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Som medisinstudenter er vi i den 
posisjonen at vi snart skal bli en del 
av helsevesenet som leger. Jeg, som 

så mange andre, har valgt dette studiet 
for å gjennom helsehjelp kunne gi men-
nesker muligheten til et bedre liv. Vi har 
også muligheten til å gjøre en forskjell 
allerede før vi er ferdig utdannet gjennom 
å engasjere oss for å forbedre menneskers 
tilgangen til helsetjenester og gjennom 
dette gjøre en stor forskjell.

Avhengig av hvor i verden en lever i 
dag er det store forskjeller i tilgangen til 
helsetjenester. Ifølge FN-konvensjonen 
om økonomiske, kulturelle og sosiale 
rettigheter har alle mennesker rett på 
«den høyest oppnåelige helsestandard» 
[1]. Dette blir ikke gjennomført godt nok 
i dag, og Nmf har derfor flere prosjekter 
som aktivt jobber for å sikre mennesker 
bedre tilgang til helsehjelp, uavhengig av 
geografisk- eller samfunnsmessig posisjon.

I dagens verden kan man se en tyde-
lig skjevfordeling mellom hvor mye det 
blir forsket på enkelte sykdommer og 
hvor mange som får disse sykdommene. 
Forskningen er hovedsakelig basert på 
markedsinteresser og mindre etter hvordan 
den reelle sykdomsbyrden er fordelt i 
verden. I Norge ligger det internasjonale 
prosjektet Universities Allied for Essential Medi-
cines (UAEM) under Nmf. UAEM jobber 
for å forbedre tilgangen til legemidler 
i lav- og mellominntektsland, og for at 
forskningen på universiteter i større grad 
skal gjenspeile det reelle legemiddel- og 
helsebehovet. Det er viktig at dette får 
oppmerksomhet og det er derfor gledelig 
å se at nobelprisen i medisin 2016 gikk 
til forskning på sykdommer som kun er 
tilstede i fattige land. 

Leder: Nmf-Bergen 
Engasjer deg!

Timo J. Kanehl
 leder bergen 15/16

Mens UAEM jobber for viktige struk-
turelle forandringer, har Nmf også en 
egen humanitæraksjon– MedHum. I 2016 
er aksjonen i samarbeid med Leger uten 
grenser og vil forsøke å hjelpe mennesker 
med tuberkulose i India. Tuberkulose er 
en sykdom som er nærmest utryddet i 
Norge, men som fortsatt rammer svært 
mange i de fattigere delene av verden. Det 
er viktig at vi som er så privilegerte som 
vi er i Norge tar et ansvar for å hjelpe de 
som blir rammet av denne sykdommen.

Også i Norge kan vi se at de mest utsatte 
gruppene får den dårligste behandlingen 
i helsevesenet. Papirløse migranter har i 
Norge kun rett på behandling ved akutt 
sykdom og de må også betale for all 
behandling de får. Dette medfører at de 
ikke har rett til hjelp mot kroniske sykdom-
mer. Mange kroniske sykdommer blir fort 
akutte uten behandling. Vi kan ikke ha 
det slik at en papirløs pasient må være i 
akutt livsfare for å få hjelp. Helsehjelp for alle 
er et prosjekt som jobber for å forbedre 
situasjonen for denne gruppen. De som 
allerede er i en svært vanskelig og sårbar 
situasjon skal ikke måtte lide ekstra uten 
nødvendig grunn.

Det er mye vi kan ta tak i for å sikre 
mennesker en bedre tilgang til helsehjelp, 
både nasjonalt og internasjonalt. Nmfs 
prosjekter gir en god mulighet til å jobbe 
for dette. Vi er fremtidens leger og vi må 
ta tak i de problemene som vi ser og gjøre 
noe med dem, slik at vi kan være del av 
et bedre og mer rettferdig helsevesen i 
fremtiden. 

