelder i akuttmedisin, kurs i bruk 
av hjertestarter og lignende for medisin-
studentene på Haukeland har gruppen 
den siste tiden opplevd stor interesse og 
engasjement for arbeidet som gjøres i 
redningstjenesten. NFSH er en av aktørene 
som har mannskaper på beredskapslisten. 
Denne listen inneholder alle kvalifiserte 
søk- og redningsmannskaper hos NFSH. 
Sammen med Redningshundene, Røde 
Kors og andre frivillige i FORF (Frivillige 
organisasjoners redningsfaglige forum) 
vekkes de av alarmtelefonen midt på 
natten, for å finne noens kjære. 

Det har skjedd mye på beredskapsfron-
ten i Bergen den siste tiden, og mer vil skje 
utover høsten. For NFSH sine mannskaper 
er det høy aktivitet og det blir lagt ned mye 
ressurser i storøvelser med politi, brann- og 

tekst:Birthe Marie Roang
bilde: Jørgen Pettersen

Vet du hvem det er som bistår politet når foreldre melder barn sine savnet? 
Hvem det er som er ute i vær og vind for å finne noens kjære? Mannskapene 
i beredskapsgruppen hos NFSH står beredt til å hjelpe den dagen du leverer 
en savnetmelding. Den dagen du ikke vet hvor du skal begynne å lete, da er 
vi der. For vi vet hvor vi skal begynne å lete – vi har gjort det før.

Beredskapsgruppe på 
full fart fremover!
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helsevesen. I tillegg til samvirkeøvelser 
blir det holdt kurs i bruk av nødnett og 
det arrangeres nye søk- og redningskurs 
for rekruttering av nye mannskaper til den 
«å, så viktige beredskapslisten». Listen 
som redder liv. For beredskapslederne er 
det viktig at våre mannskaper er rustet til 
deltagelse på søk, uavhengig av hva man 
finner. Ikke alle søk ender med funn av 
savnede i god behold, men det viktigste 
er å finne – og da må man være forberedt. 

I juni mottok NFSH egne nødnetts-
terminaler. Dette betyr at NFSH får ta 
del i den enorme utrullingen av nødnett 
på landsbasis. Nødnettet har vært mye 
omtalt, og som et resultat av sviktende 
kommunikasjon 22. juli 2011 har man 
sett behovet for et mer solid og sikkert 
kommunikasjonsmiddel – nødnettet. Våre 
mannskaper får god opplæring, slik at 
kommunikasjonen via nødnettet skal gå 
så smidig, profesjonelt og sikkert som 
mulig. Det har vært veldig viktig å komme 
tidlig på banen med egne netterminaler. 
For gruppens del innebærer det at man 
får ta del i en større helhet, med både 
fordeler og ansvar. I praksis kan man 
altså kommunisere med operative ledere 
i Nord-Norge fra Bergen, selv om det 
naturligvis sjeldent vil være behov for slik 
fjern-kommunikasjon.

I tillegg til ankomsten av nødnettet 
har mannskapene fått nye, solide og bedre 
uniformer. Dette for å takle vær og vind 
ute i terrenget. Dessuten blir NFSH kalt 
ut på flere og flere søk av politiet. Trolig 
skyldes ikke dette et økt antall søk, men 
kommer av at politiet har sett behovet 
for å engasjere oss. De trenger bistand 
når meldingen om at en savnet person 
kommer inn. I forbindelse med den økte 
deltagelsen og antallet søk vil det avholdes 
store øvelser i beredskapssituasjoner, noe 
som både er spennende og lærerikt for 
våre mannskaper. 

Så neste gang du lurer på hvem som er 
ute i høststormen og leter etter Anna, så 
tenk på oss. Tenk på alle som bidrar, og som 
bruker sin tid på å hjelpe andre. Og husk 
på at det er mennesker i samfunnet, som 
gjør samfunnet trygt! I tillegg til den store 
jobben fra nødetatene da – selvfølgelig! 

«de må ofte også bringes 
til akuttmottaket for å 

unngå å bare bli et navn i 
en kort avisnotis.»
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En sommer i Cape Town  
En by med tre millioner innbyggere, ekstreme forskjeller mellom rike 
og fattige, en vanskelig forhistorie og ti medisinstudenter fra verdens 
tryggeste, rikeste og mest rettferdige land. Vi hadde et sammensatt 
utgangspunkt ved vårt møte med Cape Town sommeren 2015, og vi 
hadde en uvanlig sommer i vente. 

tekst: Kristiane Birkeland Bleskestad, 
Sophia Løksa
bilde: Sophia Løksa, Erlend Forbord 
RudsarI

I tre uforglemmelige uker fikk 
vi jobbe sammen med stu-
dentorganisasjonen Shawco 
for å yte helsehjelp til van-
skeligstilte i de mest fattige 
områdene av Cape Town. 
Shawco driver medisinske 

klinikker i utkantområder av Cape Town, 
Sør-Afrika, hvor ressursene er knappe og 
behovet for helsehjelp er stort. Arbeidet 
drives av en gruppe frivillige medisin-
studenter fra universitetet i Cape Town 
(UCT), en ansvarshavende lege og en 
sykepleier ansvarlig for det mobile apo-
teket. Mobile klinikker eller permanente 
fasiliteter i området blir brukt som lokale. 

Prosjektet har pågått med god konti-
nuitet i 75 år, og er et pålitelig og anerkjent 
tilbud til lokalbefolkningen. Gjennom 
Nmfs prosjekt Mobile Meds fikk vi ivareta 
prosjektet under Cape Town studentenes 
tre uker lange vinterferie, og dermed 
hindre at tilbudet opphørte. Pasientene 
som kommer får konsultasjon, diagnostikk 
og medisiner kostnadsfritt. Klinikkene 
holdes på kveldstid da det er vanskelig 
for pasientene å ta fri fra jobb og komme 
på dagtid. Pasientene har plager som 

varierer fra urinveisinfeksjoner, diaré og 
luftveisinfeksjoner, til seksuelt overførbare 
sykdommer og spørsmål om HIV status. 
Konsultasjonene ledes av en medisinstu-
dent som har fullført fjerde året av studiet, 
i følge med en preklinisk student som 
observerer og assisterer. Tentativ diagnose 
diskuteres med legen og det legges en plan 
for behandling. Vi har også mulighet til 
å referere pasientene til dagklinikker eller 
sykehus ved indikasjon for det.

Vi ble fort overveldet av samfunnets 
enorme mangfoldighet. Sør-Afrika bærer 
sitt kallenavn «Regnbuestaten» med rette. 
Det snakkes elleve offisielle språk i tillegg 
til flere hundre uoffisielle. Mange bor i hus 
store som slott vegg i vegg med familier i 
blikkskur. Vanskeligstilte flokker seg rundt 
ildtønner for å holde varmen like utenfor 
barer der det serveres paraplydrinker. 
Cape Town er ikke paradis, men oppleves 
ekstremt fargerikt og spennende. For oss 
var det som å leve i to verdener de tre ukene 
vi bodde her. Det er vanskelig å beskrive 
den virkelighetsfjerne følelsen det gir å 
kunne leve i overflod på formiddagene, 
for så å stå midt i den ytterste fattigdom 
på ettermiddagene. Dette opplevdes som 
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en alvorstung realitetssjekk på hvordan 
forskjell i velstand eksisterer og er så 
utbredt i verden i dag. 

Å være helsearbeider i Cape Towns 
utkantområder er noe helt annet enn å 
fylle samme rolle i Norge. Dette fikk vi 
oppleve allerede på vår første klinikk. 
Stemningen var spent i bussen, og den tok 
oss dypt inn i et tilsynelatende uendelig 
område med skur, slum og bål. Avlukkene 
vi brukte til samtaler og undersøkelse 
av pasientene inneholdt kun en benk 
og en stol. I lommene våre lå stetoskop 
og pennelykt, og vi hadde tilgang på et 
fåtall enkle diagnostiske tester. Alt det 
moderne utstyret vi tidligere har støttet oss 
på manglet. Vi hadde ikke mulighet til å 
rekvirere blodprøver eller ta røntgen. Nå 
var det våre egne kliniske ferdigheter det 
handlet om. Dette ga oss raskt erfaringer 
om hvor viktig den kliniske undersøkelsen 
og en god anamnese er. 

Vi møtte pasienter med et vidt spekter 
av tilstander. Mange pasienter kom med 
plager som er vanlige også hjemme; som 
muskel- skjelettlidelser og luftveisinfek-
sjoner. Samtidig var parasittsykdommer i 
form av skabb og innvollsormer definitivt 
vanligere i det afrikanske landet. De mer 

klassiske sykdommene HIV og tuberkulose 
var – og er – også svært vanlige, og måtte 
alltid vurderes som diagnose. 

Rådgivning og informasjonsarbeid var 
en viktig del av prosjektet. Kanskje var 
det her vi fikk våre største utfordringer i 
møte med pasientene. Mange visste lite og 
gjorde lite for å forebygge sykdom, selv 
om vi oppfattet redselen for sykdom som 
stor. Vi så små barn med ekstrem tannråte. 
Unge kvinner som ikke ville teste seg for 
HIV i frykt for positive resultat. Menn med 
redsel for å ha fått HIV etter å ha sittet ved 
siden av en HIV-positiv i sofaen. Gamle 
kvinner med arr i huden etter tradisjonell 
behandling. Andre igjen hadde alvorlig 
sykdom som ikke kunne behandles fordi 
pasientene ikke kunne betale. Åpenhet og 
respekt for en helt annen livssituasjon enn 
vår egen ble mer enn fine ord, men helt 
enkelt en forutsetning for et fungerende 
samspill med pasientene. 

Prosjektet har gitt oss et utvidet syn 
på hvordan global helsehjelp fungerer. 
Verden er ikke bare svart eller hvit, rik 
eller fattig, rettferdig eller urettferdig. 
Sør Afrika og Cape Town fremstår for 
oss som svært fargerikt i så henseende. 
Hvite og svarte lever side om side med 
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vidt forskjellige forutsetninger, inntekter 
og familier. Selv om dette er utfordrende 
og landet fortsatt strever med ekstreme 
forskjeller når det kommer til levekår, er 
situasjonen en helt annen enn hva den var 
for bare 25 år siden da Mandela ble satt 
fri fra fengsel. 

MobileMeds har hatt en helt spesiell 
sommer i hjertet av Sør Afrika. Vi håper 
og tror vi har betydd noe for pasientene, 
studentene og legene vi har møtt. Faglig 
har vi hatt stort utbytte, også på områder vi 
kanskje ikke forventet. Vi har fått innblikk 
i et ganske annet sykdomspanorama enn 
hva vi var kjent med fra tidligere. Vi har fått 
øynene opp for hvor viktig konteksten blir 
for hvordan helseutfordringer skal takles, 
og at språk, religion og tradisjonell medisin 
må være naturlige tema under en konsulta-
sjon. Samtidig har vi også fått oppleve hvor 
avgjørende sykehistorien og den kliniske 
undersøkelsen blir når andre hjelpemidler 
mangler. Å beherske diagnostisering uten 
slike støttehjul inspirerer og motiverer. Vi 
sitter igjen med takknemlighet og større 
forståelse, og tenker at pasientene i Cape 
Town nok har betydd mer for oss, enn det 
vi betydde for dem. 
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Markedsføring av personlig helseteknologi lover oss bedre kontroll på kropp 
og helse, men er det egentlig noen helsefordeler? Hvilken vei tar framtidens 
helseteknologi når vi allerede i dag utfører fjernstyrt robotkirurgi og har 
kyborgere i blant oss? Noen tror jobben til sykepleiere og leger står i fare. 
I denne oppfølgingsteksten skal vi se mer kritisk på rollen til framtidens 
helseteknologi.

Kyborger på retur?

I 
forrige utgave av Æsculap 
var vi innom suksesshistorier 
og potensialer som ligger i 
helseteknologi [1]. Det er 
grunn for optimisme når 
teknologiske hjelpemidler 
som cochleaimplantat, insu-

linpumper og hofteleddsproteser øker 
både kvalitet og lengde på livet, men er 
det også grunn til bekymring? 

Det er sant at en liberal tolkning av 
begrepet Kyborg rettferdiggjør avslutnin-
gen av forrige tekst [2]: «… for allerede 
i dag vandrer kyborgene blant oss» [1]. 
En kyborg er likevel et menneske hvor 
«implantert» teknologi har erstattet eller 
forbedret organiske funksjoner. Således 
er det snakk om en hybrid av teknologi 
og biologi, ikke en robot, til tross for at 
de ettervirkende assosiasjonene til det 
nevnte sitat kan gi fantasibilder fra Science 
Fiction. Men er det ikke neglisjerbart hvor 
lite teknologien i et høreapparat eller en 
pacemaker bidrar i det komplekse samspil-
let av celler som utgjør menneskekroppen?

Vi kan også problematisere kyborg-
begrepet ytterligere. Er proteseben strengt 

tatt «implantert»? Hvis nei, hva med 
bioniske lemmer som kommuniserer med 
nerver og tillater styring av det erstattede 
lem [3]? Hvis ja, hva med rullestoler, 
hvilket erstatter vår evne til å forflytte oss 
og er et permanent redskap for mange? 
Uten å kverulere på semantikken ytterli-
gere: Gitt den populistiske forståelsen av 
begrepet, uansett hvor vag, er flesteparten 
av dagens kyborger verdig sin benevning? 
Sannsynligvis ikke. 

Personlig helseteknologi | Det er 
også en rekke teknologiske nyvinninger 
som er separat fra selve kroppen, men 
omtales ofte som vår «andre hjerne». Denne 
helseteknologien inkluderer personlig 
medisinske armbånd, apper og diverse 
andre enheter som kan måle verdier og 
registrere ting som puls, skritt, forbrenning 
og søvnkvalitet. All denne informasjonen 
kan integreres og brukes til overvåking 
av helseparametre. Tanken er at disse 
gir (1) bedre kontroll over egen helse og 
(2) motiverer til helsefremmende adferd. 
Som grunn til skeptisisme er det et stort 
gap mellom informasjon og endring av 

tekst:Andreas Wahl Blomkvist
bilde: CCC Blog – Publisert 19.03.14
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adferd. Det er ikke mangel på kunnskap 
som fører røykere, overvektige og de fysisk 
inaktive til sykdom. Fra en artikkel i JAMA 
kan vi lese: «The gap between recording 
information and changing behavior is 
substantial, however, and while these 
devices are increasing in popularity, little 
evidence suggest that they are bridging 
the gap» [4].

Når vi legger til seleksjonsskjevheten 
(omtrent 50 prosent av brukerne er under 
35 år [4]) og det faktum at innretningenes 
målemetoder mangler validering, ser vi 
at denne typen teknologi ikke vil være 
drivverket for en slags adferdsmessig 
helsereform, men heller tilretteleggende. 
Den genererte informasjonen er jo ikke 
unyttig. De åpner mulighetene for en rekke 
prosjekter, og flere studier ville ikke vært 
mulig uten [5]. Med korrekt implemen-
tering og innspill fra adferdsforskning 
kan man få mer ut av teknologien. For 
eksempel, å gi påminnelse om å ta sin 
medisin når man befinner seg i nærheten 
av den, og dermed senke det vanligste 
problemet innen legemiddelhåndtering: 
etterlevelse (eng: compliance) [6]. Det er 
dog vanskelig å se en slik funksjon rettet 
mot helseadferd; Hvilke røykere ønsker en 
applikasjonsalarm som går av når sigaret-
ten tennes? Teknologien krever også at folk 
benytter den, og det er problematisk, i følge 
en studie, at over halvparten ikke benytter 
seg av teknologien etter 18 måneder [7].

Helseteknologi som framtidsløs-
ningen | Helseteknologi har dermed 
sitt potensiale, men blir preget av en 
overentusiasme som gjenspeiles ikke bare 
i media, men også som publikasjonsbias 
innen akademia [8]. Dette er ikke noe nytt. 
Både TVen og laptopen, i hver sine bølger, 
skulle transformere undervisningen til et 
slags «pedagogisk utdanningsutopi» for 
barn og ungdom, uten at dette ser ut til å 
ha skjedd overhode [9]. Innen helsefaget 
kan vi merke en lignende entusiasme. 
Eldrebølgen vil bli et pressende problem 
for eldreomsorgen, og det er fare for 
mangel på både hender, kompetanse og 
infrastruktur. Med dette har teknologirådet 

vist sin entusiasme og listet opp en rekke 
bruksområder der roboter vil kunne bidra. 
Sykepleierne, derimot, er skeptiske. I en 
spørreundersøkelse av norske sykeplei-
ere svarer en av tre at de har «liten eller 
ingen tro på at teknologi skal kunne ta 
unna for dagens sykepleieroppgaver» 
[10]. De er ikke alene, Øyvind Stavdahl, 
førsteamanuensis i teknisk kybernetikk, 
tror roboter har et begrenset bruksområdet 
i eldreomsorgen. 

Et maskinert helsevesen | Bekymrin-
gene for å miste sin arbeidsplass til fordel 
for en robot eller annen helseteknologi er 
sannsynligvis lav. Dette kan kanskje rett-
ferdiggjøres av det mellom-menneskelige 
behovet som ligger i helsearbeid, dog er det 
trolig en dypere grunn til hvorfor pasienter 
ikke kommer til å bli behandlet ene og 
alene av en maskin i nær framtid. Dette 
momentet henger sammen med pilotenes 
skepsis til å gjøre sivilflyene bakkekontrol-
lerte, eller styre de med autopilot fra start 
til stopp – nemlig kontroll.  

Vi kan ikke behandle alle pasienter 
som om de var objekter på samlebånd, 
nettopp fordi pasientene ikke er iden-
tiske med hverandre. Enhver ekstra bit 
med informasjon, omså det er tidligere 
sykdom, medikamenthistorikk, kropps-
morfologi, praktiske overveielser, egne 
ønsker osv. tvinger fram behovet for en 
ny vurdering som ser helheten. Dette 
krever intelligens: Evnen til å møte nye og 
unike problemstillinger basert på tidligere 
erfaringer og kunnskap. Her strekker ikke 
dagens programvare til, eksemplifisert ved 
robotkirurgi. Hvis en robot skulle operert 
på egenhånd (sett til side hva pasientene 
måtte tenke om det), hvordan skal den 
håndtere alle de potensielle utfordringene 
som muligens kan oppstå? Det er langt 
enklere og bedre å bruke intelligensen til 
en kirurg som kjenner til anatomiske varia-
sjoner og som kan kommunisere entydig 
og fleksibelt med anestesipersonalet ved 
komplikasjoner.

Kunstig intelligens for fleksible 
roboter | En potensiell utfordring til 

«Det er ikke mangel 
på kunnskap som fører 
røykere, overvektige og 

de fysisk inaktive til 
sykdom.»
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tankegangen ovenfor er kunstig intelligens, 
og en artikkel i Science nylig underbygger 
den rivende utviklingen innen læringsalgo-
ritmer, som kan transformere datamaskiner 
til å bli langt mer fleksible enn de er i dag 
[11]. En slik framtid er hverken problemfri 
eller helt hypotetisk. Innen slik helsetek-
nologi tar over arbeidsplassene til de fleste 
leger og sykepleiere har vi tråkket over 
det som er kjent som kontrollproblemet 
(eng. control problem) i forskning innen 
kunstig intelligens. Problemet beskrevet 
i et nøtteskall: hvordan kontrollere en 
superintelligent maskin, med evnen til å 
lære og tilpasse seg sitt miljø i et omfang 
som langt overgår mennesker? Det høres 
kanskje noe hypotetisk ut, men de poten-
sielle fallgruvene er ikke til å undervurdere 
[12]. Skrekken vil realiseres i oppdagelsen 
av et system som forbedrer og justerer seg 
selv i en hastighet som overgår det tenke-
lige, og allerede sirkulerer det et åpent 
brev, underskrevet av blant annet Stephen 
Hawking og prominente professorer i 
relevante felt, som oppfordrer til forskning 
for å unngå fallgruver i framtidig kunstig 
intelligens [13].

Framtidsutsiktene | Man kan ikke med 
sikkerhet oppsummere og konkludere hva 
framtidsutsiktene for teknologi vil bringe 
til helsesektoren. I vår levetid er trolig 
arbeidsplassene våres trygge, dog er det 
kanskje på tide at andre yrkesgrupper 
våkner opp [14]? Vår evne til å bygge 
relasjoner og vise sympati i omsorgsarbeid 

overgår hva en maskin kan simulere, og 
omså maskinene kan overta, så er det hel-
ler tvilsomt at et samfunn ønsker en slik 
«kald» tilnærming til omsorg. Så fremt 
vi mennesker langt overgår maskiner i 
intelligens og læring, vil også ansvaret i 
diagnostikk og behandling forbli i legenes 
hender. Teknologiens bidrag til helse skal 
likevel ikke undervurderes, og hvem vet 
hva slags hjelpemidler framtidens leger 
vil ha til disposisjon når vi allerede i dag 
kan dokumentere behandlingseffekt ved 
for eksempel dyp hjernestimulering for 
Tourettes syndrom [15]? 

For personlig helseteknologi gjenstår 
det et vakuum av spørsmål som må adres-
seres før entusiasmen kan rettferdiggjøres. 
Fremfor alt, hvordan skal vi implemen-
tere teknologien? Hva skal vi bruke all 
informasjonen til? Og er det egentlig til 
individet og samfunnets beste å registrere 
og «måle sine verdier»? Enhver teknologi 
bør nøkternt vurderes for sin nytteverdi og 
rolle i samfunnet. Istedenfor å slippe hel-
seteknologien løs på det frie markedet for 
profitt bør formålet være tydelig definert og 
til samfunnets beste. Hvis ikke risikere vi 
en framtid der teknologien lager sine egne 
formål og kanskje til og med tar kontroll.

«For personlig 
helseteknologi gjenstår 

det et vakuum 
av spørsmål som 
må adresseres før 
entusiasmen kan 
rettferdiggjøres»
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Hva får to erfarne overleger til å bruke verdifull ferietid på å arrangere 
sommerleir? 16 heldige studenter er i hvertfall glade for at det ble gjort, for 
maken til engasjerende sommerleir arrangeres neppe!

Tverrfaglig kurs er BEST

S
tiftelsen BEST (Bedre 
& Systematisk Team-
trening) ble i 1997 
startet av Guttorm 
Brattebø og Torben 
Wisborg, som begge 
jobbet på Hammer-

fest sykehus. De ønsket å bidra til økt 
pasientsikkerhet ved traumer, da de så 
at sykehusene ikke var vant til å ta imot 
slike pasienter. Snart tyve år senere har 
49 norske sykehus, tre svenske, to danske, 
ett islandsk, ett færøysk og ett sykehus i 
Botswana adoptert BEST-modellen. Kon-
septet tilpasses lokale forhold, men dreier 
seg i hovedsak om å lage en treningskultur 
med fokus på god kommunikasjon og 
strukturert debriefing. I dag finnes det 
modeller for mottak av syke barn, medisin-
ske pasienter, og ikke minst teamtrening 
for kommunehelsetjenesten. 

På nyåret i år ble det sendt en invitasjon 
til studenter ved ulike helsefaginstitusjoner 
i Norge. Her ble man oppfordret til å søke 
om å få delta på tidenes første sommercamp 
i regi av stiftelsen BEST og Bergen Akutt-
medisinske Studentforening (BAMS). Den 
femte august troppet 16 utvalgte sykepleie- og 
medisinstudenter opp på Montana vandrer-
hjem i Bergen.  Der skulle de bli kurset i 
teamtrening, ledelse, kommunikasjon, etikk 
og pasientsikkerhet. At dette var et annerledes 
og nøkternt kurs, ble klart fra første stund. På 
pakkelista sto det ettertrykkelig at penklær ikke 
ble nødvendig, derimot var det et must med 

sovepose, liggeunderlag, turbestikk og gode 
fjellstøvler. Deltagerne skulle være sammen 
fra onsdag kveld til søndag ettermiddag. Det 
sier seg selv at man ble godt kjent i løpet av 
disse dagene. Den trygge rammen bidro også 
til gode etiske og faglige diskusjoner rundt 
leirbålene (ja, i flertall).

Etter forelesninger om noen utvalgte 
akuttmedisinske temaer – foredrag studentene 
selv hadde foreberedt – og gåturer i Byfjellene 
rundt Bergen, dro gruppen også til Voss. Her 
fikk man blant annet omvisning på lokalsy-
kehuset og mange av studentene fikk enda et 
alternativ til fremtidig arbeidsplass. Kvelden 
og natten ble tilbrakt på familiegården til en 
av arrangørene. Gården lå nydelig til i en 
fjellside utenfor Voss. Etter en natt i lavvo 
fikk alle en praktisk innføring i teamtrening 
etter BEST-modellen. Deltagerne ble delt 
i grupper som etter tur skulle fasilitere et 
masseskadescenario. Gruppene byttet på å 
arrangere, være markører og delta som hjel-
pere. Læringsutbyttet var stort, både under 
planlegging og gjennomføring, men spesielt 
under de strukturerte debriefene. 

Deltagerne var usedvanlig samstemte om 
at de fem dagene hadde vært givende. Det er 
godt gjort når bakgrunnen varierte mellom 
seks ulike utdanningsinstitusjoner (syke-
pleie- og medisinstudier) og vidt forskjellige 
studieår. Målet var ikke bare lek og moro, men 
også solid motivasjon og kunnskap. Kanskje 
kan disse studentene bidra til økt fokus på 
pasientsikkerhet og treningskultur på sine 
respektive studiesteder i fremtiden?

tekst: Per Kristoffer Langbakk 
bilde: Bergen Akuttmedisinske 
Studentforening
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En samtale om et 
vanskelig tema 

tekst: Sondre Hauge Rønning, Leif Roland Kørner 
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For helsepersonell kan det være utfordrende å møte pasienter 
utsatt for seksuelle overgrep på en tilfredsstillende måte. Hva 
skal man se etter? Hva skal man spørre om? Æsculap tok 
kontakt med Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) 
i Bergen, hvor faglig veileder, Kathrine Aamodt, ga et lynkurs 
i et tema vi ofte fornekter eksistensen av. 

I 
lyse, hyggelige lokaler blir 
vi vist rundt blant bokhyller 
og sofakroker mens det blir 
servert boller og kaffe. Hit 
kommer mennesker i alle 
aldre som har vært utsatt for 
seksuelle overgrep for å bear-

beide traumer og finne veien videre. Det er 
vanskelig å forestille seg at et slikt trivelig 
lokale skal være åsted der skambelagte 
barndomsminner deles og tabuer brytes.  
For én av de undertegnede er det merkelig 
hvor fremmed dette emnet er, selv med 
et par års erfaring som omsorgsarbeider 
i psykiatrien. Faglig veileder Kathrine 
Aamodt hjelper oss stødig igjennom det 
ulendte terrenget. 

Veien til SMISO | «De aller fleste som 
kommer hit er voksne eller unge voksne, 
som sliter med senskader fra barndommen. 
Noen ganger kommer nye brukere fordi de 
har havnet i spesielle livsfaser. Det kan være 
at de har fått seg en kjæreste som virkelig 
betyr noe for dem og som de vil holde på, 
til tross for vansker med nære relasjoner. 
Noen kommer fordi de har problemer med 
seksualiteten, andre i forbindelse med at 

de har fått barn som har kommet i samme 
alder som da de ble utsatt for overgrep, 
og dette blir en trigger for dem.» 

Aamodt forteller videre at SMISO er 
et lavterskeltilbud, og supplement til det 
offentlige hjelpeapparatet hvor man kan 
komme rett inn fra gaten eller bli henvist til. 
Senteret arbeider etter et hjelp-til-selvhjelp-
prinsipp og gir brukerne muligheten til å 
leve bedre liv gjennom å få traumene sine 
behandlet og forstått. 

Overgrep mot barn | Noen av brukerne 
ved SMISO er barn. Aamodt definerer 
overgrep mot barn som mer enn bare 
de rent fysiske krenkelsene man kanskje 
vanligvis forestiller seg. Kort sagt innbe-
fatter det atferd og handlinger man gjør 
med barn for sin egen seksuelle tilfreds-
stillelses skyld, enten det er ren fysisk 
kontakt, snikfotografering av gutter eller 
jenter som dusjer eller å vise frem porno-
grafi. Fellesnevneren er, ifølge Aamodt, 
at overgrep i barndommen følger en inn 
i voksenlivet.    

«Hos barn er hjernen i utvikling og 
meget formbar, noe som gjør at både 
verdensbildet og selvforståelsen er sårbar. 
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Barnet etablerer allerede som spedbarn et 
system for tilknytning, og hvilke responser 
det får fra omgivelsene er med på å forme 
tilknytningsmønsteret. Når omsorgsper-
sonen er den samme som forgriper seg 
på barnet, kommer barnets system for 
tilknytning og systemet for fare i konflikt. 
Barnet opplever at det er avhengig av 
tilknytningen til overgriperen, samtidig 
som denne personen er farlig eller påfører 
barnet smerte og seksuelle handlinger det 
ikke forstår. Resultatet kan være et barn 
som opplever å ha «gassen» og «bremsen» 
på samtidig. Det blir urolig, søker nær-
het, men trekker seg unna, gir dobbelte 
signaler til omgivelsene og kan oppleves 
som uforståelig for voksne. Opplevelsene i 
oppveksten tar vi med oss og tolker verden 
ut i fra. Dette farger synet på hvem som er 
snille og hvem som er slemme».

SMISO har et gruppetilbud til barn 
og unge som har vært utsatt for seksuelle 
overgrep, og som snart skal overføres til 
barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). 
Arbeidet er kreativt, kroppslig, kognitivt 
og basert på trygging, kunnskap og følel-
sesregulering. I gruppene blir barna fortalt 
hva seksuelle overgrep er etter at man har 
fått på plass rammer som deltakerne kan 
føle seg sikre i. Aamodt forteller at barn 
utsatt for overgrep har lært noe om hva 
som er unormalt gjennom opplevelsene 
sine, men vet til gjengjeld lite om hva som 
er vanlig. Derfor er det viktig for dem å 
vite mer om god og normal seksualitet. 
Terapien kan da vise at det som først 
fremsto som ødelagt seksualitet, egentlig 
var et overgrep. Aamodt forteller videre 
om en hendelse da barna fikk lov til å 
lage alternative slutter på historiene sine. 
En av dem som deltok i gruppeterapien 
hadde et ønske om at politiet kom og stop-
pet overgrepene. De ansatte på SMISO 
inviterte deretter politiet, og ga barnet 
muligheten til å gjenspille hendelsene, 
men nå kunne vedkommende rope på 

politiet, som stod klar bak en dør for å 
spille rollen som en hjelpende hånd. At 
barna får gjenspille opplevelsene sine 
på denne måten beskriver Aamodt som 
veldig sterkt. 

Legens møte med de krenkede | Det 
er vanskelig å vite nøyaktig hvor omfat-
tende seksuelle overgrep er. Hver gang et 
resultat legges frem er det diskusjoner om 
hvordan dataene er samlet inn og hvem 
som er – og ikke er – inkludert i tallma-
terialet. Den siste omfangsundersøkelsen 
gjort i Norge viser at 21,2 prosent kvinner 
og 7,8 prosent menn har opplevd seksuelle 
overgrep eller krenkelser i barndommen 
[1]. Med en slik utbredelse må en gå ut i 
fra at alle leger har pasienter som har blitt 
utsatt for seksuelle overgrep. Likevel er 
det slik at overgrepsutsatte er flinke til å 
skjule traumene sine, også overfor helse-
personell. Aamodt arbeider med denne 
pasientgruppen daglig og har noen tanker 
om hva en fastlege bør være observant på 
for å avdekke et seksuelt overgrep:   
«Det er klart at hvis man ser at barnet som 
blir undersøkt får en sterk reaksjon, for 
eksempel at barnet forsvinner helt inn i seg 
selv, ikke reagerer på smerte, eller blir svært 
redd, kan det være grunn til bekymring. 
Man kan ha et klinisk blikk og observere 
symptomer uten å gjøre konklusjoner, men 
velge å utrede videre, slik man gjør med 
hvilke som helst andre symptomer.»

Hensyn til lege eller pasient | Aamodt 
har også hatt samtaler med brukere som har 
fortalt om deres møte med helsevesenet. 
Flere har opplevd legen som ukomfortabel 
når de forteller at de har blitt utsatt for 
seksuelle overgrep, og har gjerne stanset 
før hele historien ble avdekket. Det viser 
seg at overgrepsutsatte tar hensyn til 
legen og sjekker: tåler de dette her? Og 
ofte har brukerne hatt en oppfatning av 
at helsepersonell ikke har tålt det som blir 
fortalt.  
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«[Som lege er det] viktig å være trygg og 
presentere seg selv. For det gjør ingenting 
om man blir ukomfortabel. Ikke vær redd 
for å være i stuss på ting og si at selv om 
du ikke vet nok om emnet for øyeblikket 
vil du følge pasienten videre opp og finne 
ut av ting til neste time. Det er viktig å 
ikke bli sint på overgriperen, fordi dette 
kan lukke samtalen. Det er ikke legenes 
jobb å plassere skyld. Vær også forsiktig 
med å gi den utsatte en offerrolle. Man 
er ganske liten når man kommer inn på 
et legekontor og forteller med få ord noe 
som står med livlige bilder i hodet på en 
selv. Ikke gjør dem mindre. Det er utrolig 
viktig å møte dem med verdighet. Ikke si 
«stakkars deg», for det er «ikke stakkars 
deg». Det var synd på det barnet, men 
det er mer viktig å applaudere den utsatte 
[som voksen] for at han våger å dele sine 
opplevelser nå.»

Ved SMISO finner man en bruker-
gruppe som kan fortelle hva som hjelper 
dem på veien videre; råd man som frem-
tidig lege vil ha nytte av å ta med seg. 
Å lytte til disse pasientene innebærer at 
legen ikke må bli for fokusert på seg selv. 
«Det er veldig farlig å være for flink når 
det gjelder overgrep», sier Aamodt, «De 
færreste fastleger kan nok til å være ekspert 
på en slik situasjon, men det de kan er å 
forholde seg til en pasient og lytte». Det 
er dessuten vi hjelpere som skaper den 
pinlige tausheten, har Aamodt erfart, og 
den tausheten kan brytes ved å si: «Takk for 
tilliten. Er det greit at jeg spør litt videre?» 
Det er tryggheten og det å bli trodd som er 
det viktige. Aamodt mener uansett at det 
ikke er farlig å spørre om en pasient har 
blitt utsatt for seksuelle overgrep.

Legens kunnskap om pasientgrup-
pen| Aamodt holdt flere foredrag for leger 
for noen år siden, og opplevde leger som 
var bekymret for at de ikke hadde funnet 
ut om deres egne pasienter var utsatt for 

overgrep – og dermed ikke hadde klart å 
få tak i det bakenforliggende problemet. 
Mange av legene hadde ikke spurt, fordi 
de ikke visste hva de ville gjøre dersom 
svaret var ja. Flere av brukerne Aamodt 
har hatt kontakt med har begynt å snakke 
om familieforhold og hendelser i barndom-
men, uten at legen har forstått eller plukket 
opp tråden. Det er sikrere å ikke spørre 
og lett å bli satt ut av det som eventuelt 
blir fortalt. Aamodts råd til fremtidige 
medisinere er likevel tydelige: 

«Man skal ikke late som ingenting. 
Man skal ikke være redd for å gjøre noen 
feil. Jeg har jobbet her i femten år og har 
snakket med mange overgrepsutsatte. En 
av de tingene som jeg har hørt når jeg spør 
om de har snakket med fastlegen sin om 
det er: «Ja, det har jeg, men jeg så at han 
ikke tålte det så jeg stoppet i tide.»

Litteraturliste:
[1] Thoresen, S. & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av 

vold i et livsløpsperspektiv. Rapport 1/2014. Oslo, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
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Kampen mot myelomatose, veien til stedssans, livskvalitet ved 
binyrebarksvikt og løsningen på influensagåten. Hva vil du forske på?

Sommerens 
akademikerfabrikk 
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F
or at medisinfaget 
skal utvikles er vi 
som driver med 
faget nødt til å 
forske for å øke 
kunnskaps- og fer-
dighetsbanken vi 

arbeider ut ifra. Tendensen har de siste 
årene dessverre vært at færre og færre 
leger velger hel- eller deltidsforskning. 
Nmf og Legeforeningen ønsker at leger 
skal forske og derfor opprettet vi stipender 
for sommerforskning. 

Hvert år tildeles medisinstudenter 
stipenderfra Nmf og Legeforeningen i 
Bergen, Trondheim og Tromsø. Hensikten 
er å aktivt støtte forskningsinteresse hos 
medisinstudenter, slik at flere nye leger 
velger å gå inn i akademisk medisin. 

Åtte medisinstudenter har i sommer 
mottatt stipend og drevet med forskning. 
De ble spurt om sin motivasjon for fors-
kning, hva de har gjort i sommer og hvilke 
resultater det har gitt. 

Even Holth Rustad, Trondheim
Jeg er forskerlinjestudent og jobber med 
å undersøke betydningen av mutasjoner i 
kreftcellene ved myelomatose. Aller helst 
vil vi finne viktige kreftmutasjoner som 
kan angripes med målrettede medisiner. 
I sommer har jeg gjort en pilotstudie 
i å undersøke fritt sirkulerende DNA i 
blodprøver, på jakt etter nettopp slike 
mutasjoner. Liknende studier er gjort på 
andre kreftsykdommer, men foreløpig ikke 
myelomatose. Målet er å utvikle en slags 
«flytende biopsi», for kunne overvåke syk-
dommens genetiske utvikling nøye, uten å 
trenge gjentatte tradisjonelle vevs-biopsier. 

Heldigvis har lange dager på laborato-
riet betalt seg og pilotstudien ble vellykket! 
Små DNA-fragmenter fra kreftceller fant 
veien ut i blodet og kunne måles etter 

opptil 15 år.  Resultatene er sendt inn som 
abstract til desembermøtet i den amerikan-
ske hematologiforeningen, med tittelen 
«Detection and Monitoring of BRAF 
and NRAS Mutant Clones in Myeloma 
Patients by Digital PCR of Circulating 
DNA». Fram til møtet jobber vi med å  
utvider forsøket ved å tine og analysere 
flere pasientblodprøver fra biobanken. 

Emilie Ranheim Skytøen, Trond-
heim
Vitenskap brenner jeg varmt for, og jeg 
bruker nesten enhver fritid til forsknings-
prosjektet mitt; hvordan stedssans og 
hukommelse er organisert i hjernen. Moti-
vasjonen er ren nysgjerrighet, men også 
et ønske om å gjøre verden til et bedre 
sted. Min mening er at  forskning former 
fremtiden, og påvirker hvordan vi betrakter 
og behandler verden rundt oss. 

I sommer har jeg samlet inn data til 
to uavhengige prosjekter. Arbeidet har 
variert fra å pusse sponplater til å utøve 
hjernekirurgi på mus. Resultatene fra det 
ene prosjektet skal presenteres som postere 
på to konferanser i høst. Prosjektet ledes av 
postdoktor David Rowland, og innebærer 
et forsøk på å identifisere funksjonen til 
en bestemt nervecelle man tror er viktig 
både for hukommelse og stedsans. 

I det andre prosjektet forsøker vi å 
skjønne hvordan «gridcellene», hjernens 
GPS, er organisert i mus. Det arbeidet skal 
jeg presentere på Forsker Grand Prix 2015.

Linn Solveig Sortland, Bergen
I sommer har jeg vært en del av forsknings-
gruppen ved endokrinologisk seksjon ved 
Haukeland sykehus/UiB. Forskningspro-
sjektet mitt var å gjøre en longitudinell stu-
die på livskvalitet hos personer med primær 
binyrebarksvikt (Addisons sykdom), mer 
spesifikt å relatere livskvalitet til blant annet 

tekst: Helene Kolstad Skovdahl
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ulike behandlingsregimer og komorbiditet. 
Forskningen har så langt bestått i å lese 
seg opp på allerede publisert litteratur, for 
å sette seg inn i emnet, og deretter jobbe 
med et pasientregister og -journaler for å 
hente ut relevant informasjon. 

Parallelt med datainnsamlingen har jeg 
startet artikkelskrivingen, hvor resultatene 
skal presenteres. Siste uke av sommerpe-
rioden gikk med til å møte statistiker og 
klargjøre dataene for de statistiske analy-
sene. Det primære siktemålet om å samle 
og organisere dataene, ble gjennomført i 
sommer, men statistiskk-bearbeidelsen og 
ferdigstillelse av artikkelen gjenstår. Jeg 
skal jobbe videre med prosjektet ved siden 
av studiene og gleder meg til å se hva det 
endelige resultatet blir. En lærdom er at 
ting tar lenger tid enn foventet!

Anders Madsen, Bergen
Forskningen har jeg utført ved Influensa-
senteret, hvor det forskes på influensaviru-
set og influensavaksiner. Jeg har undersøkt 
bindingsstyrken til influensaspesifikke 
antistoff fra helsearbeidere ved Haukeland 
Universitetssykehus. Målet er å få en bedre 
forståelse for effekten av årlig influensa-
vaksinasjon.  Ettersom jeg tenker å søke 
Forskerlinjen var dette en god mulighet 
til å skaffe forskningserfaring. 