Litteraturliste:
[1] Internasjonal konvensjon om økonomiske, sosiale 

og kulturelle rettigheter, Del 3, Artikkel 12
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Ane Drougge Vassbotn
Redaktør Æsculap 2016

Ane er 22 år, medisinstudent på tredje 
året ved Universitetet i Oslo og nyvalgt 
redaktør i Æsculap. Helt siden hun var 
fire år gammel har hun visst at hun ville 
bli lege. Hun trives godt med kombina-
sjonen av akademia og menneskekontakt 
som faget innebærer, og setter pris på å 
kunne utgjøre en forskjell for andre. Før 
medisinstudiet, har Ane vært aktiv i Unge 
Venstre og Venstre og drevet mye med 
studentpolitikk. Vel i gang med studiet 
ønsket hun å finne et forum for intel-
lektuelle diskusjoner blant medstudenter. 
Glad i penn og papir tok det ikke lang tid 
før blikket falt på Æsculap, og siden den 
gang har de to vært uatskillelige. Nå følger 
hun i fotsporene til Mads Gilbert og Per 
Fugelli og trer inn i rollen som redaktør 
for Æsculap. Æsculap gratulerer og feirer 
med to spørsmål til Ane:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg blir aldri fyllesyk.                                                          

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Empati, et åpent sinn og faglig dyktighet..

Det er lenge siden Æsculap skrev om opphavet til sitt navn. Da mange har 
kommet med spørsmål om hvem eller hva magasinnavnet refererer til, er det 
på sin plass med en oppdatering for nye og gamle lesere.

Opphavet er den greske guden for medisin og legekunst – Asclepius. Sønn av 
den mer kjente Apollon, og med en ikke-udødelig mor, fikk Asclepius en høyst 
«medisinsk» start på livet. Han måtte forløses med en ekvivalent til keisersnitt, 
noe som resulterte i morens død. Derav navnet Asclepius; «å skjære opp» [egen 
oversettelse red.anm.]. Bedre kjent enn guden er sannsynligvis hans stav omslut-
tet av en slange. Utallige (vestlige) helsevesen, helserelaterte organisasjoner 
og logoer har tatt i bruk forskjellige fremstillinger av denne staven, og den er 
kanskje blant verdens best kjente representasjoner på «helse». Enkelte kilder 
forteller også at Hippokrates, ansett som «medisinens far», begynte sitt virke 
i tilknytning til et av Asclepius’ templer på de greske øyene. I dag fremstår 
det merkelig og ganske kontraproduktivt at slanger beveget seg over gulvene 
i Asclepius’ templer, som hadde en sykehusliknende funksjon. Riktignok var 
slangene uten giftige brodder og en må huske på symbolkraften av gudens 
stav allerede på den tiden.

Som sin far Apollon fikk Asclepius mange barn. Deriblant datteren Hygieia 
som senere ble opphavet til dagens begrep «hygiene». En skulle tro at legekunstens 
gud var udødelig, men i gresk mytologi var ikke det tilfellet. Ironisk nok sørget 
Zevs – sjefen selv – for at Asclepius måtte bøte med livet for sin kyndighet i 
legekunsten. Dødssynden var at han vekket en død person til live mot betaling. 
Ifølge kildene kom Asclepius død som et lynnedslag – bokstavelig talt.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Asclepius

(Ukjent levetid, halvgud?)
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Andreas Wahl
Redaktør Æsculap 2016