Arbeidet i sommer har hovedsakelig 
foregått på laboratoriet, hvor jeg har 
analysert serumprøver som ble tatt over 
en femårsperiode etter svineinfluensa-

pandemien i 2009. Så langt har vi blant 
annet sett at mengden antistoff ikke alltid 
henger sammen med den immuniserende 
effekten av de samme antistoffene. Dette 
indikerer at vi kanskje bør se på mer enn 
bare antistoff-titer (antistoffmengden, red.
anm.) for å vurdere hvor god en vaksine 
er. Resultatene fra forskningsprosjektet vil 
bli samlet til en rapport og en presentasjon 
som jeg skal holde for forskningsgruppen. 
Forhåpentligvis vil arbeidet resultere i en 
forskningsartikkel i fremtiden.

Louise Carlsen, Tromsø
Denne sommeren har jeg deltatt i et 
forskningsprosjekt tilhørende metabolsk 
og nyremedisinsk forskningsgruppe ved 
UiT. Mitt arbeid har bestått i å innhente 
data som skal brukes i oppfølgingsstudie 
fra en studiepopulasjon fra den sjette 
Tromsøundersøkelsen. Hovedmålet i 
sommer var å innhente fødselsvekt til en 
studiepopulasjon på 1627 personer født 
mellom 1945 og 1957, ved å gjennomgå 
gamle fødselsprotokoller i statsarkivet. 

På 40- 50-tallet registrertes informasjon 
om fødsler for hånd ettersom datamas-
kinen  ikke var funnet opp enda. Vi har 
bare hatt tilgang til fødselsprotokoller fra 
Tromsø sykehus og enkelte andre plasser i 
Troms, noe som medfører at vi ikke finner 
samtlige populasjonsdata. Det planlagte 
arbeidet tok noe kortere tid en forventet 
og jeg brukte de siste ukene på å hente inn 
endepunktsdata for samme populasjon i 
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journalsystemet (DIPS). Dataene som ble 
samlet inn skal i det videre arbeidet brukes 
til å undersøke om det finnes assosiasjoner 
mellom fødselsvekt og nyrefunksjon hos 
middelaldrende. Sommerforskningen har 
være spennende og bydd på mersmak! 

Timothy Ciosek, Tromsø
Siden august 2014 har jeg vært tilknyt-
tet forskningsgruppen for Urologi og 
Endokrinkirurgi. Vi vil utvikle metoder 
som kan forlenge tidsvinduet man har 
ved midlertidig opphold i nyrenes blod-
forsyning under kirurgi. Blodforsyningen 
stanses ved flere kirurgiske inngrep, blant 
annetnyre- og aortaoperasjoner. Nyrene 
er svært følsomme for iskemi-tilstanden 
som oppstår i organet, og tiden uten 
blodtilførsel bør begrenses. Etter bare en 
halvtime kan nyrene bli alvorlig skadet, og 
ytterligere skade kan oppstå når organet 
senere reperfunderes, såkalt reperfusjons-
skade. 

Akutt nyresvikt er en alvorlig posto-
perativ tilstand som bidrar til betydelig 
morbiditet og mortalitet i sykehusene. I 
sommerperioden har jeg assistert i kirur-
giske griseforsøk med en ny operasjons-
protokoll. En viktig og nødvendig fase 
i prosjektet er å finne en biokjemisk- og 
morfologisk markør for å måle kvaliteten 
og kvantiteten av iskemi- og reperfusjons-
skaden i nyrene. Blant de mest brukte er det 
aktiverte proteinet kaspase-3, noe jeg også 
har gjort analyser på, i tillegg til under-

søkelser etter nye markører. Resultatene 
er i ferd med å bli en forskningsartikkel, 
forhåpentligvis til publisering. Det har vært 
overraskende funn som det blir spennende 
å få presentert dokumentasjonen på!

Sophie Bowe, Trondheim
Prosjektets målsetning var å analysere 
placentabiopsier for å finne en metabolsk 
profil i placenta fra svangerskap med 
preeklampsi (svangerskapsforgiftning) 
sammenlignet med normale svangerskap.I 
fjor (2014) sommer, og i tilknytting til 
hovedoppgaven min høsten samme år, 
jobbet jeg med en forskningsgruppe i 
London. Sammen med gruppen forsket 
jeg på kardiovaskulære forandringer hos 
kvinner med preeklampsi. Dette ga mer-
smak og jeg ønsket derfor å forske videre 
innen fagfeltet. 

I sommer har jeg utført HR-MAS 
NMR-spektroskopi, som er en avansert 
metode for å undersøke organiske mole-
kylers størrelse og ut ifra dette identifisere 
spesifikke molekyler. Metoden ble utført 
på placentabiopsier fra svangerskap med 
preeklampsi og svangerskap med normale 
utkom, for å kunne sammenlikne moleky-
ler involvert i metabolske prosesser. De 
resulterende NMR-spektroskopiene ble 
prosessert og senere analysert. Jeg har 
begynt å få opplæring i hvordan materialet 
skal jobbes med videre og  får lov til å være 
med på det videre arbeidet.
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Interessert i globale helseutfordringer? Med nye utviklingsmål fra FN i 
emning blir det en interessant nordisk medisinstudentkonferanse i Bergen 
med fokus på bærekraftig helse for alle

Bærekraftig helse i 
skjærgården

F
ederation of Internati-
onal Nordic Medical 
Students’ Organiza-
tions (FINO) er et 
samarbeid mellom 
de nordiske med-
lemsorganisasjonene 

i IFMSA; altså Norge, Island, Danmark, 
Finland og Sverige. En del av dette sam-
arbeidet er FINO-konferansen, som er en 
årlig medisinstudentkonferanse medlems-
organisasjonene rullerer på å arrangere. 
Under konferansen møtes delegater fra 
de fem landene for å samarbeide om saker 
viktige for medisinstudenter, og lære mer 
om konferansens tema.

I år er det Norge som skal arrangere 
konferansen, og den skal avholdes på idyl-
liske Skjærgårdsheimen utenfor Bergen 5. 
-8. november. 

Dette året er et viktig år for global helse 
i og med at de gamle millenniumsmålene 
(Millenium Development Goals) erstat-
tes med nye bærekraftige utviklingsmål. 
Derfor har vi valgt «Bærekraftig helse 
- hvordan sikre god helse for alle» som 
tema. Vi håper at konferansen skal være et 
samlepunkt for studenter som er opptatte 

av globale helsespørsmål, og som ønsker å 
arbeide videre med dette. Gjennom spen-
nende foredrag, paneldebatter, workshops 
og diskusjoner håper vi å gi deltakerne 
kunnskap og verktøy til å engasjere seg 
videre.

Vi kan by på et spennende program 
med flere flinke foredragsholdere som 
David Sanders, Safia Abdi Haasan, Peter 
David Austen, Øyvind Eggen og Sigrun 
Møgedal. I tillegg vil flere gode workshops 
gi deltakerne mulighet til å reflektere rundt 
tema som er tatt opp. Hver dag vil vi ta for 
oss et nytt tema innen global helse, som 
for eksempel bærekraftige utviklingsmål, 
helsebistand, politisk økonomi og gras-
rotsmobilisering. Alt dette for å kunne 
gi deg som deltaker en innføring i ulike 
aspekter ved bærekraftig helse og hvordan 
du kan påvirke viktige aktører. I tråd med 
konferansens tema vil vi etterstrebe å 
gjøre arrangementet så miljøvennlig som 
mulig, blant annet gjennom å servere 
vegetarisk mat. 

Synes du dette høres spennende ut 
håper vi å se deg på konferansen! 

tekst: Ida Vikan
bilde: Symra Joner Andbo
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Han var den første som tok ut pappapermisjon ved sitt sykehus på 1970-tal-
let, men han representerer fremdeles en mannsdominert gren av medisinen. 
Kåret til årets foreleser ved Universitetet i Bergen, professor Torbjörn Jonung, 
forteller her om yrkeshverdagen som karkirurg.
tekst: Caroline Brodwall Berge
bilde: Privat

Hva går spesialiteten ut på?
Karkirurgi behandler pasienter med 

sykdommer i blodkarene, med unntak 
av de i hjertet og hjernen. Vanligst er 
pasientene med åreforkalking i karene 
(«røykeben»), hvor det kommer for lite 
oksygen til bena. Pasientene får da smerter 
ved gange. Sykdommen kan utvikle seg 
til at pasientene får hvilesmerter, sår i 
affiserte ekstremiteter og ibland tvinges 
man til amputasjon.

Hos en stor gruppe pasienter befinner 
åreforkalkningen og  forsnevringen i 
pulsåren på halsen som går til hjernen. 
Problemet her er at forkalkningsplakket 
i åren kan løsne og ta veien videre til 
hjernen, som er årsaken til tyve prosent 
av alle hjerneslag. En annen stor gruppe 
er pasienter med aneurisme – svekkelse og 
utposning av karveggen – på hovedpuls-
åren. Disse pasientene må behandlas før 
pulsåren sprekker. 

Hvordan foregår spesialistutdanning?
Spesialisering til karkirurg skjer på avde-
linger som driver med  karkirurgi, først og 
fremst på universitetssykehusene. Tidligere 
ble man først generell kirurg og deret-
ter tok man noen år med karkirurgi før 
spesialiteten var i havn. I dag planlegges 
det endring i systemet for å forkorte 
utdanningen, blant annet ved at en ikke 
trenger å bli generell kirurg først. 

Hvilke oppgaver har du i arbeidshverdagen? Jeg 
har to arbeidsgivere. Hovedsakelig er 
jeg ansatt av Universitetet i Bergen, der 
undervisning, eksaminering av studenter 
og forskning er det viktigste. I tillegg 
har jeg poliklinisk virksomhet to dager i 

uken på karkirurgisk avdeling, og deltar 
dessuten på visittene på sengeposten.

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Arbeidsmiljøet på universitetet og på 
sykehuset er veldig bra for min del, og 
det er mange kolleger å samarbeide med 
på begge arbeidsplasser.

Kirurgi innebærer mye arbeid på nettene. 
Til nå har det vært mest menn som har 
studert medisin. Men, i dag da mer enn 
halvparten av studentene er kvinner, har 
dette allerede påvirket kjønnsfordelingen 
innen kirurgien. Innstillingen til arbeidet 
forandrer seg og endringen med størst 
størst betydningen er at begge foreldrene, 
med full kollega-aksept, tar ut svanger-
skapspermisjon. Da jeg var  fersk pappa, 
var jeg den første som tok ut pappaper-
misjon på 1970-tallet ved mitt sykehus i 
Sverige. Det tar tid å endre på holdninger.

Hva vekket interesse din for faget?
Jeg spesialiserte meg til å bli generell kirurg 
på et sentralsykehus og syntes karkirurgi 

virket interessant. På universitetssykehuset 
fikk jeg jobbe på en post som bedrev 
karkirurgi – siden det var jeg fast.

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spe-
sialistene? 
For å bli en flink kirurg må man ha inter-
esse både for pasientene og for det rent 
tekniske. Du må ha en stahet for å stadig 
forbedre deg  og du må kunne stadig 
tilpasse deg nye hendelser og rutiner. 
Arbeidsmiljøet er hele tiden skiftende. 
Som professor må du ha interesse for 
undervisning og synes det er stimulerende 
å undervise studentene. Forskning krever 
nyfikenhet og stahet, og er ikke glamorøst. 

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
Tidligere var karkirurgi en spesialitet med 
stor dominans for åpen kirurgi. I dag har 
den tekniske utviklingen, som innebærer 
at man kan behandle forsnevringer og  
utposninger i karene med kateter, helt 
forandret spesialitetens karakter. Resultatet 
blir at karkirurgen både skal kunne operere 
og  kunne nye spesialiserte teknikker. 
I framtiden kommer de nye teknikkene 
til å  utvikles og mer avanserte tiltak kan 
gjennomføres med kateterteknikk. Hvem 
vet om man i fremtiden kan behandle 
åreforkalkning med tabletter – men, det 
får en vente å se.

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Arbeid på en post med karkirurgi og prøv 
– det er spennende!

«Du må ha en stahet 
for å stadig forbedre 
deg  og du må kunne 

stadig tilpasse deg nye 
hendelser og rutiner. .»
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Turnus

lege
tekst: Mikal J. Oderup Hole
bilde: Mikal J. Oderup Hole og Wikimedia
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Hvorfor valgte du turnus i Tromsø?
Tromsø var øverst på listen over stedene jeg 
søkte! Jeg hadde lyst til oppleve noe helt 
annet enn det jeg var vant til, jeg hadde 
aldri vært i Tromsø før. 

Hva er du fornøyd med?
Det var en hyggelig mottakelse og vi fikk et 
godt introkurs før vi begynte. Jeg opplever 
at det er god stemning blant turnusleger og 
assistentleger, og at de deler kunnskap og 
erfaring med oss som er nye. Jeg synes det 
er positivt at det er mange turnusleger på 
sykehuset samtidig, det bidrar til et godt 
miljø. Sykehuset er ganske stort, men jeg 
har fått god opplæring og den oppfølging 
jeg har hatt behov for til nå! Jeg vet ikke 
om det er like god oppfølging på andre 
avdelinger.

Hva har vært mest skummelt/lærerikt?
Vi er sjelden alene, hjelpen er alltid nær. 
Derfor oppstår det ikke egentlig noen 
skumle situasjoner. Det mest lærerike 
er vel det som skjer på vakt. Man kan jo 
være nervøs når man kommer i uvante 
situasjoner, for eksempel med dårlige og 
ustabile pasienter. 

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Når man lykkes og opplever at man mestrer 
noe – det er naturligvis en god følelse!  

Er det ulemper med å jobbe på et stort sykehus? 
Ja, det kan det nok være. Man blir nok 
ganske anonym blant alle de andre og 
det er mange ansatte som ikke vet hvem 
du er. I tillegg kjenner man seg ofte som 
en liten del i et stort maskineri, hvor du 
sjelden følger pasientene fra start til slutt.
 
Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Jeg kommer ikke på noen konkrete eksem-
pler, men rent generelt synes jeg det er 
viktig at man husker å gjøre egne vurde-
ringer helt fra starten. Det er også viktig 
å være godt forberedt når du ringer for 
å referere pasienter til din overordnede 
vakthavende lege.  En skal helst ha tenkt 
litt selv, og ikke bare presentere funn. .

Hvordan er livet utenfor sykehuset?
Tromsø er er en flott by, det er mye liv og 
mange tilbud for en hver. En bonus er 
de fantastiske turmulighetene rett uten-
for døren! Men det er klart at det er en 
stor overgang å flytte til et nytt sted. Vi 
som kommer utenbys fra har nok hatt 
lettere for å møtes og knytte bånd. På 
vårt turnuslege-kull har det vært ca femti 
prosent Tromsø-studenter, og femti prosent 
utdannet ved andre universiteter.  

Tips til andre som skal i turnus?
– Vær positiv og løsningsorientert.  

Navn: Tuva Steinberg
Alder: 26
Universitet: Poznan University of Medical science
Sykehustjeneste: UNN Tromsø
Distrikttjeneste: Målselv 

– Vær en god og generøs kollega – det får 
man mye igjen for. 
– Det er lett å tenke at man er ny og treg 
og at ting derfor tar lenger tid, men sånn 
er det for alle! 
–Det kan aldri sies for ofte: SPØR heller 
ti ganger for mye enn å “kokkelere” på 
egenhånd. Da blir alle nervøse. 
 – Det å være besluttsom er en muskel 
som må trenes opp. Det er lett å overlate 
alle valg til en overordnet. Konferer, men 
kom gjerne med forslag! 

Hvor mye jobber du i uken?
På kirurgen jobber man ca en-to vakter i 
uka, og lite helgearbeid. Avspasering hver 
sjette uke. På medisin har man vaktuker 
og postuker, omtrent like mange av hver, 
og vi jobber ca hver tredje helg. I Tromsø 
jobber turnuslegene aldri netter, men de 
seneste vaktene varer til kl 01:00. 
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Leser du om kroppens fantastiske sammensetning, kan du nesten bli religiøs av mindre. 
På veien mot legeyrket, nedgravd i bøker, er det derfor lett å få inntrykk av at kroppen er 
feilfri. Men er den virkelig det? Ved nærmere ettertanke er det noe tilbehør som vi strengt 
tatt kunne klart oss uten:

Brystvorter. Undertegnede har en gang hørt at menn har brystvorter fordi utvekstene allerede 
er på plass når hormonene kommer til og skal avgjøre fosterets kjønn. Men hvorfor har vi 
ikke en mekanisme som hindrer at vi må bære rundt på denne overflødigheten? At menn 
har brystvorter er omtrent like logisk som at kvinner skulle hatt skjegg. Nei, vi snakker om 
noe annet. 

Surrethet. Det er en gåte at det ikke finnes en mekanisme som hindrer meg i – for ørtende gang 
den dagen – å åpne kjøleskapet for å kartlegge innholdet. Dette til tross for at jeg fotografisk 
vet nøyaktig hva som er der inne – og enda det ikke finnes et gram av mat i kjøleskapet tar 
jeg fortsatt en kikk. Hvor mange årsverk har jeg ikke kastet bort på å gjøre denne fullstendig 
unødvendige gesten . 

Lilletåen. Lillefingeren er god å ha iblant. Lilletåen derimot, er storeslem sjøl. Enda så anonym 
den er, er den utvilsomt vond å slå borti noe med. Det er sjelden man høster særlig applaus 
over hvor vakker lilletå man har også. Lilletåen er den late naboen som ikke gidder å være 
med resten av blokka å måke snø; Vanvittig irriterende selv om den ikke gjør noe som helst. 

Redsel. Redsel er dønn nødvendig for oss, uten den hadde vi ikke overlevd i naturens råskap. 
Men hva med en bryter for å slå av irrasjonell angst? Alle vet at ingen gidder å høre etter når 
en klassekamerat på videregående holder framlegg om språket i Hamsuns bøker. Så hvorfor 
dundrer hjertet så ribbeina gir etter når du selv skal opp i historietimen og fortelle om norsk 
frøforsyning på 70-tallet. Ingen hører etter da heller.

Glemskhet (og surr igjen). Du har ett eneste par nøkler til leiligheten, men disse klarer 
tydeligvis ikke hukommelsen å holde styr på. Du har en gryende følelse av at noe ikke stem-
mer (blå)mandag morgen. Om det skyldes den glemte matpakka, at du har låst inne katta på 
badet eller glemt å skru av komfyren etter frokosten vet du ikke. Men noe er det..

Utenfor Pensum

leif.koerner@hotmail.com

Den fantastiske kroppen

tekst: Sondre Hauge Rønning
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NmFS (UNIKe) Nye  
UTSeeNDe
Du har sikkert fått med deg det store som skjedde den spede begynnelsen av høsten 
2015. Ikke? Vi i Nmf har jo fått ny logo og grafisk profil! Hvis du ikke har sett dette 
før, så får du muligheten nå.

Forandring fryder heter det visst, og vi 
Nasjonalt styre av Norsk medisinstu-

dentforening (Nmf) tenkte vi skulle se om 
det stemte. Denne våren har PR-gruppa i 
Nmf utviklet organisasjonens nye grafiske 
profil. Det høres kanskje ut som en flåsete 
sjargong – og er det kanskje – men en 
knytter gjerne en grafisk og stilmessig 
profil til seg for å bli husket. Det er de 
«litt retro, men alle går med de for tida»-
brillene, unikumet av en farge (helsvart) 
du valgte på stetoskopet ditt, eller barten 
du stolt har grodd og formet litt, men ikke 
så innmari annerledes – slik at den ser ut 
som alle andre barter.

Vi har en organisasjonslogo og -farge 
som skal kjennetegne oss på samme måte 
som overnevnte hverdagseksempler. Den 
tidligere utgaven av logoen kunne til tider 
skape noe pinligheter, blant annet fordi 
vi ikke heter Norsk musikkorpsforening 
(NMF) eller Norsk Motorsportforbund 
(NMF). Vi heter Norsk medisinstudent-
forening (Nmf), og NMFene – altså ikke 
vi – var lei av å bli oppringt av legemid-
delfirmaer som klaget over at de ikke fikk 
lov til å gi penger til Nmf. 

tekst: Helene Kolstad Skovdahl

Vi har derfor laget en ny, men ikke helt 
revolusjonerende annerledes logo [bilder 
under]. Håper dere noenlunde gjenkjen-
ner det unike i Nmf, som om den var 

en rosa, rutete dress som (nesten) ingen 
andre har, men som sier utrolig mye om 
personligheten din. 
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ÅreTS ForeNINg 2015: 
meDHUm
MedHum 2014 samlet inn 2,4 millioner kroner for å bedre mødre- og barnehelse og 
bekjempelse av Ebola i Sierra Leone. For arbeidet mottok MedHum Oslo prisen for 
Årets Forening 2015 av SiO. 

To komma fire millioner er totalsum-
men på det som ble  samlet inn for 

prosjektet i samarbeid med Leger Uten 
Grenser. Det er et stort tall. Bak dette 
resultatet står et avtroppet styre, som jobbet 
knallhardt i to år, både lokalt og nasjonalt.

Juryen i SiO beskriver MedHum som ”en 
begrenset målgruppe som har fått til aktivitet 
langt utenfor sitt umiddelbare nedslagsfelt. 
Kreative arrangementer, god organisering 
og en sammenføyning av fag, dannelse og 
sosialt engasjement gjør denne foreningen til 
en svært god ambassadør for studentlivet på 
Universitetet i Oslo.” Gjennom intensivt arbeid, 
og oransje heldekkende drakter, har MedHum 
Oslo gjort seg godt kjent på Blindern og i hele 
hovedstaden. Oslos befolkning ble – blant 
annet – engasjert med bamsesykehus, standup-
show, flash mob, og ikke minst sykkelturen fra 
Tromsø til Oslo.

MedHum Oslo gjorde en fantastisk innsats 
høsten 2014, med tanke på både studentenga-

tekst: Ingebjørg Hagen Agøy, Nithiya Nareshkumar
bilde: SiO Foreninger/Helge Skivenes 

sjementet, synliggjøring, kvalitet på arrange-
menter og selve innsamlingen. Tallenes tale er 
klar; bøssebærerne i Oslo samlet inn 159 701 
kroner! Beløpet fra bøssebærerne inngikk i 
MedHums totale innsamlingssummen på 2,4 
millioner kroner, som er ny nasjonal rekord. 
Men like viktig er engasjementet vi har klart 
å skape blant studentene i Oslo og kvaliten på 
arrangementene vi har gjennomført.

Gjennom aksjonen har MedHum klart å 
spre kunnskap og interesse for mødre og barn 
i Sierra Leone, og global helse generelt. Med-
Hum har på en god måte fått medisinstudenter 
og andre til å bli mer interesserte i globale 
helsespørsmål. Dette er et høyaktuelt tema, 
og noe det er svært viktig for både fremtidige 
leger og befolkningen generelt å ha god og 
riktig kunnskap og forståelse for.

Vi takker SiO for å ha mottatt prisen som 
«Årets Forening 2015». Dette gir oss motiva-
sjon til å skape en enda bedre aksjon i 2016! 
MedHum Oslo 2016 skal støtte Leger Uten 

Grensers prosjekt i bekjempelsen av tuberku-
lose i Mumbai, India.  Både MedHum Oslo 
og MedHum nasjonalt har tenkt ut kreative 
arrangementer både før og under aksjonsuken. 
Målet er å slå rekorden på fjorårets aksjon og 
selvfølgelig skape enda mer engasjement i 
hele landet. Vi er stolte av å ha mottatt prisen. 
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ÅrSmøTer og valg I 
NmFS loKallag
Høsten er årsmøte- og valgtid i Nmfs mange lokallag. I Oslo, hvor 
Æsculapredaksjonen holder til, var det dessuten stetoskop-premie til to heldige 
oppmøtte.

Torsdag tredje september holdt Nmf 
Oslo årsmøte og valg av nytt styre. 

Leder, Vivian S. Amundsen, stilte ikke 
til gjenvalg og Emma Lengle, tidligere 
Forskningsutvekslingsansvarlig, ble valgt 
til ny lokallags-leder. I året som kommer 
ønsker hun spesielt å jobbe med å gjøre 
Nmf Oslo synligere på fakultetet og å 
skifte fokus fra å verve nye medlemmer til 
å ivareta de som allerede har medlemskap. 
Hun foreslår færre vanskelige forkortelser, 
som for eksempel IFMSA, GA, GUK og 
Tvk 3. I tillegg ønsker den nye lederen å 
ikke bare legge ut fullstendige referater fra 
styremøtene på Nmf Oslos nettsider, men 
også publisere en kort oppsummering på 
facebook-siden til lokallaget. Lengle mener 
det ikke skal være nødvendig å sitte i styret 
for å forstå alt det gode Nmf har å tilby!

Halvveis i årsmøte i Oslo holdt Yngre 
Legers Forenings Kristin Kornelia Utne 

tekst: Synne Lofstad
bilde: Vivian S. Amundsen og Nmf Oslo

et innlegg om hvorfor det er viktig å være 
medlem av legeforeningen (og Nmf). Utne 
var leder av Nmfs nasjonale styre i 2010 og 
for henne var de viktigste grunnene til å 
engasjere seg:  1 - å kunne påvirke arbeids-
livet vi blir en del av som ferdige leger og 
2 - juridisk bistand ved midlertidig lisens. 
Møtet ble avsluttet med loddtrekning av 
to stetoskop fra Littmann til de som hadde 
holdt ut hele programmet, inkludert de 
potensielt kjedelige gjennomgangene av 
busjett og regnskap. Alle som var tilstede 
(35-40 personer)  ved enden av møtet hadde 
sjansen til å vinne. 

Oppdaterte lister for lokallagenes 
nyvalgte styrer finnes bakerst i denne 
utgaven av Æsculap. Vi gratulerer alle de 
nyvalgte og ønsker lykke til i det fremtidige 
styrearbeidet!
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Det er mye innen global helse vi kan føle er langt unna oss i Norge. Dette gjelder 
ikke problematikken rundt migrasjon av helsearbeidere. Dette er en problemstilling 
hvor vi alle er en del av nettverket, og hvor avgjørelser her hjemme får direkte 
konsekvenser i neste ledd et annet sted – slik at ulikheten opprettholdes..

Når vi tenker på hjerneflukt kan det 
være mange ser for seg at leger fra 

lav- og mellominntektsland bli aktivt 
rekruttert til høyinntekstland, gjerne gjen-
nom jobbannonser i aviser og liknende. Vi 
kan tenke det er synd at disse ressurssterke 
individene ikke forblir i sine ressurssvake 
hjemland. At de har et ansvar for å bidra 
til den intellektuelle kapitalen, og bidra til 
sine medborgere. Dette er et utdatert og 
unyansert syn på problematikken rundt 
migrasjon av helsearbeidere. For hva skjer 
egentlig når en svensk eller dansk lege 
kommer til Norge? Kan det på noen måte 
være problematisk? Det er nærliggende 
å tenke seg at Norge lar være å utdanne 

tekst: Vilde Skylstad
bilde: Arrangørene av GA

tilstrekkelig antall egne spesialister fordi 
det er billigere å importere fra nabolan-
dene. Dessverre bidrar dette til å skape 
et vakuum i landene vi får leger fra, som 
må fylles av neste ledd. Leger fra Tysk-
land og Egypt erstatter legene vi trekker 
noen timer lengere nord fra Sverige og 
Danmark, og leger fra andre steder må 
erstatte disse igjen. 

IFMSA – ulike land med felles 
problematikk | Migrasjon av helsear-
beidere har vært en sentral diskusjon i 
IFMSA (se faktaboks) den siste tiden, og 
var følgelig  tema for generalforsamlingen 
i Makedonia nå i august. Medisinstuden-

ter fra land som representerer alle sider 
av legemigrasjons-problematikken var 
tilstede. IFMSA-Sverige kunne meddele 
at de har mange leger fra Egypt. Hvorfor? 
Fordi de svenske legene reiser til Norge. 
Det er selvsagt faktorer på begge sider 
av problematikken som bidrar til dagens 
situasjon. Landene legene reiser fra har 
et eget ansvar for å skape insentiver for 
helsepersonell til å bli i hjemlandet, men 
vi skal være smertelig klar over at vi dyt-
ter første brikken i et dominospill når vi 
ikke legger til rette for å utdanne egne 
spesialister  gjennom turnusordningen. 
Nok en gang skummer vi fløten – vi kan 
tilby jobb, uten å måtte ta regningen for å 

mIgraSjoN av HelSe-
arbeIDere – eT Tema 
Som PÅvIrKer «oSS» og 
«Dem»
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utdanne; Høyest sykdomsbyrde og lavest 
legedekning – og vi bidrar ikke til å bedre 
situasjonen.

Debatt og enighet – men hvor er 
beslutningstakerne? | Ofte sitter 
delegatene fra IFMSA-medlemmene 
og er enige om mye. Paneldebatten om 
migrasjon av helsearbeidere under GA (se 
faktaboks) var ikke et unntak. Studenter 
som interesserer seg for problematikken 
møter opp for å høre synspunktene til  
representanter fra WHO, Makedonske 
myndigheter og en egen organisasjon som 
arbeider for mer rettferdig legedekning. 
Alle er enige om at situasjonen er uholdbar. 

Alle nikker og blir enda litt mer enige for 
hvert innlegg og etterfølgende spørsmål. 
Vi medisinstudenter må bidra til å ta denne 
debatten videre til de vi mener opprett-
holder status quo. Vi må dessuten stille 
spørsmål til de som er uenige i at dagens 
legedekningssituasjon er problematisk. 
Vi må utfordre de i Norge som mener vi 
ikke trenger flere turnusplasser, og de som 
mener det er lurt av oss å ikke budsjettere 
med å dekke vårt eget spesialistbehov. Vi 
må huske hvordan utdanningspraksisen 
bidrar til å opprettholde og øke forskjel-
lene mellom land. Det handler om å la 
andre betale regningen for å utdanne vårt 
helsepersonell. 

Fakta: 

•	 IFMSA	–	International	Fede-
ration	of 	Medical	Students´	
Associations.	Nmf 	representerer	
norske	medisinstudenter	i	denne	
føderasjonen	som	representerer	
mer	enn	1,3	millioner	medisin-
studenter.	

•	 GA	–	General	Assembly.	IFMSA	
sitt	allmøte,	som	arrangeres	to	
ganger	årlig	i	mars	og	august.	
Nmf 	sender	en	delegasjon	med	
Nmf-medlemmer	til	hvert	møte.	

Er du engasjert i noen av Norsk medisinstudentforenings (Nmfs) prosjekter, og 
kunne tenkt deg å møte andre som arbeider med det samme? Samtidig får du 
muligheten til å lære mye nytt, for så å bli enda bedre i prosjektet dit. Da håper vi at 
du vil komme på Nmfs prosjekt- og utvekslingshelg 27.-29. november i Bergen! 

Tradisjon tro arrangerer Nmf en pro-
sjekthelg for alle som arbeider med 

prosjekter i Nmf, denne gangen har vi også 
med oss utvekslingskomitéen på laget. Jo 
flere jo bedre!

 I år har vi valgt en litt ny vri hvor 
fokuset vil ligge på kapasitetsbygging 
innad i prosjektene, og ikke på rekruttering 
til prosjektene, slik det har vært tidligere. 
Helgen vil derfor være et sted for kapa-
sitetsbygging for studenter som allerede 
er engasjert i prosjekter på en eller annen 
måte. Vi kan by på et spennende program 
med foredrag og workshops på tema som 
økonomi, media, kampanjevirksomhet, 
litt om Nmfs oppbygging og hvordan 
promotere prosjektet sitt. Målet er å gi 
deltakerne verktøy for å kunne fortsette 
det fantastiske arbeidet som gjøres gjen-
nom prosjektene. 

tekst: Ida M.N. Vikan, Hanna G. Sestøl

Om ikke dette virker forlokkende nok, 
kan vi friste med et trivelig sosialt program 
med flotte mennesker og god mat. Dette 
er et lavterskelarrangement med stor tak-
høyde, og alle som synes prosjektarbeid 
og helgens aktiviteter høres spennende ut 
anbefales å bli med!

Nmf kan bidra med å dekke reiseut-
gifter. Søk ditt lokallag eller ditt prosjekt 
om det er behov for å få reiseutgiftene til 
Bergen dekket.  Kost, losji og tilgang til 
programmet er gratis!

blI meD PÅ ProSjeKT- 
og UTveKSlINgSHelg!

mer informasjon:  

•	 Følg	med	på	medisinstudent.no	
for	påmelding.	
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«Jeg kan jo ikke synge.» En ikke helt uvanlig uttalelse i store eller 
små forsamlinger når det manes til musikalsk bruk av stemmen. 
Men hva hvis vedkommende var syk, og sang – i tillegg til annen 
form for musikk – kunne bedre utfallet av lidelsen?  

tekst: Frederik Emil Juul

Musikk og medisin
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Amerikanere er ekstra glad i personer 
som klarer å komme tilbake etter 
å ha hatt brukket rygg, bokstave-

lig eller metaforisk. Derfor er det kanskje 
ikke så rart at tidligere kongressmedlem 
Gabrielle Dee Giffords suksesshistorie er 
blitt så populær [1]. Hun ble skutt i hodet, 
var heldig og overlevde, men med betyde-
lige lammelser og store talevanske. Etter et 
langt sykehus- og rehabiliteringsopphold 
har hun nå fått tilbake mye av sin tidligere 
funksjon. Ved slike «mirakelfortellinger» er 
det mange som leter etter årsaken til at det 
gikk så bra, og for Giffords vedkommende 
er det flere – inkludert henne selv – som har 
trukket fram at sang og musikk bidro til 
den vellykkede rehabiliteringen [2].  Mest 
fremtredende er sannsynligvis øyeblikket 
da amerikaneren synger sammen med en 
musikkterapeut like etter at hun hadde 
store problemer med å stave et eneste ord. 
Videoen av hendelsen gikk varmt på nettet 
i februar 2015 [3]. Var dette et eksempel 
på en uutnyttet behandling?

Når er musikk aktuelt? | Tilbake i 
Norge ble det i sommer debatterte mye 
rundt Finn Skårderuds behandlingsmeto-
der i psykiatrien [4]. Flere kulturelle nisjer 
som kunst, litteratur, film, teater og drama 
ble trukket frem som behandlingsformer 
benyttet av Skårderud, men musikk glimret 
med sitt fravær i debatten. Det kan være 
flere grunner til dette. To muligheter er 
at musikk enten allerede er ansett som 
et behandlingsalternativ, eller at det ikke 
erkjennes som noen behandlingsform 
overhode. Sannheten ligger kanskje nær-
mest det første alternativet, i hvert fall om 
en ser på artikkelteksten «Hvordan virker 
musikk på menneskekroppen?», skrevet 

av A Myskja og M Lindbæk i Tidsskriftet 
for Den norske legeforeningen i 2000 [5]. Her 
redegjør forfatterne for forskningen på 
musikk som behandlings- eller terapiform 
og konkluderer med at musikk utviser en 
rekke spesefikke biologiske effekter som 
– skjønt moderate – kunne vært utnyttet 
bedre i klinikken i dag [5]. Myskja og 
Lindbæk skrev også en annen artikkel 
i det samme nummeret at Tidsskriftet; 
«Eksempler på bruk av musikk i klinisk 
medisin» [6], som kommer med flere og 
mer konkrete eksempler på sang og musikk 
brukt i behandlingsøyemed. Det er også 
utgitt egne bøker om emnet [7].

Musikk ser ut til å være mest aktu-
elt ved mer langvarige sykdommer og 
sannsynligvis noe en ville «forskrevet» til 
hjemme- og utenomhospital bruk. Bruken 
og nytten er enda mindre studert i mer 
akutte situasjoner. Samtidig er sykehus-
pasienter i ulike «locked-in» liknende 
tilstander blant de som kunne profitert 
av en musikk-behandling [7-8]. Mye av 
forskningen har rettet seg mot pasienter 
i nettopp den førstnevnte gruppen kro-
niske, og ofte alvorlige syke, pasienter 
som kreft- og psykiatrisk sykdom. Mer 
vanlige og mindre alvorlige lidelser og 
risikofaktorer, som for eksempel hyperten-
sjon, har også blitt undersøkt [9]. Valget 
av studiepopulasjoner kan også skyldes 
musikkens antatte effekter på smerte, stress 
og angst, typisk fremtredende problemer 
hos nettopp psykiatri og kreft-/palliative 
pasienter [5-6, 10-11].

Utfordringer til musikkforskning 
og -behandling | En utfordring ved 
forskning på musikk, ikke bare innen 
medisinen, er at det dreier seg mye om 

«en «bivirkning» at vår 
overnevnte stereotypiske 
ungdom ikke lar seg 
berolige av Mahler.
»
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følelser. Følelser er ikke lett å måle og lig-
ger tett opp mot begreper som livskvalitet 
og mer «holistisk» pasientbehandling. 
Selv om det finnes spørreskjemaer og 
andre tilnærmingsmetoder for å evaluere 
livskvaliteten, er ikke det et like hardt 
endepunkt som for eksempel antallet døde 
pasienter [12-13]. Det betyr ikke at følelser 
og livskvalitet er uten betydelig. At følelser 
har tett tilknytning til prosesser i hjernen 
kan også være en bidragende forklaring 
til interessen for musikkforskning innen 
nevrologi og psykiatri.

Musikkbehandlingens moderate effekt 
er også en utfordring. Blant annet fordi 
det gjør det vanskeligere å måle positive 
eller negative utfall av behandlingen og 
entusiasmen rundt en behandlingsform 
som ikke har revolusjonerende gode effek-
ter, eller som kan patenteres i en egen 
pille, sannsynligvis er mer begrenset. For 
selv om en kan føle seg spontant kvik-
kere av en fengende låt, er det nok mer 
subtile og mindre åpenbare endringer i 
behandlingsutfallet musikken kan tilby 
medisinen [5-6]. 

Et tredje poeng jeg ønsker å trekke 
fram er at vi alle foretrekker forskjellig 
musikk. Litt flåsete sagt vil bestemoren på 
åtti år med hoftebrudd ha liten interesse av 
thrash metall bandet Slayer, mens Mahlers 
9. symphoni er mer til plage enn lindring 
hos en ungdom med en kronisk reumatisk 
lidelse. Samtidig blir de fleste beroliget av 
det vi kaller «rolig musikk», mens musikk 
med raskere rytme kan virke oppildnende 
eller «aktiverende». For å bruke mer faglig 
terminologi trekker Myskja og Lindbæk 
fram aspekter som et lavere lydvolum 
og intensitet, lite dynamisk variasjon og 
bruk av harmoniske akkorder i den mer 
avspennende musikken [5], i sine tidligere 
nevnte artikler i Tidsskriftet (2000). På den 
annen side er det kanskje ikke så forskjellig 
fra dagens medikamentelle legemidler at 
behandlingen følger et generelt mønster 
og har en noenlunde tilsvarende effekt hos 
brorparten – men ikke alle – pasientene. I 
så fall vil det være en «bivirkning» at vår 

overnevnte stereotypiske ungdom ikke lar 
seg berolige av Mahler.

Poenget er at mennesket har betydelige 
interindividuelle forskjeller musikk- og 
sanpreferanse, som har enormt komplekse 
og hovedsakelig uforklarte årsaker. Når en 
mulig behandlingseffekt dessuten er liten 
blir det vanskelig å sette opp gode kon-
trollerte studier og måle klinisk relevante 
behandlingsutfall [5-6]. 

Coda | Til tross for utfordringene nevnt 
over hadde det vært gunstig om en så lett 
tilgjengelig og billig behandlingsform som 
musikk potensielt er, kunne utnyttes til å 
bedre pasientenes utfall. Flere kvantitative 
forskningsarbeid fremover vil kanskje gi 
svar på om dette er realistisk, eller om 
musikk som behandlingsform allerede 
er i sin «coda» – en avsluttende del av 
musikkstykket.
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Helsepolitikk: 
vårt ansvar 
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Medisinstudenter bør være bevis-
ste på hva som skjer i samfun-
net og ha en formening om 

hvordan legerollen utvikler seg. Medi-
sinstudenter har et ansvar, og det skyldes 
ikke bare forventinger fra publikum, eller 
et historisk ansvar, men som følge av en 
aktuell debatt om profesjonens fremtid. 
Den klassiske kommunelegen er kanskje 
noe utdatert, hun er i alle fall ute i hardt 
vær og ikke bare på nordvestkysten. Like-
vel bør studentene være bevisste på sin 
posisjon og kjempe for å opprettholde 
en sterk innflytelse og jobbe for å fremme 
medmenneskelighet i et stadig kaldere og 
mer kynisk samfunn. 