Andreas er 26 år, femte års medisinstudent 
ved Aalborg universitet og fersk redaktør 
i Æsculap. Før medisinstudiet, studerte 
Andreas fysikk og astronomi og jobbet 
for forsvaret. Det var under et sanitetskurs 
her han fikk sansen for medisinfaget. Med 
sterk interesse for kunnskapsformidling og 
-skriving fant han videre veien til Æsculap-
redaksjonen. Favorittemaer spenner fra 
alternativmedisin til filosofi og psykologi, 
og i tekstene hans stiller han spørsmål 
rundt tabubelagte emner, irrasjonalitet og 
det menneskelige selvet. Når redaksjonen 
stenger og pensumbøkene er godt pakket 
ned i sekken, settes forskerhatten på. Han 
forsker nemlig på deltid ved Aalborg uni-
versitetssykehus, og er studierepresentant 
for Nmf i Legeforeningens forsknings-
utvalg. Æsculap gratulerer den nyvalgte 
redaktøren, og stiller i forskningens ånd 
to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved seg selv.
Jeg har en naiv holdning til hva jeg rekker 
å gjøre før jeg blir sur og gammel.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Faglig dyktighet, empati og en unik evne 
til å kommunisere med andre mennesker.

Mikal Jacob Hole
Æsculap-ansvarlig i Tromsø

Mikal er 24 år, tredje års medisinstudent 
ved Universitetet i Tromsø, og er Æsculap-
ansvarlig i samme by. Tidligere har han 
studert både matematikk, kjemi og biologi 
samt fransk ved Universitetet i Oslo. Ved 
siden av å være ivrig student tilbrakte han 
også et år med frilans filmproduksjon, før 
valget falt på medisinstudiet. Med kreative 
evner og en kriblende skribent i magen, 
tok det ikke lang tid før han oppdaget 
Æsculap og trådte inn i rollen som ansvar-
lig representant for magasinet i «Nordens 
Paris». Når han ikke deltar i planleggingen 
av neste utgave av bladet, og leselampa er 
slukket for dagen, tilbringer han gjerne 
noen dager på reisefot eller noen timer 
med en sportsgren som kan praktiseres 
på solid amatørnivå. Æsculap tar på seg 
treningssko og stiller to spørsmål på vei 
til fotballbanen:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg bruker ikke hjelm når jeg sykler.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Forstå at en lege ikke kan ha tre viktigste 
egenskaper… Således kan mine svar sees 
bort i fra!

profiler

Sondre Hauge Rønning
Æsculap-ansvarlig i Bergen

Sondre er 25 år, studerer medisin på 
andre året ved Universitetet i Bergen, og 
er Æsculap-ansvarlig i Bergen sammen 
med sin gode venn Leif Kørner. De jakter 
på potensielle skribenter til magasinet og 
får selv spalteplass til temaer de finner 
engasjerende. Videre er de ansvarlige 
for «Utenom Pensum», en spalte med et 
humoristisk perspektiv på medisinfaget. 
Før Æsculap, legefrakk og stetoskop ble en 
del av hverdagen, var Sondre på reisefot et 
år i Østen og på Cuba. Her så han enorme 
forskjeller blant mennesker, også i helseve-
senet, og han kjente et ønske om å jobbe 
med de som trengte hjelp. Dette førte til 
jobb innen psykiatri- og rusbehandling, og 
videre vei inn på medisinstudiet. Æsculap 
planlegger langtur og stiller samtidig to 
spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er en blanding av A- og B-menneske, 
som gir et konstant søvnunderskudd og 
et absurd forbruk av kaffe.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Empati, kommunikasjon og faglig nysgjer-
righet, samt en god klype humor.

Tips til profiler?

vibeke.risvold@gmail.com
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Å leve med arten «homo 
medicus»
Når vi ikke er på jobb – hvordan oppleves legearten for de uten bakgrunn i 
helsevesenet? Æsculap har intervjuet prest Gunhild Nordgaard Hermestad 
om spørsmålet.
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M
edisinstudenter, 
leger og øvrig 
personell innen-
for helsevese-
nets mer eller 
mindre sterile 
vegger holder 

ofte sammen også utenfor arbeidstid. Der-
med kan vaner, samtale emner og ordbruk 
bli ganske unikt. Litt som befolkninger i 
isolerte bygdeområder utvikler sine egne 
dialekter og tradisjoner. Vi har forsøkt å 
se på «homo medicus» fra utsiden ved å 
snakke med en som er født, oppvokst og 
lenge husdelende med «arten».