Medisinstudenter bør strebe etter å 
være noe mer enn serviceytere, mer enn 
en ordinær tjenesteutøver som opererer på 
stykkpris. Selv om mange sosialarbeidere i 
dag har mastergrad og sterke akademiske 
kvalifikasjoner sitter medisinstudenter 
samtidig på et unikt ansvar i kraft av sin 
fremtredende rolle i helsevesenet. Kom-
mende leger bør ikke la den stadige mer 
rettsliggjorte virkeligheten vippe dem av 
pinnen, da de har en posisjon i samfun-
net som bør inkludere og gjenspeile et 
stort engasjement og en sterk bevissthet 

vedrørende utformingen av velferdsstatens 
struktur.

Privatisering av velferdstjenester 
| Den blåblå regjeringen ønsker at alt av 
offentlige tjenester innen både statlig og 
kommunal sektor markedsreguleres og 
settes ut på anbud til private aktører som 
ønsker å utføre den aktuelle tjenesten til 
en billigst mulig penge. Institusjoner og 
foretak som det ikke-kommersielle Dia-
konhjemmet sykehus, eller den veldedige 
foreningen Frelsesarmeen er ikke lenger 
markedsledende blant de private helse- og 
velferdstilbudene i Norge. Aleris, Attendo, 
Norlandia og Unicare som er de fire store 
kommersielle selskapene på markedet i dag 
har kapret 14 av de 15 siste anbudsrundene 
på sykehjem. Dette er i hovedsak fordi de 
ikke behøver å følge offentlige nasjonale 
tariffavtaler for sine ansatte og derfor 
kan drifte rimeligere enn de ideelle og 
kommunale foretakene. Disse kommer-
sielle selskapene tjener store summer på 
å ta skattepengene våre og overføre dem 
gjennom nøysomme transaksjoner og 
internhandel til investorselskaper som er 
registrert i skatteparadiser og de blir slik 
fritatt for betaling av skatt til Norge [1].

tekst: Ingar Næss

Norsk helsepolitikk kontrolleres av en mørkeblå bevegelse som 
privatiserer stadig større deler av velferdstilbudet vårt. Alle typer 
tjenester settes ut på anbud så lenge det fører til mindre offentlig 
eierskap forvaltet av fellesskapet. Denne kommersialiseringen 
truer pasientsikkerheten og kvalitetssikringen av tjenestene.
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I våres utkom boken Velferdsprofitørene av 
Linn Herning. Hun arbeider for organisa-
sjonen For velferdsstaten. Dette er en stiftelse 
som tar sikte på å samle inn kunnskap for 
å kunne informere fagforbund, politiske 
partier og andre interesserte om private 
selskaper som tar ut personlig profitt i 
forbindelse med drift av velferdstjenester. 
I hennes nye bok kan vi lese om hvordan 
NHO Service (interesseorganisasjonen 
til de kommersielle velferdsyterne og 
undergruppe i Næringslivets Hovedor-
ganisasjon) har navngitt det rimeligste 
tilbudet på et anbud for «beste praksis». 
Det vil si å utføre den aktuelle tjenesten 
billigst mulig, bruke minst mulig penger 
på brukerne av tjenesten og gi mest mulig 
avkastning til eierne i aksjeselskapet. I reali-
teten gir ikke velferdstjenester særlig annen 
mulighet for å hente ut fortjeneste annet 
enn ved å kutte i lønninger, gi dårligere 
pensjonsavtaler og redusere bemanningen 
på vakt [1]. Det må derfor forventes at det 
vil komme flere skandaler av den type som 
rammet Adecco. For de som ikke kjen-
ner «Adecco-saken» handlet den om at 
flere kommuner måtte bryte kontraktene 
sine med selskapet grunnet omfattende 
brudd på arbeidsmiljøloven. Dette førte 
til en nødvendig rekommunalisering av 
driften i Bærum og Oppegård kommune, 
samt midlertidig rekommunalisering ved 
Midtåsenhjemmet i Oslo [1].

I tillegg til å utfordre arbeidsmil-
jøloven er kommersiell drift en trussel 
mot pasientsikkerheten. Dette fordi pri-
vate aktører, i motsetning til kommunalt 
driftede sykehjem, ikke må rapportere 
alvorlige avvik til et offentlig register der 
kommunestyret har innsikt. Inntil videre 
er dette noe de kommersielle aktørene 
foreløpig har sluppet unna. De rapporterer 
kun avvik til interne registre, som er stengt 
for innsyn fra demokratiets folkevalgte 
representanter [2]. Utover tilbakeholdelse 

av informasjon vedørende avvik er også 
den faktiske bemanningen på de kommer-
sielt driftede sykehjemmene gradert under 
påtale av å være bedriftshemmeligheter. 
Dette bidrar ikke nevneverdig til å gjøre 
tjenestenes kvalitetssikring spesielt gjen-
nomsiktig. Heldigvis finnes det varslere 
som Sosialistisk Venstreparti. De krever 
offentlig innsyn i bemanningsrutinene 
ved kommersielt driftede sykehjem [1, 3].

Dersom det fortsatt gjenstår tvil om det 
likevel er noen fordeler ved privat drift av 
sykehjem kan vi ta en titt til Sverige. Det 
er et land hvor privatiseringen har kommet 
mye lenger enn i Norge. I Sverige sier rap-
porter klart og tydelig at kommersialisering 
av velferdstjenestene ikke har ført til noe 
bedre tilbud for pasientene, i motsetning 
til hva de borgerlige partiene hele tiden 
har hevdet [4].

Innføringen av klasseskillet | Syke-
husverden opererer ikke med helt andre 
spilleregler bare fordi det finansieres og 
administreres ved statlig midler og ikke 
er underlagt kommunale vedtak. Høyres 
helseminister Bent Høie jobber knallhardt 
for å sikre de private sykehusene bedre 
tilgang på pasienter hvor det offentlige skal 
betale regningen. Dette har gitt grobunn 
for et marked med store internasjonale 
selskaper som det allerede nevnte Aleris 
og den europeiske sykehuskjeden Capio 
(som eier det kanskje mer kjente Volvat). 
Selskapene etablerer seg med kortsiktig 
økonomisk profitt som hovedmotivasjon. 
Et raskt internettsøk viser at Capio er eid 
av investorgruppen Nordic Capital som 
igjen er registrert i skatteparadiset Jersey 
i Den engelske kanal. Høres ikke denne 
eierskapsmodellen kjent ut?

Private sykehus er foreløpig ikke kjent 
for noen brudd på arbeidsloven, derimot 
tilbyr de kun tjenester som gir god fortje-
neste og overlater de mindre lønnsomme 

«Den klassiske 

kommunelegen er kanskje 

noe utdatert, hun er i alle 

fall ute i hardt vær og ikke 

bare på nordvestkysten»
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pasientene til det offentlige. I tillegg er 
det bare helt unntaksvis at kommersielle 
helseforetak driver utdanning av studenter. 
Regjeringen arbeider med å fremme bru-
ken av private sykehus, blant annet gjen-
nom tiltak som «fritt behandlingsvalg». I 
praksis betyr det at Høie hiver skattepenger 
inn i kommersiell sykehusdrift under dekke 
av en politisk PR-kampanje for kortsiktige 
kutt i helsekøene. Det er vanskelig å se for 
seg noe annet enn at dette nødvendigvis må 
føre til mindre tilgjengelige midler til de 
offentlige sykehusenes langsiktige arbeid 
for å imøtekomme de samme helsekøene.
Den økende private sykehus-utbyggingen 
med fremveksten av nye sterke fagmil-
jøer, har også gitt kraftige indisier for en 
utbredt bruk av helseforsikringer som 
betalingsform. Slik kan pasienter med 
god økonomi unngå å måtte vente på tur 
for time og behandling. Dermed har det 
blitt skapt et alternativt helsesystem uteluk-
kende for de mer ressurssterke pasientene. 
Kristin H. Hovland som er kandidat til 
ledervervet i Oslo legeforening, uttaler 
til organisasjonens magasin, Journalen, at 
hun er svært skeptisk til oppseilingen av 
klasseskillet i helsevesenet [5].

At det er behov for å støtte opp om de 
offentlige helseinstitusjonene og velferds-
tjenestene mens de ennå er landets ledende 
institusjoner er en kampanje som ikke bare 
frontes av Hovland, men også av vår nye 
leder i Den norske legeforeningen Marit 
Hermansen. Hun var intervjuet i Tidsskriftet 
09/15 og blir sitert på at Legeforeningens 
viktigste oppgave fremover vil være å 
jobbe for en styrket offentlig og lokal 
helsetjeneste [7].

Ringvirkninger ved medisinsk 
fakultet | Økt kommersiell interesse 
og trykk på helsetjenester er en trend som 
heller ikke går ubemerket hen ved det 
Medisinske fakultet i Oslo. Stadig flere 

kommersielle aktører holder rekrutterings-
kampanjer og PR-møter på fakultetets 
auditorier. At disse selskapene vil gi oss 
fremtidige leger gode betingelser ved anset-
telse er et lokketilbud og en mediestrategi 
fra dem og ikke nødvendigvis en realitet for 
oss. Før man tar dette for god fisk kan det 
være greit å være klar over at dokumenta-
sjon som Sykepleierforbundet presenterte 
i 2010 viser at ansatte sykepleiere i private 
firmaer hadde lavere lønn sammenlignet 
med de som arbeidet i offentlige institu-
sjoner [8]. Vi skal ikke forvente at vi som 
leger stiller annerledes når lederen av 
bedriften tjener pengene sine på å presse 
ned lønningene. Derimot kan vi med 
sikkerhet forvente å måtte signere en loja-
litetserklæring med arbeidsgiveren. Som 
om ikke medisinstudenter har store nok 
utfordringer med varslerfrykt fra før [9].

Forventninger til fremtiden | Vi 
medisinstudenter har ulike forventinger 
til hvor vi vil arbeide, hvem vi vil tjene og 
hva vi vil kreve i kompensasjon for arbeidet 
vårt. Likefult og uansett motivasjon bør 
vi interessere oss, ha tydelige stemmer, 
tørre å uttale oss og forvente å bli hørt 
og lyttet til i politiske avgjørelser innen 
helsesektor og velferdstjenester. Det er 
en gjengs oppfatning at den moderne 
legen helst bare vil gjøre pasienter friske 
og ikke er så opptatt av foreningsarbeid. 
Dette bør likevel ikke hemme medisinstu-
denter fra å delta i den politiske debatten. 
Byråkrater, jurister og økonomer vil mer 
enn gjerne bestemme rammevilkårene for 
legers profesjonsutøvelse. Den gleden bør 
vi ikke gi dem.

Store bedrifter og ressurssterke borgere 
kjøper seg allerede fri fra de offentlige syke-
huskøene gjennom sine private forsikrings-
ordninger [10]. Pasienter på akuttmottak 
som nektes behandling fordi de ikke kan 
skilte med rett forsikringspolise er en 

«Byråkrater, jurister 

og økonomer vil mer 

enn gjerne bestemme 

rammevilkårene for legers 

profesjonsutøvelse. Den 

gleden bør vi ikke gi dem.»

æsculap nr 4-2015 | 53

Essay



velkjent problemstilling fra amerikanske 
sykehusserier. Dette er en situasjon som 
fort kan bli en realitet også her i Norge. 
Det er heller ingen selvfølge at kongen i 
vil fortsette med å la seg behandle i det 
offentlige helsevesenet dersom Høie får 
fortsette sitt arbeid.

Så avslutningsvis, noen spørsmål til 
refleksjon og ettertanke; hvilken ideologi 
bør være førende? Hvilke partier fremmer 
en helsepolitisk virkelighet hvor du vil ha 
ditt yrkesaktive liv. Hvem ønsker du skal 
være din fremtidige sjef? Vil du arbeide 
for det norske folk eller tjene en ukjent 
investor med selskapet sitt registrert i et 
skatteparadis? Ønsker du et likt behand-
lingstilbud for alle innbyggere uavhengig 
sosioøkonomisk klasse? Stiller du deg bak 
Marit Hermansen uttalelse om å styrke 
det offentlige helsevesenet? Eller bør 
politikerne privatisere og kommersialisere 
mer av fellesskapets ressurser?

Høyre ser på velferdsstaten som et sik-
kerhetsnett for de svakeste, venstresiden 
mener det bør være et springbrett for 
alle [3]. Jeg brukte stemmeretten min og 
nå også ytringsfriheten min, det bør du 
også gjøre.
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Hvem skal bli lege?
I Tidsskriftet sitt studentnummer hadde vi en kommentar 
om opptak til medisinstudiet [1]. Det følgende er en 
omformulert kortversjon av teksten.

tekst: Rasmus Bakken, leder Nmf og 
Eivind A Valestrand, nestleder NmfDen senere tid er det rettet mer 

oppmerksomhet på de ferdigheter 
som trengs som lege, foruten 

akademiske ferdigheter. Om en mener 
alvor med at medisinfaget er mer enn en 
akademisk øvelse, og at evner til å kom-
munisere og sympatisere med pasienten er 
avgjørende for å bli en god lege, bør ikke 
da opptaket til medisinstudiet ta hensyn 
til disse evnene?

Det har i løpet av våren vært en disku-
sjon i flere media angående opptakskrav til 
medisinstudiet [2-3]. Diskusjonen går på 
om opptak til medisinstudiet bør baseres på 
egnethet, modenhet og motivasjon, i tillegg 
til akademiske ferdigheter. Tilbake i 2007 
foreslo et utvalg ved Universitetet i Tromsø 
at en andel av søkerne til medisinstudiet 
skulle tilbys opptak på bakgrunn av inter-
vju istedenfor karakterer [4]. Utfordringen 
er at uten at det foreligger nasjonal eller 
internasjonal konsensus om hva som er en 
god lege er det vanskelig å forutse hvem 
som vil bli en god lege. Uten et svar på 
hvilken indikasjon et intervju vil gi for 
egnethet til legeyrket, vil nytten være lav.

Professor Edvin Schei ved Universi-
tetet i Bergen (UiB) har argumentert for 
å innføre en aldersgrense for opptak til 
medisinstudiet [5]. Han mener manglende 
livserfaring kan være et hinder for å få 
fullt utbytte av studiet, og utvikle seg mot 
å bli så gode leger som mulig. Vi tror det 
beste tiltaket for å sikre at studentene blir 
best mulig leger er oppfølgning og veiled-
ning gjennom studiet. UiB, med Schei i 
front, har gjort et glimrende tiltak ved å 

innføre mentorgrupper for medisinstu-
denter. Har ikke studenter den ønskede 
utviklingen gjennom studiet, må de få 
ekstra veiledning. Medisinstudiet har et 
stort utviklingspotensial når det gjelder 
å vurdere og utvikle studenters egnethet 
til å arbeide som lege i fremtiden.

Av samfunnsøkonomiske grunner er 
det en utvikling innen høyere utdanning 
mot at en prøver å unngå at studenter 
skifter studium. Ved å øke aldersgrensen 
for opptak vil ikke medisinstudiet være i 
tråd med denne utviklingen. Siden studi-
estipend og –lån bare varer i åtte år gir det 
ikke rom for deltakelse i Forskerlinjen eller 
forsinkelse i løpet av studietiden. Flere 
studenter vil kunne bli nødt til å sjonglere 
studier og jobb. Hva årene skal benyttes til 
før man starter medisinstudiet er samtidig 
usikkert. Vil et år med «badestudier» på 
Bali gjøre deg til en bedre lege?

For å vurdere om man har de rette 
studentene ved starten av studiet, må man 
se på hvilke kandidater man har ved slutten 
av studiet. Er de yngste studentene svakere 
kandidater enn sine eldre medstudenter 
når de møter til embetseksamen? Bedre 
opptaksordninger kan sikre at utdanningen 
tilbys studenter med det største potensialet. 
Det kan sikres ved å basere opptak på mer 
enn karakterer fra videregående skole. 
Det er derimot ikke en selvfølge hvordan 
personlig modenhet og skikkethet skal 
kartlegges. Samtidig gir medisinstudiet 
rom for å utvikle seg langs alle disse aksene. 
Det er viktig å huske; lege blir man ved 
studiets slutt, ikke ved opptak.
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Heilskapleg 
medisinarutdanning 
– felles ansvar

I Tidsskriftet sitt studentnummer hadde vi ein kommentar 
om heilskapleg medisinarutdanning [1]. Det følgjande 
er ein omformulert kortversjon av teksten. 

tekst: Torfinn S Madssen, 
Eivind A Valestrand I dei siste åra har medisinstudia i Noreg 

blitt gjennomgått. Dette har vist at 
medisinstudiet slit med «curriculum 

overload», som kan omsetjast til «pen-
sumoverbelastning» [2-5]. Informasjons-
mengden i studiet har etter kvart blitt 
så stor at studentane får problem med å 
skilje ut den viktigaste kunnskapen. Dette 
kan, paradoksalt nok, føre til alvorlege 
kunnskapsmanglar hos studenten. Fag-
miljøa må derfor prioritere og setje saman 
undervisinga til ein tydeleg heilskap. Ein 
må erkjenne at studentane har ein avgrensa 
læringskapasitet, og at jo meir merksemd 
som må rettast mot spesialiststoff, jo større 
risiko er det for at dei møter pasienten med 
kunnskapsmanglar på sentrale område. 
Undervisninga i eit fagfelt kan ikkje redu-
serast til summen av kjepphestane til dei 
enkelte undervisarane. Diskusjonen om 
hva som er viktig innanfor kvart fagfelt 
må derfor bli tatt i fellesskap. Sjølv om 
studieleiingane er klare over desse pro-
blema, er det ei stor utfordring å sørgje for 
at endringane når ned til undervisarane.

 For at undervisinga skal ha størst 
mogeleg nytte, må ein ha ein idé om kva 

målet med den medisinske grunnutdan-
ninga skal vere. Vi vil foreslå at målet 
for klinisk kompetanse bør vere at den 
nyutdanna legen skal kunne handsame 
dei vanlegaste og potensielt mest alvorlege 
problemstillingane i sjukehus og allmenn-
praksis. Legen skal vere ein generalist. Vi 
meiner at for store delar av studiet i dag 
blir brukt på kunnskap som dei fleste legar 
ikkje har behov for, og vil gløyme etter 
kort tid. Dersom alle undervisarar har 
generalisten som mål i undervisinga, trur vi 
at vi vil kunne utdanne legar med sterkare 
medisinsk kompetanse enn vi gjer i dag.

 Det er også behov for å diskutere 
undervisingsmetodane på medisinstudiet. 
Vi vil foreslå ei anna tyding av omgrepet 
«forskingsbasert undervising». Tradisjo-
nelt tyder omgrepet at kunnskapen som 
formidlast i utdanninga er basert på for-
sking. Dette er sjølvsagt viktig. Diverre 
omfattar denne haldninga i regelen berre 
innhaldet i undervisinga. Vi opplever 
at få har eit kritisk forhold til korleis 
dei underviser. Forelesingar er ein svært 
effektiv undervisingsmetode. Om det er 
ein effektiv læringsmetode er vi derimot 
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usikre på. Pedagogiske omsyn tilseier at 
forelesingar bør kombinerast med andre, 
meir aktiviserande undervisingsformer der 
det er hensiktsmessig. Kunnskap innan 
pedagogikk må ligge til grunn for korleis 
undervisning gjennomførast.

 Vi ser eit sterkt behov for å merittere 
undervisingskompetanse, slik at statusen 
for å drive undervisning økes. Dette er 
utfordrande, fordi det ikkje finst objektive 
mål på undervisningskompetanse. Det 
gjer det umogeleg å gjere karriere innan 
undervising på norske universitet. Stillin-
gar med undervising som hovudoppgåve 
kan vere eit tiltak for å betre kontinuitet 
og heilskap i studiet.

 Alle medisinarutdanningane i Noreg er 
i ferd med å etablere fagmiljø for medisinsk 
pedagogikk. Desse kan vere ein viktig res-
surs for undervisarane og kvalitetssikring 
av utdanninga. Dersom dei kan nyttast til 
å i større grad systematisere tilbakemeldin-
gane til undervisarane, kan dei bidra til å 
skape eit betre grunnlag for vurdering og 
merittering av undervisningskompetanse.

 Svært få legar går gjennom eit yrkesliv 
utan å drive undervising i ei eller anna 
form. Pedagogikk er difor noko alle legar 
bør ha grunnleggjande kompetanse i. 
I tillegg er det å undervise ein effektiv 
måte å lære på [6]. Lokale initiativ ved 
alle fakultet tyder på at studentmassen 
ynskjer eit større søkelys på pedagogikk. 
Universiteta bør bruke studentane som ein 
ressurs i undervisinga, og leggje til rette 
for utvikling av pedagogisk kompetanse 
også hos studentane.

 Vårt inntrykk er at norsk medisina-
rutdanning held høg kvalitet. Styrka 
utdanningsleiing, kombinert med eit meir 
kritisk forhold til undervisinsmetode og –
innhald er grep som vi meiner vil betre den 
medisinske grunnutdanninga ytterligare. 