– For å begynne et sted: Hvordan har du opplevd 
leger og/eller medisinstudenter utenfor arbeids- eller 
studiested?
Jeg ble vel egentlig født inn i det, faren 
min studerte medisin da jeg ble født. De 
første årene av livet bodde jeg og resten 
av familien der han hadde turnus. Senere 
har søsteren min også blitt lege, og en 
av brødrene mine studere medisin. Som 
om ikke det var nok er to av søsknene til 
kjæresten min også leger, og i min egen 
studietid bodde jeg seks av syv år sammen 
med medisinstudenter. 

–  Hva er den beste siden med vår «art»?
Utrolig pliktoppfyllende, skikkelige og 
effektive! Samtidig er det veldig greit at 
de fleste småplager er «helt normale»! For 
meg er det ganske beroligende, og gjør at 
jeg senker skuldrene litt. 

– Og den værste eller mest irriterende?
Det kan være ganske utfordrende når dere 
synes at det er helt naturlig å snakke om 
«lege-ting» ved middagsbordet. For meg 
er det ikke alltid apetittvekkende å vurdere 
hvilken muskel steika er og hvordan mus-
kefibrene går, eller å bli kjent med hvordan 
det er å sy i hodebunnen. En julemiddag 
forsøkte broren til kjæresten min å få en 
nevø til å spise mer potet. Tilsynelatende 
i beste hensikt forsøkte han seg med en 

uttalelse i retning av: «Se, så gøy potet å 
spise! Den ser ut som en magesekk!». Det 
funket ikke veldig bra.

–  Vi gir oss ikke helt: Noe skjarmerende eller til å 
flire av ved «homo medicus»?
Det er litt gøy når dere vasker hendene hele 
tiden. Jeg husker spesielt godt et eksempel 
fra da oppveksten. Min mor, som ikke er 
lege, kom hjem fra jobb og gikk direkte 
fra gangen til stuen for å fortelle «Hei, nå 
er jeg hjemme!». Lege-faren min derimot, 
han tok en litt annen vei inn i stuen. Selv 
om vi hørte at han kom inn døren, var 
det bare å vente. For han gikk direkte på 
badet og vasket hendene godt og grundig 
før han var klar for å hilse på oss. 
Ellers synes jeg at det er ganske morsomt 
at legemiddelhåndboken finnes som app. 
Det må være for spesielt interesserte? 

– Du har selv gjennomgått et langt akademisk 
studium. Tror du det har betydning for din tolkning?
Jeg kan i alle fall nok latin til å skjønne 
en del begreper etter hvert. Men jeg synes 
det er litt gøy at dere uten videre blander 
gresk og latin ganske godt i den såkalte 
«legelatinen». Puritanere får sannsynligvis 
små rykk i øyenbrynene når dere blander 
inn ord som hemo-, leuko- og ganglion. 
Disse, og flere til, har alle gresk opphav.

–Noe annet du vil formidle – et sluttpoeng til norges 
legestudenter?

Det er lov til å senke skuldrene. Selv 
om du stryker en gang eller to, så går ikke 
verden under. Og ikke minst: Takk for at 
dere finnes! Jeg heier på dere, jeg. 

tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Privat, CDC

æsculap nr 5-2015 | 11

intervju



12 | æsculap nr 5-2015

reportasje



H
elgen 9.-11. 
oktober ble 
tillitsvalgt-
opplærings-
kurs 3 (Tvk3) 
avholdt, tra-
disjon tro på 

Soria Moria hotell -og konferansesenter 
på Holmenkollen i Oslo. Dette er siste 
ledd i opplæring av alle tillitsvalgte i 
Norsk medisinstudentforening, og holdes 
på tvers av lokallag. Tema for helgen var 
optimal kommunikasjon, både pasien-
trettet, men også internt blant kolleger/
tillitsvalgte. På søndagen ble Valgmøtet 
holdt hvor leder, nestleder, internasjonalt 
anvarlig og andre nasjonale tillitsvalgte for 
styreåret 2016 ble stemt frem. Deltakerne 
fyrte også løs med en PR-kampanje for å 
øke oppmerksomheten rundt prosjektet 
«Helsehjelp for alle».

En presentasjonsrik åpning | Åpnin-
gen av helgen skjedde ved leder Rasmus 

Bakken. Mange nye fjes var spent vendt 
mot podiet og Bakken brukte tid på 
å presentere flere av de sentrale perso-
nene i salen, blant annet nestleder Eivind 
Valestrand, Tvk3 arrangør-og medlems-
ansvarlig Sara Gilani og PR-ansvarlig 
Helene Kolstad. Sistnevnte fulgte opp 
med en engasjerende presentasjon av det 
som skulle skje senere samme kveld, før 
MedHum 2016-representanter fra Tromsø 
fikk komme til ordet. 

Ved fjorårets MedHum prosjekt var 
det samlet inn 17’000’000 kroner og i 2016 
ønsker prosjektet å fortsette samarbeidet 
med Leger Uten Grenser (LUG). Det 
aktuelle prosjektet dreier seg om HIV- og 
Tuberkuloseproblematikken i millionbyen 
Mumbai i India. LUG har vært der siden 
2009 og skal fortsette arbeidet til minst 
to år til. 

Den neste halvannen time var viet en 
ekstern foreleser – Jørn Eilertsen. Med 
klar nordnorsk dialekt fortalte han om 
hvordan han ble tillitsvalgt i sykepleiernes 

tekst: Sara Gilani og Frederik Emil 
Juul
bilde: Æsculap

Tillitsvalgtsopplæringskurs 3 (Tvk3) er en helg fylt med faglige innslag, 
engasjerende foredrag, valg i foreningen, opplæring i verv og – ikke minst – 
masse latter og samhold. Tradisjon tro ble den årlige begivenheten arrangert 
på Soria Moria på toppen av Holmenkollen i Oslo, som i år ble en form for 
representasjon på hvor eventyrlig høy velstanden er i Norge.

Norgeseventyret på 
Soria Moria
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studentforening, og videre om hvorfor 
det er så viktig å være tillitsvalgt – ikke 
bare i Nmf. Eilertsen opprettholdt salens 
oppmerksomhet med sitt engasjement og 
motiverende utsagn. Kursdeltakerne vil 
nok huske ham aller best for et interaktivt 
og inkluderende foredrag med det gjentatte 
utropet «..men hva er det som er eeenda 
viktigere enn...». 

Lørdagsskole | Dag to var det en små-
stresset samling til frokosten, da den åpnet 
bare en halv time før første presentasjon. 
Første foredragsholder denne dagen 

Bård Fossli Jensen, barnelege med 
doktorgrad i kommunikasjon, hadde fått 
tildelt de første timene av dagen. Han 
skulle snakke om nettopp kommunika-
sjon og det ble tidlig spurt om hva som 
skiller en profesjonell samtale fra de mer 
private. Flere eksmepler ble trukket frem, 
blant annet at utleveringen av personlige 
opplysninger er tydeligere enveis i lege-
pasientforholdet, altså den profesjonelle 
samtalen. Ifølge Jensen er det tre kom-
ponenter som inngår i god profesjonell 
kommunikasjon: intensjon – atferd – effekt. 
Sistnevnte (effekt) er det en er ute etter, 
det vil si målet med kommunikasjonen.

I tillegg hadde barnelegen med seg er 
fysisk virkemiddel – såpebobleblåserør(!) 