Eit heilskapleg medisinstudium er eit felles 
ansvar, som både undervisarar, utdan-
ningsleiarar og studentar må ta. Målet må 
vere å utdanne dyktigare legar, med ein 
sterkare generell medisinsk kompetanse 
enn vi gjer i dag.

Tidsskriftet for Den norske legeforeningen har 
samtykket til trykkingen av teksten i Æsculap.
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Et innadrettet blikk

tekst: Rasmus Bakken og 
Eivind Valestrand

Vi har passert godt over midtveis i styreperioden for 2015, og det er 
på tide å oppsummere halvåret vi har lagt bak oss og rette et blikk 
mot veien videre. 

Landsmøtet ble i år gjennomført i 
Budapest, Ungarn. Lokallagene 
viste et enormt engasjement frem 

mot Landsmøtet, og meldte inn mange 
forslag til politikk. Sammen med forar-
beidet til nasjonalt styre og innsatsen fra 
de nasjonale tillitsvalgte resulterte dette i 
svimlende 522 endringsforslag til forenin-
gens styringsdokumenter! Dette bemerket 
vi også i Æsculap like etter landsmøtet.

Dette viser at det er mye engasjement 
i foreningen, og at våre tillitsvalgte tar 
en aktiv rolle i å forme foreningen og 
foreningens politikk. Det er gledelig. 
Landsmøtet og foreningen hadde dess-
verre ikke en form og struktur i stand til å 
håndtere en slik mengde forslag. Mange av 
endringsforslagene endte derfor opp med 
å bli stående ubehandlet ved Landsmøtets 
avslutning. Dette er svært beklagelig og 
har resultert i at mye tid og krefter har blitt 
investert i å tenke nytt rundt organisering 
av planleggingsarbeidet frem mot og under 
Landsmøtet, i tillegg til evaluering av den 
daglige driften av foreningen. Vi håper 
og tror at det vil gi gode rutiner som hele 
foreningen kan dra fordeler av.

Videre i teksten kan dere lese om hva 
Nmf har fokusert på til nå gjennom året, 
samt hvilke planer som ligger for høsten 
videre. 

Arbeidsprogrammet | Arbeidsprogram-
met som ble vedtatt av Landsmøtet, er 
Landsstyrets bestilling for hva som skal 

gjennomføres i løpet av året. Arbeids-
programmet er ikke en uttømmende liste 
over all aktivitet i foreningen, men dekker 
bredden av foreningens arbeid og binder 
både nasjonale og lokale tillitsvalgte til 
Landsstyrets prioriteringer.

Det er gledelig å kunne rapportere at 
vi, et halvt år etter programmet ble vedtatt, 
er godt i rute. Foruten å ha satset på PR, 
og fått en ny grafisk profilsom vi diskutere 
i detalj under, har vi hatt en stor satsning 
mot medlemsrekruttering og brukt mye 
arbeid og krefter på en rekrutteringspakke 
til lokallagene. Lokallagene vil bruke deler 
av høsten på å utvikle sitt rekrutterings-
arbeid videre. 

Grunnutdanning |En viktig sak i året 
har vært grunnutdanning. Både fordi det 
er en utvikling mot nasjonal prøve, og 
fordi Legeforeningen utvikler sin politikk 
omkring grunnutdanningen. Grunnutdan-
ningskomiteen har gjort et strålende arbeid 
med å arrangere debatter om nasjonal 
prøve i de ulike studiebyene, slik at Nmf 
kunne ta et standpunkt på Landsmøtet. 
Dette har siden blitt fremmet i flere media, 
på nettsidene til Nmf og vil prege Nmf sitt 
arbeid videre. Vi ser frem til gode diskusjo-
ner om blant annet nasjonale læringsmål 
på Grunnutdanningskonferansen.  

Arbeidsliv | I 2014 bestemte Valgmøtet 
å opprette et eget verv titulert «Nasjonal 
arbeidslivsansvarlig», og vi ser i år resul-
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tatene av det. Komiteen har vært særdeles 
aktiv, og fått gjennomslag for en økning 
i lønnen til medisinstudenter, med en 
lønnsvekst på 2,7 prosent for studenter 
med midlertidig lisens. De har et godt 
samarbeid med Yngre legers forening, og 
gjør et viktig arbeid for sikre medisinstu-
denters rettigheter i arbeidslivet.

Internasjonalt og utveksling | Nmf 
har deltatt på internasjonale møter for 
medisinstudent organisasjoner og fremmet 
foreningen sin politikk. Gjennom samar-
beid med andre land får vi også mulighet 
til å drive internasjonal utveksling. Det 
er gjort et stort arbeid med å gjøre de 
eksisterende utvekslingsordningene bedre, 
og utvikle rammene for dem som reiser 
slik at de er best mulig forberedt. I 2016 
arrangerer vi for første gang preklinisk 
utveksling til våre nordiske naboland. 

Prosjektene er viktige politiske 
verktøy | Gjennom arbeidet i prosjektene 
våre har vi jobbet mot en oppmykning 
av reglene for legemiddelreklame og for 
bedret helsetjenestetilgang til udokumen-
terte flyktninger. I flere høringer har vi 
spilt inn konsekvensene klimaendringene 
har på helse.

Nye tillitsvalgte lokalt, Tvk3 og 
Valgmøte | Lokallagene har i høst avholdt 
sine årsmøter og valgt nye lokallagsstyrer. 
De nye lokale tillitsvalgte skal ta del i 
foreningens nasjonale arbeid, så vel som 
det lokale, og vi har dermed ferske res-
surser å sette inn i arbeidet med å fullføre 
oppgavene i arbeidsprogrammet.

De nye tillitsvalgte skal få en god intro-
duksjon til sin hverdag som tillitsvalgte 

gjennom den nasjonale tillitsvalgtsopp-
læringen (Tvk3). Tillitsvalgtopplæringen 
skal sette de tillitsvalgte i stand til å gjøre 
en god jobb. Det er planlagt en evaluering 
av hele tillitsvalgtopplæringen, med mulig 
revisjon av ordningen i 2016.

Forberedelsene til kurset er godt i gang, 
og vi ser fram til en helg med opplæring 
helgen 9. - 11. oktober som også binder 
deltagerne sammen både faglig og sosi-
alt. På søndagen denne helgen avholdes 
Valgmøtet, hvor foreningens nasjonale 
tillitsvalgte blir valgt. Valgkomiteen har 
gjort et strålende arbeid med å få tak i 
gode kandidater, og vi gleder oss til å 
velge nye nasjonale tillitsvalgte og sikre 
deres erfaringsoverføring gjennom høsten.

FINO2015 | Gjennom det nordiske 
Federation of Nordic medical Students’ 
Organisations (FINO) deltar Nmf i et 
samarbeid med søsterorganisasjoner i våre 
naboland. En sentral del av dette samar-
beiet er den årlige FINO-konferansen, og 
i år er det Nmf sin tur til å være vertskap. 
Arrangørkommiteen for FINO2015 har 
arbeidet siden i fjor høst med å planlegge 
og organisere denne konferansen.. De har 
lagt ned et solid arbeid og satt sammen et 
spennende program, som vi er sikker på 
vil engasjere mange i foreningen.

PR og grafisk profil | Foreningen har 
gjennom hele året arbeidet med å styrke 
PR-siden av foreningen. Satsningen har 
kommet til uttrykk ved at vi er blitt mer 
synlige i flere fora. Vi har hatt tekster på 
trykk i Tidsskriftet, vært aktive i Dagens 
Medisin og blitt plukket opp av andre 
media i flere saker. Det er gjennom å sikre 
at foreningens meninger blir hørt at vi 

kan ha politisk påvirkning. Gjennom å 
bruke mediene aktivt har vi satt fokus 
på opptakskriteriene til medisinstudiet, 
tilgjengelige hospiteringsplasser til medi-
sinstudenter, utdanningsledelse med mer. 

Økt synlighet følger også av arbeidet 
med revisjon av foreningens grafiske profil. 
Nmf skal være en tydelig avsender av våre 
budskap, både på trykk og i møte med 
andre. Logoen vår har fått en makeover, og 
denne har prydet promoteringsmateriale 
og brosjyrer som nye medisinstudenter 
har fått utdelt denne høsten.

Veien videre | 2015 har endt opp med å 
handle mye om organisasjon og administra-
sjon. Dette har vært helt nødvendig. Ikke 
bare i lys av situasjonen etter Landsmøtet, 
men også fordi det er blitt klart at det er 
manglende rutiner og retningslinjer for 
store deler av foreningens drift. Nasjonalt 
styre har derfor sett det nødvendig å for-
enkle arbeidet til både lokale og nasjonale 
tillitsvalge – og ikke minst prosjektene – 
slik at foreningen skal kunne konsentrere 
seg mest mulig om utadrettet aktivitet og 
politikk. Formålet med Nmf er ikke alt 
det interne byråkratiet, men med en solid 
organisatorisk struktur, samt et tydelig 
uttrykk, vil Nmf i 2016 utvikle seg til å bli 
en aktiv politisk aktør.

æsculap nr 4-2015 | 59

Essay



Innkomstjournalens 
blanke ark

tekst: Erlend Nytrø Einarson

At jeg ikke trenger huske en eneste én av mine innkomstjournaler 
– fordi de alle lagres for all fremtid – betyr ikke at 

innkomstjournalen ikke er viktig!
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Jeg husker ikke min første innkom-
stjournal, jeg husker ikke den siste 
heller. De siste seks månedene som 

turnuslege ved medisinsk avdeling på 
UNN har jeg skrevet et høyt tresifret 
antall av dem. Innkomsten er dét viktigste 
behandlingsdokumentet i behandlerjour-
nalen. Den gir alle fremtidige behandlere 
under oppholdet informasjon de absolutt 
trenger for å kunne gjøre jobben sin. At 
opplysningene i innkomsten gjerne skal 
finnes i henvisningen hjelper lite, da 
informasjonen ofte ikke samsvarer med 
virkeligheten, derfor er det vår viktige 
jobb som mottakende lege å ta en grun-
dig innkomst slik at vi kan komme til 
bunns i hva som er problemet. Hvorfor 
er pasienten her? Har han hatt tidligere 
sykdommer? Er det allergier i bildet? 
Hvordan er hjemmesituasjonen? De 
fleste av disse spørsmålene vil ikke bli 
stilt senere når pasienten kommer til sin 
respektive avdeling som er spisset mot 
akkurat deres organ og sykdom. Det er 
de små forglemmelige momentene som 
kan få behandlingsmessige konsekvenser, 
det er tross alt innkomsten som legger 
premissene for behandlingen.

Like viktig, om ikke viktigere enn å 
få med alt som skal med er selve den 
praktiske øvelsen. For meg har innkomst-
journalen lært meg hvordan jeg skal tenke 
på sykehuset. Hva er viktig, og hvorfor. 
Innkomstjournalen brukes for å grovsor-
tere all informasjonen som skyller over en 
i møte med en pasient for første gang, og 
som jeg bruker når jeg vil kommunisere 
med noen av de eldre og visere legene på 
sykehuset. Hvem gjelder det? Hvorfor er 
han her? og om jeg føler meg i form; hva 
er min plan for oppholdet på sykehuset, 
eller i det minste det første døgnet.

«Status presens», mine funn. Resul-
tatet av undersøkelsene. Det er spesielt 
i denne delen av innkomsten vi alle har 
nytt godt av journalkort av diverse slag, 
som ikke bare fungerer som en fin mal 
for å strukturere og huske alt som må 
med, men som små jukselapper med fine 
medisinske fraser og kodeord: «Godt 
hold», kode for feit, «våken og klar», 

«ingen ikterus» ikke gul, «orientert til tid 
men ikke sted», «alder svarer til utsende», 
«proteser in duplo». Det som kan oppleves 
som briefing med fremmedord, men som i 
virkeligheten fungerer som ett universelt 
språk, nødvendig for å unngå potensielle 
misforståelser. Nøyaktighet er viktig, selv 
funn du ikke gjør bør dokumenteres, til 
fremtidig referanse. Hadde han allerede 
en bilyd ved innkomst eller kom den til 
senere? Var han obstruktiv allerede ved inn-
komst eller kom det til under innleggelsen? 
Var blodtrykk og puls akseptabelt, eller 
hadde han kanskje flere SIRS-kriterier? 
Og alle funnene, hva gjør vi så med dem, 
jo vi må vurdere dem, og forklare dem, og 
eventuelt sette i gang tiltak.

Jeg har opplevd at gretne leger forteller 
meg at ingen leser innkomsten, og i noen 
tilfeller vil det kanskje være sant, men 
kanskje helst om innkomsten er dårlig. For 
om den er god så er den en gullgruve. Om 
du har fått ned på papir kort og konsist 
hva som er aktuelt, hva som er tidligere 
sykdommer, hvilke medisiner pasienten 
bruker, samt hva du har startet med, så 
kan en heldig utskrivende lege kopiere 
store deler av arbeidet ditt inn i utskrivel-
sespapirene. Kort og konsist, men likevel 
med utfyllende informasjon. Hvordan man 
vet hva som er relevant, er det man som 
(turnus-)lege sakte med sikkert lærer seg. 
Det hjelper med samvittighetsfulle kolleger 
som gir tilbakemeldinger underveis.

Sist men ikke minst er innkomstjourna-
len en sikkerhet og læring for deg selv. Om 
noe skulle gå galt, så har du dokumentert 
godt hva du har gjort, hva du har tenkt, og 
hvem du har konferert og som har gått god 
for vurderingene dine. Du har muligheten 
til å gå tilbake i dine egne innkomster og 
se hvordan det gikk med pasienten din. 
Fungerte behandlingen du startet? Ble den 
opprettholdt av postlegene? Overså du 
noe? Eller oppdaget du for første gang noe 
som ingen andre tidligere undersøkende 
leger hadde registrert? Dagen du er den 
som finner noe nyoppstått eller tidligere 
oversett kommer og funnet vil få behand-
lingsmessig konsekvens. Det føles godt. 

«...om innkomsten er 
dårlig. For om den 
er god så er den en 
gullgruve»

æsculap nr 4-2015 | 61

Essay



Solidaritet 
med fremtidige 
pasienter 
Vi kan ikke lenger være blinde for menneskene på flukt i Europa, på håpefull 
leting etter trygghet. Båtflytkningene som mistet livet i Middelhavet på vei 
fra konfliktrammede områder i Afrika har mange allerede rukket å glemme 
over sommeren.  De fleste av oss forstod først alvoret da treåringen fra Syria 
som druknet, dukket opp mellom event-invitasjoner og sommerferiebilder i 
news-feedene våre. Det ble umulig ikke å la seg prege.

tekst: Ingrid Maria Nome 
og Vilde Skylstad Her hjemme regner vi på hvor mye 

det vil koste å ta imot «dem». Vi 
legger våre velferdstjenester i 

vektskåla og måler mot deres overlevelse. 
Mange frykter det skal komme så altfor 
mange, og det er lett å miste perspektiv. 
Hvis noen skulle være i tvil: Det er de 
mange flyktningene vi snakker om. 

I en video som har florert på sosiale 
medier kan statistiker og global helse-guru 
Hans Rosling fortelle at det i dag er tyve 
millioner syrere i verden. Tolv millioner av 
disse menneskene har måttet forlate sine 
hjem, hvorav åtte er internt fordrevne og 
fire lever som flyktninger i Syrias naboland. 
Kun en kvart million har nådd Europa. 
Dette tilsvarer mindre enn to prosent av 
menneskene som har måttet forlate Syria.

Usikker framtid | Selv om det norske 
folk står klare med varme klær til dem 
ved ankomst, går de som kommer hit en 
usikker tid i møte. Det er på ingen måte 
en enkel oppgave å møte de utfordringene 
som har meldt seg så plutselig, men vi er 
nødt til å ta stilling til de mest prekære 
behovene. Helsehjelp er et slikt behov – og 
en menneskerett. Mange trenger tilsyn av 
lege etter lange reiser fra konfliktområder 
der tilgang på helsehjelp i lang tid har 
vært mangelfull eller ikke-eksisterende. 
Nå ankommer flyktningene et land der 
lovverket ikke kan sikre dem tilgang på 
annet enn akutt helsehjelp – et begrep som 
er så dårlig definert at det er opp til enhver 
helsearbeider å avgjøre lovtolkningen. 
En ting er likevel sikkert – mange av de 
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helsetjenestene vi tar for gitt er utilgjenge-
lige for de nyankomne.

Dugnad | Protestene mot Stortingets ved-
tak om 8000 kvoteflyktninger over tre  år 
har vært mange. Meningsmålingene viser 
at en stor andel av den norske befolkning er 
positive til å ta i mot flere. Den siste tiden 
har også dugnadsånd vist seg som sjelden 
før. Administratorer i Facebook-grupper 
som «Refugees – Welcome to Norway» 
melder om overveldende giverglede og 
flere frivillige enn de klarer å organisere. 
Klær må leveres på asylmottak stadig 
lengre utenfor Oslo, da kapasiteten er 
sprengt flere steder. For hver ildsjel blir 
mange nye inspirert til å bidra. Studenter, 
småbarnsfamilier, vennegjenger og så 
mange andre viser hvor mye ressurser vi 
sammen sitter med. Vi står sammen når 
det virkelig gjelder, og hever stemmen for 
en solidarisk respons på en humanitær 
katastrofe. 

Helsehjelp for alle | Som fremtidige 
helsearbeidere må vi også heve stemmen. 
Med flere flyktninger følger også  papirløse 
med begrenset tilgang til helsehjelp en 
god stund fremover. Nå er det på tide at 
vi krever et tydeligere regelverk og bedre 
tilgang på helsehjelp for papirløse. I 
april arrangerte Nmf-prosjektet «Helse-
hjelp for alle», en uke for økt bevissthet 
rundt papirløses tilgang på helsetjenester 
i Norge. De problematiserer papirløses 
begrensede tilgang til helsehjelp og det 
uklare regelverket rundt begrepet «akutt 
helsehjelp» Hippokrates føles plutselig 
veldig fjern når enhver helsearbeider må 
avgjøre om en pasients behov er akutt nok 
til å tilby helsehjelp. Som «Helsehjelp 
for alle» spør: er vi helsearbeidere eller 
grensekontrollører?

Medisinstudentenes rolle | Vi er pri-
vilegert som utdanner oss innen en profe-
sjon som kan hjelpe mennesker uavhengig 
av bakgrunn og opprinnelse. Norske, 
syriske, ungarske, irske og kinesiske lunger 
og hjerter er like. Som helsearbeidere bør 
og skal vi mene noe om hvordan systemet 
som forvalter vår kompetanse fungerer. La 
oss allerede nå vise solidaritet med våre 
fremtidige pasienter. Nok en gang passer 
det seg å trekke fram Arnulf Øverlands 
dikt skrevet i 1937:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!

Litteraturliste:
[1] http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/

Det-norske-folk-sier-klart-ja-til-Syria-
flyktningene-8141504.html
[2] http://www.bt.no/meninger/debatt/Vi-er-

helsepersonell_-ikke-grensevakter-3348097.html

Kontakt: 

•	 «Helsehjelp	for	alle»	er	et	
studentprosjekt	under	Norsk	
medisinstudentforening,	som	
jobber	for	et	klarere	regelverk	
som	sikrer	papirløse	migranter	
tilgang	på	helsetjenester.	

•	 Er	du	interessert	i	å	bli	med	i	
prosjektet?	Ta	kontakt	med	Eva	
Helene	Svor	på	eva@svor.no!
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Øvelse gjør mester
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Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

tekst: Mikal J. Oderup Hole 
og Frederik Emil JuulGlobal helse er mangefasettert. 

For vårt vedkommende hand-
ler det om å se utenfor landets 

grenser – oftest med et humanitært blikk. 
Men formålet behøver ikke alltid være 
humanitær altruisme, det kan òg være 
i læringsøyemed. Hva er de flinke på i 
eksempelvis New Zealand, som norske 
leger kan lære av? Eller for å snu på det; 
hva er vi flinke på som utenlandske leger 
kan lære av? Vi snakker i så henseende om 
hvilke lokale forhold som bidrar til å øke 
kunnskap og ferdigheter til helsepersonell. 
Den gangen noe sjeldent skulle skje, er 
det fremdeles viktig å vite hvordan man 
behandler det.

Klimatiske og geografiske fakto-
rer | Både geografiske og demografiske 
forhold spiller inn i hvordan helsevesenet 
utformes i ulike regioner og land, og 
videre hva nasjonene blir flinke på. Et litt 
flåsete eksempel vil være at legene i Egypts 
akuttmottak sannsynligvis ikke kan så mye 
om frostskader (selv om ørkennetter er 
kalde!) som en kollega arbeidende i Narvik 
eller Hammerfest. Snudd på hodet vil 
sannsynligvis overoppheting og hypertermi 
være vanligere i det afrikanske landet. Et 
demonstrerende «temperatureksempel» er 
rekorden på vellykket hypotermi-rescus-
citering, uten etterfølgende sequele, som 

innehas av Mads Gilbert ved Universitets-
sykehuset i Nord-Norge (UNN) Tromsø.

En ettermiddag i Narvik den 20. mai 
1999 er en ung kvinne ute på ski. Mens 
hun renner ned et snødekt elveleie skjer 
det katastrofale. Hun faller og går gjennom 
isen med hodet først og blir kilt fast som 
en plugg med skiene i været, mens iskaldt 
vann fosser rundt henne. Førti minutter 
går hen før tilkalt hjelp får henne ut av 
isvannet. På dette punktet er hun klinisk 
død med lysstive dilaterte pupiller og 
hjertestans. Senere, ved UNN Tromsø, 
er det et stort multidisiplinært team som 
møter henne, deriblant anestesiolog Mads 
Gilbert. Den forfrosne kvinnen kobles til 
hjertelunge-maskin og alle kluter settes til 
for å redde henne fra den tilsynelatende 
sikre død. Kjernetemperaturen ble nem-
lig målt til 14.2 . Etter nesten én måned 
på Tromsøs intensivavdeling, svevende 
mellom liv og død, og med flere tidvis 
sviktende organer skrives hun ut av syke-
huset. Uten sequeler var hun reddet fra 
en hypoterm tilstand med en rekordlav 
kroppstemperatur målt ned til 13.7 . Idag 
er kvinnen lege. 

Dette er å lese i en publikasjon i The 
Lancet, av Gilbert et al, som vakte stor 
oppsikt. Nord Norge har et subarktisk 
klima med en forholdsvis stor, dog spredt 
populasjon. Ved flere tilfeller med aksiden-

Enkelte har sagt at en ikke bør bli syk om sommeren, grunnet de mange 
vikarene som er på jobb. Men hvordan er det med valg av sted? Vil det 
for eksempel være mer beleilig å få en lungeemboli på Aucklands (New 
Zealand) internasjonale flyplass enn på Oslo Lufthavn?
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tiell hypotermi, forut for verdensrekorden, 
hadde de forsøkt seg på samme taktikk: 
Rask start av HLR med etterfølgende kar-
diopulmonal bypass og oppvarming – men 
ikke lyktes. Endelig bar den ulykksalige 
treningen frukter. «Repetitio est mater stu-
diorum», som de gamle romerne sa. Gilbert 
har fortalt at det internasjonale fokuset 
på hypoterm resuscitering ved hjertestans 
økte etter hendelsen. Erfaringskunnskapen 
de hadde opparbeidet seg i et til tider 
utilgivelig nord-norsk klima, hadde lært 
dem at dette kunne være mulig. Ved mer 
lavprevalente forekomster av aksidentell 
hypotermi kunne man kanskje ledes til å 
tro at et resusciteringsforsøk med klinisk 
død som utgangspunkt – som her – ikke 
engang var verdt forsøket.

De demografiske faktorene | Til 
nå har vi bare beskrevet geografiske og 
klimatiske forskjeller som årsak til en «spe-
sialisering» av helsevesenet. Et annet viktig 
aspekt er det demografiske. Hvis vi beveger 
oss til den andre siden av jordkloden, 
men holder oss til høyinntektslandene, 
kan Australia og New Zealand skilte 
med et godt eksempel hver. Førstnevnte 
har en dyster høy forekomst av maligne 
melanomer, en følge av at lyshudede 
briter emigrerte til de langt mer solutsatte 
landene down-under. New Zealand på sin 
side, er en lang flytur unna så og si alle 
utenlandske destinasjoner. Med andre ord 
har mange sittet lenge når de ankommer 
en av landets flyplasser. Hva kan da ramme 
de besøkende? Dyp venetrombose så klart, 
og New Zealand har således blitt blandt de 
flinkeste landene til å behandle tilstanden, 
med de potensielt dødelige lungeemboli-
ene som den fryktede konsekvensen.

Genetikken | Diabetes Mellitus type 1 
(DM I), sukkersyken, er et velkjent begrep 

for nordmenn. Og er det noe rart da? 
Verdensprevalensen anslås til cirka åtte 
prosent globalt av International Diabetes 
Federation – et betydelig tall. Og vi skan-
dinavere troner listen – i negativ forstand. 
Dog slik er det ikke alle steder. Forsøk å 
spørre en gjengse japaner hva DM I er, og 
du vil trolig bli ham svar skyldig selv. I 
den japanske befolkningen er insidensen 
av DM I så lav som to tilfeller per år per 
100’000 barn. Genetikk spiller sannsyn-
ligvis en sentral rolle i forskjellene. Para-
doksalt nok har «fraværet» av sykdommen 
ført til høy forskningsaktivitet på feltet. 
Men ikke bare derfor, interessant nok har 
Japan en signifikant høyere forekomst av 
en subtype DM I, kalt fulminant DM, som 
progredierer svært raskt. Denne subtypen 
finner man nesten ikke utenfor Japan, og 
særlig ikke i vestlige land. Det er ingen 
lovmessighet om at vanlige fenomener 
tildeles særlig mye oppmerksomhet – det 
sjeldne fascinerer som kjent.

Høyinntekstlandene kan også lære 
| Så langt har fokuset vært på høyinntekt-
sland, tidligere kalt I-land. Hva så med 
lavinntektslandene? Sheik Umar Khan 
var en afrikansk infeksjonslege utdannet 
i Sierra Leone. Etter noen års arbeid på 
sykehuset Kenema Government Hospital 
ble Khan en ledende kapasitet på Lassa-
feber, som er endemisk i Vest-Afrika. Man 
anslår at i visse områder er 10-16 prosent av 
innlagte pasienter smittet av Lassa-viruset 
(CDC fact sheet). Men det stoppet ikke 
der; ved masseutbruddet av hemorragisk 
feber i Vest-Afrika, forårsaket av ebolavi-
ruset, ble Khans klinikk overbefolket av 
syke pasienter, og legen opparbeidet seg 
raskt stor kompetanse på feltet. Dessverre 
døde han i 2014 av nettopp hemorragisk 
feber, men hans bortgang gikk ikke upå-
akted hen. Tidsskriftet Nature skrev han 
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inn blandt «Ten people who mattered» da 
året skulle oppsummeres i desember 2014. 

Selv om Saudi-Arabia ikke er noen 
fattig nasjon, vil nok mange kategorisere 
dem i en litt egen gruppe sammen med 
andre oljerikeland i Midtøsten. Med en 
forholdsvis stor tilstrømning av mennesker 
på åndelige reiser til Medina og Mekka i 
pilegrimshenseende, har de blitt riktig så 
gode på epidemiologisk medisin! Hvordan 
infeksjonssykdommer sprer seg blandt 
de store pilgrimsmassene, og potensielt 
utvikler seg til epidemier, er lærdom alle 
land kan dra nytte av når vi aldri har reist 
mer på kryss og tvers i verden enn idag.

Oppsummering | Lokale forhold, det 
være seg klima, genetikk eller demografi, 
bidrar på respektive steder til et stort 
pasientvolum. Da ligger forholdene til 
rette for trening, nysgjerrighet, forskning 
og videreformidling. Helsepersonell får 
mulighet til å øke sin kunnskap på et felt 
som de i andre kriker og kroker av verden 
kanskje bare ser én gang hvert andre år, 
men det blir ikke noe viktig å lykkes 
den ene gangen det skulle skje, enn om 
det skjer ofte. I så henseende er det mer 
aktuelt enn noensinne, i en globalisert 
verden med kunnskapsutveksling, at vi 
opparbeider oss kunnskap om forskjellige 
lokale forhold, helst før vi møter oss selv i 
døra og kommer til kort der vi ikke hadde 
behøvd det.
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LegeAppen med stor L!
Navn: LegeAppen
Utvikler: Ole Jon Bjørkum
Utgitt: 2015
Pris: Gratis 
Plattformer: Android (telefon og nettbrett)

UpToDate, BMJ Best Practice, Legemiddelhåndboken, Felles-
katalogen. Det mangler ikke på kunnskapskilder og databaser 
å slå opp i for å finne svar på medisinske spørsmål. Hver og en 
har opphavspersonene utviklet sine applikasjoner og nettjenester, 
som ofte er lett tilgjengelige og av god kvalitet. Likevel kan både 
medisinstudenter og praktiserende leger få problemer med å 
skaffe en oversikt. LegeAppen er utviklet i et helhjertet forsøk 
på å samle alt på ett sted, og resultatet er overveiende vellykket.

Applikasjonen er kanskje mest myntet på studenter sent i 
studiet og praktiserende leger, da det der oppslagsfunksjonen 
som fungerer best. Ved å søke i startvinduet kommer relevante 
artikler fra alle de involverte kunnskapskildene, og en kan klikke 
seg videre fra applikasjonen til den kilden en vil lese. Layouten 
og brukergrensesnittet til hver kilde – for eksempel UpToDate 
– er som regel tilsvarende nettsiden og/eller applikasjonen til 
kildedatabasen. Samtidig har eksempelvis Legevaktshåndboken 
et bedre brukergrensesnitt i LegeAppen enn leverandørenes egen 

applikasjon. Det ikke spart på noe i hvor applikasjonen søker, og 
hvilke opplysninger en kan finne: apoteker, legemiddelfirmaer, 
kalkulatorer (BMI, korrigert QT-tid, m.fl), Helsedirektoratets 
nasjonale faglige retningslinjer, giftinformasjonssentralen og 
interaksjonsdatabaser, for å nevne noe.

I tillegg til søkefunksjonen kommer LegeAppen med jevnlige 
varsler fra Legemiddelverket om legemidler det er mangel på i 
Norge, en funksjon det er enkelt å inaktivere om en ønsker det. 
Informasjonen er nyttig i klinisk virksomhet, men ikke så nød-
vendig for å kunne bestå eksamen. Samtidig savnes en liknende 
funksjon for relevante forsknings- og medisinske nyheter. 

Det er litt dumt at LegeAppen krever kontinuerlig internet-
tilgang. For enkelte tjenester, som databasen BMJ Best Practice, 
er det forståelig at kunnskapsomfanget blir for stort til å lagre det 
på den mobile enheten. Imidlertid finnes både Felleskatalogen 
og Legemiddelhåndboken i nedlastbare utgaver, og det hadde 
vært en fordel om det var mulig også i LegeAppen. Det skal 

utvalgt app
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Andre apper:  

nevnes at undertegnede ikke har kjennskap til begrensninger 
Åndsverksloven har gitt den private utvikleren av LegeAppen. 
Dessverre blir applikasjonsprogrammet og søkfunksjonen litt 
tregere av behovet for kontinuerlig nettilgang, sammenliknet med 
for eksempel Felleskatalogen. Forsinkelsen er liten men merkbar 
og blir prisen å betale for å spare lagrinsplass på enheten.

I tillegg til en økt hastighet skulle undertegnede gjerne hatt 
en litt mer oversiktlig og innbydende startmeny og det burde 
vært flere muligheter for å lagre favorittartikler og -kilder. Her er 
eksempelvis applikasjonen Read by QxMD bedre, og har dessuten 
en varslingsfunksjon for artikler og nyheter. Det er gledelig at 
applikasjonen er gratis, med mulighet for å donere til utvikleren, 
men dessverre finnes den i øyeblikket bare på Android-plattformen. 

Selv om originalapplikasjonene ikke kan slettes riktig enda, 
er LegeAppen et ønsket og stort skritt i retningen av å samle alt 
på et sted.

Frederik Emil Juul

1. Metodeboken Allmennlege-
vakten – Allmennlegevaktens 
manual til allmenne sykdom-
mer og lidelser typisk blant 
pasienter en møter i førstelin-
jetjenesten. Relevant også for 
de som ikke er i utviklernes 
opprinnelsesby Oslo.

2. Micromedex  – Utenlands-
basert referanseverk blant 
de mange «evidence based» 
kunnskapsbase-alternativene 
der ute. Betalingstillegg er 
mulig.

1. Traumemanualen – Traume-
manualen ved Oslo Univer-
sitetssykehus gjort om til 
elektronisk format. Noe enkelt 
brukergrensesnitt og OUS-
spesefikk informasjon men 
først og fremst gode til-poenget 
omtaler av ulike traumeskader.
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Nevrologi på norsk!
Nevrologi og nevrokirurgi – fra barn til voksen, 6. utgave (2014) (719 s)
Gjerstad, Helseth og Rootwelt (red).

719 sider, utgitt 2014
Forlaget Vett & Viten
ISBN: 9788241207099

Da Jan Frich omtalte Nevrologi og nevrokirurgi – fra barn til voksen i 
Tidsskriftet i 2007, snakket han om boken som et «standardverk 
innen nevrologi, nevrokirurgi, nevrofysiologi og nevropsykiatri» 
for medisinstudenter, leger i spesialisering og allmennleger. Denne 
påstanden mener jeg fortsatt står, men da spesielt innenfor de 
to førstnevnte fagområdene. Det finnes ingen norskspråklige 
alternativer som kan måle seg i bredde, dybde og velbeskrevne 
tilnærminger til diagnostikk og klinisk resonnement innenfor 
disse fagfeltene i bokform. Når det er sagt, gjør ikke det at boken 
nødvendigvis er fritatt fra kritik.

Boken er godt inndelt i ryddige kapitler hvor den med hell 
fokuserer mer på klinisk resonnement enn på spesifikke tilstander. 
Det er mange gode illustrasjoner; spesielt likte jeg mengden av 
gode MR-bilder i kapittelet om intrakraniale svulster. Jeg synes 
riktignok at antallet illustrasjoner er for lavt. Litt for ofte går 
det lange perioder hvor man møter nye begreper eller tilstander 
som enten ikke blir illustrert, eller hvor illustrasjonene ikke er 
forklarende nok. Sistnevnte tilhører heldigvis unntakene, men 
kommende versjoner av boken bør ha flere illustrasjoner.

Språket er godt og ryddig, og det gjør meg nysgjerrig på å 
lære mer. Kapittelet om kognitiv svikt og demens er svært godt 
skrevet, og jeg synes  min forståelse av av tilstandene har økt 
betraktelig. Det skal riktignok sies at det er litt irriterende med 
mengden særskriving (orddelingsfeil) som er spredt utover i 
boken. Tittelen på kapittel 19 er «Motornevron sykdommer», og 

på side 279 i kapittelet om perifere nevropatier, får vi både høre 
om «PMP22 genet» og «arvelig plexus brachialis nevropati». At 
det er flere tilfeller med særskriving, tyder på at boken kunne ha 
hatt godt av en grundigere korrekturlesing før den gikk i trykken.

Boken er for de fleste medisinstudenter noe større enn det 
mange klarer å gape over i ett semester, og litt for lite detaljert 
til å være et rent oppslagsverk. Likevel mener jeg boken har en 
relativt fornuftig avgrensning. For en nysgjerrig student – som 
meg – er det deilig å se at tilstander behandles grundig; det gir 
et bedre grunnlag for å eventuelt søke mer informasjon i artikler 
eller i større, mer spesialiserte bøker. 

Til tross for utfordringer knyttet til illustrasjoner, språk og 
størrelse, mener jeg dette er den beste boken å bruke på nev-
rologisemesteret (modul 4 i Oslo). Boken er grundig, relevant, 
basert på norske forhold og legger vekt på klinisk resonnement. 
Størrelsen på litt over 700 sider kan skremme, men husk at det 
ikke er antall ord som teller, men hvor lett det er å lese stoffet. Der 
mange andre norske lærebøker i medisinske fagfelt ofte kan ha 
et stotrende, hakkete språk, der man må pugge setninger fremfor 
å lese dem i sammenheng, tilbyr Nevrologi og nevrokirurgi – fra barn 
til voksen et godt språk som gjør lange leseøkter mer enn levelige.

Ole Marius Gaasø

Nye fagbøker

Maja-Lisa Løchen, Eva Gerdts
Kvinnehjerter
Ny medisinsk fagbok som omhandler 
de vanligste hjertesykdommene 
som rammer kvinner i alle aldre. 
Hjertesykdommene som behandles 
i boken, er belyst med flere 
sykehistorier som illustrerer og 
utfyller det omfattende fagstoffet, slik 
at mange skal kunne kjenne seg igjen. 

1. utgave 2015

Kolbjørn Forfang, Helge Istad,  
Rune Wiseth (red.)
Kardiologi
Denne 2. utgaven er revidert og 
oppdatert innenfor alle sentrale 
områder. Boken har i stor grad en 
praktisk tilnærming til fagområdet 
og ofte med vekt på kliniske 
problemstillinger.

2. utgave 2015

Dag S. Thelle 
Epidemiology 
Epidemiology involves the study of 
the distribution and determinants 
of health in a given population, and 
the subsequent application of this 
study to improve outcomes. This book 
introduces major topics in this field, 
and where applicable, illustrated by 
tables and figures from Norwegian 
and Swedish studies. 

1. utgave 2015

Torgeir Bruun Wyller
Geriatri
Boken gir en bred omtale av 
symptombildet hos gamle, 
geriatriske undersøkelsesmetoder, 
geriatrisk behandling og av hele det 
geriatriske sykdomspanoramaet. 

2. utgave 2015

Tor-Arne Hagve,  
Jens P. Berg (red.) 
Klinisk biokjemi og  
fysiologi 
Denne 5. reviderte bokutgaven 
inneholder 34 utvalgte kapitler 
som er skrevet av sentrale 
spesialister, med representanter 
fra alle universitetene som 
utdanner medisinere i Norge. 

 5. utgave 2015

Jan Martin Maltau, Kåre Molne, 
Britt-Ingjerd Nesheim (red.) 
Obstetrikk og gynekologi 
3. utgave. Obstetrikk og 
gynekologi dekker hele 
fagfeltet fødselshjelp og 
kvinnesykdommer i vid 
forstand. 

 3. utgave 2015

Ny  
utgave!

gyldendal.no/akademisk   
akademisk@gyldendal.no

Ny  
utgave!

Ny  
utgave!

Ny  
utgave!
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Cellebiologi på sitt beste!
Molecular Biology of the Cell, 6. utgave (2014)
Bruce Alberts, et al.

1464 sider, utgitt 2014
Garland Science
ISBN: 9780815344643

Noe av det første ferske medisinstudenter vil møte på de ulike 
fakultetene i landet, er cellebiologi. Mens pugging av de små 
bestanddelene i cellenes kompliserte maskineri for noen er et 
fryktet emne, er det å lese om grunnlaget for liv, og de intra- og 
ekstracellulære mekanismene for å oppnå dette, noe av det mest 
spennende man kan lære om. Den 1464 sider lange Molecular Biology 
of the Cell er beregnet på sistnevnte gruppe studenter. 

Boken, som er inndelt i 24 velskrevne kapitler med fantastiske 
fargeillustrasjoner, begynner med det grunnleggende: Hva er 
liv? Hva er bestanddelene for liv? Hva er arv? Hva er et gen? En 
naturlig progresjon i boken¬ leder oss fra hva en celle er, til hva 
den gjør; hva er proteiner, og hvordan foregår proteinfoldingen, 
for eksempel til et enzym? I kapitlene 4 - 7 får vi et en grundig 
gjennomgang av DNA, RNA, proteinsyntese og genekspresjon, 
alt skrevet med det mest lettfattelige språk. Utover i boken får vi 
lært om alt fra membranstruktur og celleskjelett til immunsystemet 
og molekylærbiologien bak kreft. 

For studenter kan boken virke lang og fremdriften i teksten 
langsom; det kan for mange være lurt å hoppe over introduk-
sjonskapittelet, og ellers lese de mest relevante sidene for den 
delen av cellebiologikurset man befinner seg på. På den andre 
siden advarer forfatterne om at boken er kraftig avkortet fra 
tidligere versjoner; forrige utgave var så stor at utgiverne valgte 
å putte kapittel 21-25 på en separat CD-rom fremfor i boken! I 
denne sjette utgaven har forfatterne på vellykket vis klart å presse 

sammen pedagogisk relevant, oppdatert kunnskap om cellens 
molekylærbiologi innenfor overraskende (!) få sider. 