– stående klart på plassene til alle delta-
kere, som senere ble benyttet i til en svært 
fornøyelig fotoseanse etter presentasjonen. 
Før dette diskuterte Jensen og deltakerne 
om bruk av humor og «small-talk» i pasi-
entsamtalen. Foreleserens mening var at 
«small-talk» kan inngå som en viktig og 
god komponent av samtalen, men ikke for 
lenge. Det skal ikke ta lenger tid enn til 
pasienten har satt seg. Humor er et annet 
virkemiddel som kan fungere svært bra, 
men det medfører også en betydelig risiko 
for at pasienten misforstår og dermed blir 
direkte forbannet/fornærmet og bør ikke 
brukes som et virkemiddel for å bygge 
tillit. Når det kom til empati hadde legen 
en ganske klar formaning: «Hvis ikke en 
mener det en sier kan en like godt holde 
munn.».

Etter to lengre runder med opplæring 
og gruppearbeid blant Tvk3s deltakere 
var det tid for presentasjon av nominerte 
prosjekter til prosjektutviklingsprisen. 
De tre prosjektene som ble presentert var 
Helsehjelp til alle, Kenyaprosjektet og Folkehelseuka 
i Trondheim. Etter hver presentasjon ble 
det stilt spørsmål fra tilhørerne. Vinneren 
Folkehelseuka ble annonsert lørdag kveld 
under gallamiddagen, som var en storartet 
aften bestående av vakre menn i smoking 
og kvinner i flotte kjoler. Som vinner av 

«..men hva er det som 
er eeenda viktigere 

enn...»
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prosjektutviklingsprisen vil Folkehelseuka 
samarbeide videre med og motta økono-
misk støtte fra Nmf. Før gallamiddagen 
fikk alle kandidatene til søndagens valg 
lov å presentere seg i to minutter. For 
Æsculap var det to nye redaktører som 
stilte til valg, Ane Vassbotn og Andreas 
Wahl, med bunnlinjen at «Magasinet 
skal prøve å gjøre leserne til et litt bedre 
menneske fem ganger i året».

Etternølernes kandidaturer | Søn-
dag formiddag var satt av til Valgmøtet 
med videre opplæring av tilllitsvalgte og 
de nyvalgte nasjonale representantene 
utover ettermiddagen. Mange var trøtte 
etter helgens aktiviteter, og særlig lørdags-
nattens, aktiviteter.

Til valgmøtet ble formalia gjennomgått 
før avstemningen begynte. Første verv det 
skulle stemmes over var valg av leder. Det 
var en ivrig, men god debatt rundt saken 
om fristen for innsending av kandidatur 
til nasjonale verv. Noen mente det burde 
være mulig å fremme kandidatur fram til 
selve valget skjer. Andre mente det kunne 
gi for mange tilfeldigheter og med en økt 
risiko for å velge en person med ukjent 
bakgrunn. Samtidig ble det presisert at 
de sent ankomne kandidaturene ikke 
alltid er fra dårlige kandidater. Det blir 

vedtatt en frist for å sende inn kandidatur 
to uker før valgmøtet. Kommer det ikke 
inn kandidatsøknad til et verv vil dette bli 
utlyst i ettertid med ny frist.

Etter valgmøtet presenterte nåværende 
og nyvalgte leder for 2016, Rasmus Bak-
ken, arbeidssprogrammet for Nmf. Her 
ble vedtakene fra landsmøtet tidligere i 
år presentert, med en fremlegging av hva 
som er blitt gjennomført så langt. Dette ble 
etterfulgt av kvalitetslunsj før foredragene 
om «Sosiale medier» og «Det å være til-
litsvalgt» ble holdt i regi av Landsrådet for 
Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). 
De tillitsvalgte fikk opplæring i effektiv 
bruk av sosiale medier, organisasjonsar-
beid, bærekraftige mål og effektiv ledelse. 
LNUs beste tips til å takle verv, jobb og 
studie var å bli flinkere til å si nei, og å 
delegere oppgaver til andre. 