«Store Cell» – som Molecular Biology of the Cell kalles på «medisinstu-
dentmunne» vil være noe i overkant for å bestå cellebiologikurset 
på første året av medisinstudiet med god margin. Lillebroren til 
vår anmeldte bok, Essential Cell Biology («Lille Cell», tidligere anmeldt 
i Æsculap), tilbyr en mer kortfattet, men presis løsning. Der «Lille 
Cell» muligens er enda mer kortfattet og pensumrettet, skorter 
den naturlig nok noe på grundigheten og den velskrevne, deilige 
progresjonen som «Store Cell» kan tilby. 

Molecular Biology of the Cell er den ultimate cellebiologiboken, og 
jeg anbefaler den sterkt. Boken er mer velskrevet enn noen andre 
pensumbøker jeg har lest, illustrasjonene er fargerike og svært 
pedagogiske – og forfatterne har til og med påkostet seg å lage 
en cellebiologisk versjon av platecoveret til Beatles-platen «Please 
Please Me» på baksiden! Så drømmer du at du er et chaperon-protein 
som hjelper andre proteiner i å folde seg korrekt om natten, så er 
denne boken absolutt for deg. Synes du derimot tunge bøker er 
plagsomme og faget ganske kjedelig, bør du nok gå for «Lille Cell».

Ole Marius Gaasø
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Den populære lillebroren
Robbins Basic Pathology, 9. utgave
Vinay Kumar, Abdul K. Abbas, Jon C. Aster.

928 sider, utgitt 2013
Elsevier Saunders
ISBN: 9780808924326

Robbins Basic Pathology har nå kommet i sin 9. utgave, over 40 år etter 
førsteutgaven fra 1971. På denne tiden har «Lille Robbins» rukket 
å etablere seg som en sentral kilde til patologisk kunnskap hos 
medisinstudenter på begge sider av Atlanterhavet. 

Robbins Basic Pathology er logisk oppbygd og starter med syv 
kapitler som tar for seg temaer i generell patologi, som meka-
nismer for celleskade, inflammasjon og neoplasi. Deretter følger 
hovedtyngden av boken bestående av organspesifikke kapitler 
i spesiell patologi som fortløpende omtaler patologiske forand-
ringer i ulike organsystemer. Denne oppbyggingen av boken 
fungerer glimrende og inviterer leseren til å utvikle en dypere 
forståelse av organovergripende sykdomsmekanismer før man 
lærer organpatologien.

Fysisk har boken en innbydende design med A4-format og 
tykk perm som gjør den lett å lese i . Boken har mange instruktive 
figurer og illustrasjoner som supplerer teksten, som også brytes 
opp av farver og mikro- og makropatologiske bilder. Egne 
bokser samler og fremhever poenger ved tilstandenes morfologi 
og patogenese, og det er sammendrag etter alle større avsnitt i 
hovedteksten. Boken er ikke dermed uten skjønnhetsfeil. Papiret 
er så tynt at bildene på siden foran delvis sees gjennom, hvilket 
også eventuelle markeringer vil gjøre. 

«Lille Robbins» er merkbar mindre enn sin storebror Robbins & 
Cotran Pathological Basis of Disease, både i sidetall og i substans, og 
mangler litt av helheten til denne. Et annet aber er at jeg tar meg i å 
ønske en mer ordnet oppbygging av boken, slik at alle sykdommer 

var systematisk omtalt ettersin epidemiologi, etiologi, patogenese, 
morfologi og så videre. Dette skjemmer lesingen av boken, og 
gjør at Robbins Basic Pathology tidvis fremstår som en nedskalert 
og dårligere redigert utgave av Robbins & Cotran Pathological Basis 
of Disease. Robbins Basic pathologys store fortrinn er at den kan 
leses fra perm til perm, mens «Store Robbins» egner seg best som 
referansetekst eller lærebok for den spesielt interesserte. 

Alt i alt gir Robbins Basic Pathology en grundig innføring det pre-
kliniske kjernefaget patologi og gir et godt fundament for senere 
innlæring av kliniske fag. Boken er anbefalingsverdig, og mange 
vil sikkert ha glede av den også etter fullendt medisinstudium. 

Robin Johansen Menchini

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com
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Logg av 
selvutviklingsbøkene
Logg av!
Thomas Moen, Lars Bratsberg
 
192 sider, utgitt 2015
Cappelen Damm
ISBN: 9788202455736

Logg av! er på ingen måte en unik bok. Forfatterne skriver om det 
mange opplever idag, men som det sannsynligvis er varierende 
hvor bevisst en forholder seg til; tidsnød og det å hele tiden føle 
en sterk trang til å være pålogget teknologien. For en av forfat-
terne ble faktumet klart for ham da han gikk glipp av sønnens 
målskåring fordi han hadde nesen gravd ned i egen telefon. 

Boken er kort, men likevel med mange kapitler. For mange vil 
jeg påstå. Det hele blir ganske så oppstykket og bærer preg av å 
være mindre, dagbokliknende tekster som forfatterne har forsøkt 
å sette sammen til en sammenfattet bok. Dessverre resulterer det 
i at flere av poengene gjentas og når det i tillegg er «veletablerte 
sannheter» blir det hele ganske uinteressant. Bunnlinjen til boken 
er, som mange er blitt smertelig klar over, at vi må bruke telefonen 
mindre og at det beste er å skru den helt av.

Logg av! peker seg dessverre ikke ut blandt de mange selv-
hjelpsbøkene som finnes på markedet. Til det blir den for 
overfladisk samtidig som boken mangler David Allens konkrete 
fremgangsmåter for å gjøre en endring, godt beskrevet i boken 
Getting things done, eller motivasjonsevnen til teksten i Bli best med 
mental trening av Erik Bertrand Larssen.

Frederik Emil Juul

Livet er en historie, der 
slutten teller.
Being mortal
Atul Gawande

304 sider, utgitt 2014
Wellcome Collection
ISBN: 9781846685811

Memento mori – husk, du skal dø. Den latinske frasen som ble 
hvisket inn i øret til alle seirende romerske hærførere ridende 
inn mot Roma ser ut til å være glemt av mange idag. Ikke bare 
i form av selve ordene, men mye av meningsinnholdet i det som ble 
hvisket; vi er alle dødelige og skal før eller siden dø. Forfatteren 
av boken Being mortal, den indisketniske amerikanske legen Atul 
Gawande, mener det er oppstått en benektelse og frykt for døden.

Et resultat av denne frykten er at det blir sett på som et stort 
nederlag å ikke igangsette eller opprettholde behandlingen av 
syke pasienter, og flere helse- og samfunnsrøster taler om en 
utbredt overbehandling. Gawande skriver mye om dette i boken 
sin, med flere referanser til egen erfaring innen kreftkirurgien. 
Han peker dessuten på at legeutdannelsen mangler opplæring 
i å snakke om døden. Nettopp denne samtalen er kanskje det 
forfatteren har et sterkest ønske om å formidle til leseren, om det 
så er helsepersonell eller en pårørende datter. Temaet ble også 
omtalt i Tidsskriftet tidligere i år (nr 03/15) og det virker å være 
enighet om at samtalen bør gjennomføres så tidlig som mulig, i 
det minste før pasienten ikke lenger er i stand til å gjøre rede for 
seg og ta egne valg. Gawande kommer med noen spørsmål han 
mener må stilles i en slik samtale: Hva er viktigst for pasienten? 
Hva er pasientens største frykt? 

Oppsummert forteller Gawande en fin fortelling i Being mortal, 
hvor han ved sine mange anekdoter minner leseren om egen og 
andres dødelighet. For, som en intervjuet hundreåring fra Asker 
sa til NRK Ekko i sommer: «En gang må det ta slutt».

Frederik Emil Juul
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– En kortfattet innføring
Øre,-nese-, halssykdommer, 2. utg.
Atle Rønning Arnesen 
 
234 sider, utgitt 2002 
Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205303423

Jeg sier det først som sist: Øre-, nese-, halssykdommer er den beste 
læreboken jeg har lest etter seks års medisinstudier. 

Etter å ha utviklet situasjonsbetinget påtrengende søvnighet 
på dagtid over Thiemes Ear, nose and throat diseases, kom jeg tilfeldig 
over denne noe aldrende norske perlen. Øre-, nese-, halssykdommer 
holder akkurat hva den lover: Den er en kortfattet innføring 
til ØNH-faget med fokus på praktisk problemløsning i all-
mennpraksis og legevaktarbeid. Følgelig er den også frarådet 
som lærebok av underviserne på OUS Rikshospitalet siden 
behandling i spesialisthelsetjenesten, som kirurgiske prinsipper 
for cochlea-implantering og skallebasiskirurgi, kun er begrenset 
omtalt i læreboken.

Boken lærer deg knapt det du trenger å kunne og ikke noe mer. 
Den illustrerer dermed et glemt poeng mange flinke piker, som 
undertegnede, har godt av å lære: at godt nok er bra nok. Boken bør 
dog suppleres med disseksjonskurs og bøker i hode-/halsanatomi, 
og egne forelesninger i spesialisttemaer. For eksempel er hode-/
halskreft mangelfullt fremstilt i boken, men undertegnedes erfaring 
er at boken sammen med de utdelte forelesningsnotatene dekker 
ØNH-pensum i Oslo, og – viktigere – gir et godt utgangspunkt 
for å drive ØNH-arbeid på ikke-spesialistnivå.

Boken er utgitt i 2002, og er på enkelte punkter utdatert i 
forhold til valg av behandling. Har man Antibiotikaveilederen, og 
ØNH-kapittelet i Allmennmedisin av Hunskår (red.) for den riktig 
flittige, i den mentale bagasjen vil nok det meste allikevel gå bra. 

Robin Johansen Menchini

Fantastisk bok!
Lungesykdommer, 3. utgave
Petter Giæver

307 sider, utgitt 2015
Universitetsforlaget
ISBN: 9788215022864

Lungesykdommer av Petter Giæver er en utmerket bok som anbefales 
på det sterkeste. Den er pedagogisk og velskrevet med oversikt-
lige kapitler og illustrerende bilder, og utgis nå i en kjærkommen 
tredje utgave.

Boken starter med en innføring i anatomi og fysiologi, før vi 
får en gjennomgang av symptomer og tegn, så vel som klinisk 
respirasjonsfysiologi. Dette er både nyttig repetisjon for de kunn-
skapsrike og en god oversikt for de som er helt nye til lungesyk-
dommene. Det er også satt av et eget kapitel til respirasjonssvikt 
som er gull verdt for forståelse av respirasjonsfysiologien, med 
en særlig god gjennomgang av non-invasiv mekanisk ventilasjon. 

Lungesykdommer går blant annet gjennom: obstruktive lunge-
lidelser (astma og KOLS), arvelige lidelser som cystisk fibrose, 
interstitell lungesykdom og ulike infeksjonstilstander som 
pneumoni, tuberkulose og bronkoektasier. Selv om færre røyker 
idag får lungekreft fremdeles en rettmessig og grundig omtale. 
Øvrige emner har også en logisk tildeling av sideantall mellom 
det vanlige og det sjeldne. Blant annet blir både astma og KOLS 
omtalt grundig og godt, mens det ikke er satt av side på side til 
sjeldnere tilstander forbeholdt Rikshospitalets leger. Samtidig 
kan de som ønsker en dypere innsikt lese tilleggsstoff i egne 
velmarkerte tekstbiter i boken. 

Layouten er i sin helhet veldig behagelig og med gode figurer, 
som sammen med det velskrevne tekstinnholdet gjøre boken til 
en grundig og pedagogisk gjennomgang av lungemedisnen, 
med organets normal- og patofysiologi. Alt i alt en bok alle 
medisinstudenter burde ha i hylla!

Ane Drougge Vassbotn
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Still til
valg!

Valgmøtet 2015!
Helgen 9.-11. oktober arrangeres det Tillitsvalgtopplæring nivå 3 (TVK3) 
og Valgmøte i Norsk medisinstudentforening på hotell Soria Moria, 
Holmenkollen i Oslo.  Her møtes alle de nyvalgte lokallagsstyrene – Oslo, 
Bergen, Trondheim, Tromsø og Utland – for opplæring i hver enkelt 
styremedlems verv. I tillegg skal det velges nasjonale verv for Nmf-styret 
2015 og det blir dessutenen helg med godt selskap og mye moro. 
Ønsker du å være med å jobbe for medisinstudentenes rettigheter, både 
i studietiden og ved inngangen til turnus? Eller hva med å arbeide med 
alt fra utveksling, via folkehelse til grunnutdanning? Kunne du tenke 
deg å være med? Det er fortsatt mulig å melde sin interesse. Send en 
mail til valgkom@medisinstudent.no med en kort søknadstekst og CV. 
Mer informasjon om de ulike vervene og deres arbeidsoppgaver finnes 
på Nmf sine hjemmesider.

• Leder
• Nestleder
• Internasjonalt ansvarlig
• Utvekslingsansvarlig – utreisende studenter
• Utvekslingsansvarlig – innreisende studenter
• Utvekslingsansvarlig – forskning
• Ansvarlig for globale helsespørsmål
• Prosjektansvarlig
• Arbeidslivsansvarlig
• Nettredaktør
• Redaktør for Æsculap
• Redaksjonskomite til Landsmøtet (tre medlemmer),  
• Valgkomité for 2016 (tre medlemmer) 
•Vararepresentanter til Legeforeningens Landsstyremøte i 2016.

Aktuelle verv: 
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oslo bergen trondheim

• Ikke innsendt dette skjer i bergen i år:
TVK2
Folkehelseuka uke 42
Min speisalitet hver måned
Forberede for GUK
Forberedelser frem mot TVK3
Stand
Journalkortutdeling
Oppstart mentorgruppe
Foredrag fra lønn-og turnus-
vervet
Begynne forberedelser til ballet
Lyse ut ledig verv

• Det nyvalgte styret jobber på 
spreng med planlegging og for-
beredelse av kurs og andre spen-
nende aktiviterer i høst. Følg 
med på facebook for siste nytt

tromsø utland

Oktober
• 1. Filmkveld med Nmf
• Foredrag – dato, tema og sted 
kommer

November
• Idrettsmedisinkurs
• Foredrag – dato, tema og sted 
kommer

Desember
• 4. Juleavslutning

September
• 26.-27. Ultralydkurs med 
SAFER og Ultrabox
Budapest, Ungarn

Oktober
• 9.-11. Faghelg i akuttmedisin
Pécs, Ungarn
• 23.-25. Akuttmedisinsk gruppe 
Poznan, Polen
• 30.-1. november ANSA Polen 
medisinsk fagseminar

annet

æsculapdeadlines: 
• 26. oktober (0515)

konferanser: 
•  30.-01. oktober: Frampeik 
2015, Tromsø
• 5.- 8. november: FINO, Bergen

utland

November
• 13.-15. Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP)
Praha, Tsjekkia
• 27.-29. Akuttmedisinsk gruppe
Szczecin, Polen
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utland

kontakt
styret@nmfutland.com

leder
Cathrine Sevre

nestleder
Nina Norum

nasjonalt styre 2016
Ingrid Dyvik 

arbeidslivsansvarlig
Anne Sandvik 

økonomiansvarlig
Martine Magnussen 

utvekslingsansvarlig: 
Mikal Thomas Dworak

kp-ansvarlig
Ada Martine Fjellvang

medlemsfordelsansvarlig:
Benedicte Mysen

kurs- og fagansvarlig
Katarina Østberg

prosjektansvarlig:
Øivind C. Lie 

web-ansvarlig:
Andreas Pedersen 

nasjonale komitéledere

arbeidslivsansvarlig
Elisabeth Holven
e.b.holven@gmail.com

utveksling- innreisende
Torunn Hjøllo
neoin.nmsa@gmail.com

utveksling –utreisende
Monika M. Mielnik
neoout.nmsa@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Torfinn Støve Madssen
torfinnmadssen@gmail.com

forskingsutveksling
Katherine Wang
nore.nmsa@gmail.com

globalhelseansvarlig
Ida Marie Nyhagen Vikan
ida.n.vikan@gmail.com

prosjektansvarlig
Hanna Gran Sestøl
sestoel@gmail.com

nettredaktør
Kim Jonas Vesterås
kimjonasvesteras@gmail.com

medhum2016-leder
Marlene Løw
marlene_loew@hotmail.com

nasjonalt styre 2015

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

Rasmus Bakken
leder@medisinstudent.no

nestleder
Eivind A. Valestrand
nestleder@medisinstudent.no

internasjonalt ansvarlig
Vilde Skylstad
skylstad6@gmail.com

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

fagansvarlig
Louise Carlsen
louise@carlsen.no

tillitsvalgtopplæring
Sara Gilani
saragi90@gmail.com

pr-ansvarlig
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com

oslo

leder
Emma Lengle
emmajle@studmed.uio.no

nestleder
Line Stensland
cstensland12@gmail.com

nasjonalt styre 2016
Øyvind Rustan
oyvindrustan@gmail.com

økonomiansvarlig
Fatemeh Zangeneh
fatemeh.zangeneh@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Synne Lofstad
synne.lofstad@hotmail.com

arbeidslivsansvarlige
Vivian Amundsen 
vivian.s.amundsen@gmail.com
Pia Norheim
pia_nor@hotmail.com

utvekslingsansvarlige
Marit Skårn
m.r.skarn@studmed.uio.no
Keely Mullally
k.m.mullally@studmed.uio.no
Katja Eliassen
katja.eliassen@gmail.com

web- og pr-ansvarlig
Hakan Foss
hakan.foss@gmail.com

kursansvarlig
Shahera Elisa Ali
shaheraa@studmed.uio.no

prosjektansvarlig
Kenan Santic
santickenan@gmail.com

medhum 2016 leder
Nithiya Nareshkumar
nithiya1993@hotmail.com 

bergen

leder
Timo Kanehl 
481 94 210 

nestleder
Sofie Haug 
473 61 935 

nasjonalt styre 2015
Eivind Alexander Valestrand

grunnutdanningsansvarlig
Cathrine Rath 
474 19 288

økonomiansvarlig
Ole Johan Furet
ofu003@student.uib.no

arbeidslivsansvarlige
Isabel Kenny 
980 83 709
Krister Stokke 
967 16 478 

utvekslingsansvarlig
Ida Marie Nordanger 
915 67 046

æsculap 
Leif Kørner  
988 06 696 
Sondre Rønning 
484 33 147

web- og pr-ansvarlig 
Asbjørn Lie 
995 84 136 

mentoransvarlig 
Jørgen Brekke Vennemo
948 64 865 

prosjektansvarlig
Nasjla Syrous 

fagansvarlig 
Åsmund Djuve 
922 50 759

trondheim

kontakt
trondheim@medisinstudent.no 

leder
Øystein Ohr
leder.nmf.trondheim@gmail.com

nestleder
Rannei Hosar
nestleder.nmf.trondheim@gmail.com

nasjonalt styre 2016
Kristina Albertsen
kristina.albertsen@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Maja Pålsdatter Lønvik
majapl@stud.ntnu.no

arbeidslivsansvarlige
Knut Lien 
Inga Skogvold Rygg
arbeidsliv.nmf.trondheim@gmail.com

klinisk utvekslingsansvarlig
Augusta Horn Welle-Strand
u.nmf.trondheim@gmail.com

forskningsutvekslingsansvarlig
Johanne Rakner
lore.nmf.trondheim@gmail.com

kursansvarlig
Tora Haugen Sørfonn
torasorfonn@gmail.com

sekretær (æsculapansvarlig)
Ida Johnsen
ida_sara@hotmail.com

prosjektansvarlige
Anna Gulaker Christiansen
Hanna Strømholt Bremnes
prosjekt.nmf.trondheim@gmail.com

tromsø

kontakt
nmftromso@gmail.com

leder
Åshild Nordbotten 
aanordb@hotmail.com

nestleder
Ida Constance R. Jakobsen
ida.crj@gmail.com

nasjonalt styre 2016
Laksha Ranshon
laksha.ranshon@gmail.com

økonomiansvarlig
Katrine J. Erke,
katrinejerke@hotmail.com

pr- og webansvarlig
Linn Mari Fladset
linnmari@fladset.com

arbeidslivsansvarlige 
Fredrik Loholt
loholt.fredrik@gmail.com 
Thomas Sætre
thomas.satre@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Louise Carlsen 
louise@carlsen.no

klinisk utvekslingsansvarlig 
Nabila Ali
nabila1990@live.no

forskningsutvekslingsansvarlig
Åsne Svatun
asnis_94@hotmail.com

kurs- og prosjektansvarlig
Hannah Skjellet Granerud
hannahsg94@hotmail.com

foredragsansvarlig
Jannicke Langseth
jannicke.langseth@hotmail.com

æsculapansvarlig
Mikal Jacob Oderup-Hole
mikal.hole@gmail.com

forbedringtromsø leder
Ellen Mollan
ellenmollan@gmail.com

medhum-leder
Hannah Skjellet Granerud
hannahsg94@hotmail.com
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