Avslutningsvis ble helgen oppsummert 
av arrangør Sara Gilani og alle samlet seg 
foran den fantastiske utsikten på Holmen-
kollen for PR-stuntet med presentasjon av 
banner (bilde), før mengden satte kursen 
hjemover. 

«Magasinet skal prøve 
å gjøre leserne til et litt 
bedre menneske fem 
ganger i året»
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D
u har sikkert høyrt 
om dei, MSOarane. 
Dei som masar om 
klamydia-dag og 
legg att kondomar 
kvar enn dei går. 
Dei som snakkar 

fritt om tema som helst ikkje burde dis-
kuterast anna enn bak lukka dører/fuktig 
vorspiel. Du er sikkert lei av dei, der dei 
går og masar om at prevensjon kan hindra 
uønska svangerskap. Og kjønnsjukdom-
mar. Masse kjønnsjukdommar. Stadig meir 
kjønnsjukdommar. Dei masar om at ein 
bør bruke kondom, for å ikkje bli ein del 
av statistikken. Og så seier dei at ein må 
komme på klamydiadagen og teste seg, 
om ikkje anna for å bidra til statistikken. 
I oktober samlast 49 MSOarar frå Oslo, 
Bergen, Tromsø og Trondheim seg for sin 
årlege samankomst.

Mottakarar av «dumme» spørsmål| 
Uansett, Medisinernes Seksualopplysning 
(MSO), ein religiøst og politisk uavhengig 
organisasjon, som med Helsedirektoratet 
i ryggen, driv med oppsøkjande seksual-
opplysning. MSO reiser til ungdomsskular, 
konfirmantundervisning, vidaregåande 
skular, til russen, asylmottak og bufel-
lesskap over store deler av landet for å 

fortelja om kva som er normalt, med det 
glade bodskap om at variasjonen innan 
det normale er stor. Det vert tatt opp 
knallharde fakta innan anatomi, fysiologi 
og seksuelt overførbare infeksjonar, i tillegg 
til viktige mjukare tema som grensesetjing, 
homofili og kulturskilnader. I møte med 
ungdom og unge vaksne frå fjern og nær 
er MSOarane nokon «utanfrå» – nokon ein 
trygt kan stille sokalla «dumme spørsmål», 
få svar, og aldri sjå igjen. MSOaren er ein 
som kan snakke om noko som er flaut, 
utan at det er flaut, og MSOaren kan 
kanskje vere den som sprekk myta om at 
jomfruhinna ikkje treng å ligga som eit 
stort segl i skjedeopninga.

«Haustens våtaste eventyr» | Helga i 
oktober er kanskje MSOaren si viktigaste 
helg gjennom året. Denne myteomspunne 
helga vert omtala som «haustens våtaste 
eventyr», og var merka av i kalenderen 
sidan same tid i fjor. Det er sjølvaste Års-
sem vi snakkar om. Årssem står for «årleg 
seminar» og vart i år, som så mange mange 
år før, arrangert på Kamben Høgfjellsho-
tell på Gol. Vertinna – Elin – stiller med 
service og hjartevarme på ein slik måte at 
godt vertskap får ein ny definisjon. Ein 
kan nok trygt seie at ingen taklar nær 
femti halvgalne medisinstudentar like 

Ta 49 lærevillige, opne og interesserte medisinstudentar. Spe på med 
føredrag om tema som er aktuelle for dei. Plasser heile gjengen på eit hotell 
utanfor allfarveg, og tilset ein langt over gjennomsnittet hyggeleg vert. La 
godgjere seg i fire dagar.  Her har du hovudingrediensane for Medisinernes 
Seksualopplysning sitt årlege seminar

tekst: Marthe Broch Hauge, Årsem-
komiteen 2015
bilde: MSO Bergen, MSO Trondheim
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godt som ho. MSOarane, som stadig 
masar om sex, kropp og at alt er normalt, 
masar ikkje akkurat mindre om det denne 
helga. Gjennom sosiale arrangement og 
faglege diskusjonar under føredraga lærer 
deltakarane kvarandre å kjenne, og ein blir 
rett og slett så komfortabel på Kamben, at 
ein lett tek steget langt ut av komfortsona, 
kor kontraintuitivt det enn verkar. Den 
glade MSOar lev som i ei boble, der alt 
handlar om kropp, følelsar, grensesetjing 
og haldningar og Årssem er ein arena 
der ein fritt kan ta opp kva enn tema ein 
ynskjer. Difor, akkurat som i undervisninga 
er dette ei frisone, og det som skjer på 
Kamben, blir på Kamben.

Fleirkulturell undervisning | Årets 
Årssem hadde eit auka fokus på undervis-
ning til fleirkulturelle. Ein treng ikkje 
ha opna mange nettaviser for å ha fått 
med seg at folk flyttar mykje på seg, og 
flyktingestraumen til Noreg aukar. Helse-
direktoratet ynskjer at MSO skal ha meir 
fokus på denne typen undervisning, og me 
ser sjølve at me får stadig fleire oppdrag 
frå asylmottak og skular med elevar som 
relativt nyleg har kome til landet. Her 
må MSOaren tenkja annleis. Her kan 
ein ikkje brasa inn i klasserommet og be 
folk komme på så mange ord dei kan for 
«penis». Her må ein nokre gonger trø meir 
varsamt, og ein må ha ei forståing for at 
her er det mykje me ikkje forstår. I mange 
kulturar er seksualitet eit tabubelagt og 
myteomspunne tema, og me møter ofte 
unge vaksne med lite forkunnskapar. Me 
kan då ha ei viktig rolle for å avkrefte 
myter som til dømes at onani gir deg 
lågare intelligens eller at alle kvinner har 
stor synleg jomfruhinne dersom dei aldri 
har hatt sex.

Ynskjer å forstå | I håp om å auka vår 
eiga forståing for innvandrarar sin situasjon 
og føresetnader, fekk me i år inn føredrag 
som gjekk på kultur, kulturskilnader og 

sjølve asylprossesen. Me hadde blant anna 
besøk frå William Paintsil og Janvier M. 
Nzigo frå kulturorienteringsprogrammet til 
International Organization for Migration. 
Dei fortalde oss om gangen i asylprosses-
sen, og hadde i tillegg begge fyrstehands 
informasjon om at nordmenn og norsk 
kultur kan vera vanskeleg å forstå seg på. 
Ikkje berre gir me bekreftande «ja» på 
innpust, slik at dei trur me heldt på å bli 
kvalt, men fastlegen vil også kunne finne på 
å henvende seg til kvinna, og ikkje mannen, 
under ein svangerskapskonsultasjon. Dei 
sette fingeren på normer og reglar som er 
sjølvsagte for oss, men som det tok dei tid 
å akseptere og utøve sjølve. Dei fortalde 
at sjølv om ein ynskjer å bli integrert, er 
det mykje det tek tid å endre, i tillegg til 
at ein raskt kan miste seg sjølv i denne 
fornorskingsprosessen. 

Store kulturskilnader | Vidare hadde 
me besøk frå Nasjonalt Kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress. Ragnhild 
Elise Johansen har skrive doktorgradsav-
handling om omskorne somaliske kvinner 
i Noreg, og kunne gi oss ei grundig inn-
føring i kva dette inneber. Ho gjorde det 
klinkande klart at dette er knytt til tradisjon 
og kultur, og at regionsskilnadane kan vera 
store. Ein måtte raskt innsjå at ein ikkje 
kunne tolke Afrika som eitt land lenger. 
Når me er ute på oppdrag høyrer me gjerne 
at praksisen er i ferd med å forsvinna, og 
at folk ynskjer omskjering av jenteborn 
til livs. Likevel kunne Johansen fortelje 
oss at praksisen er så til dei grader i live i 
fleire områder, og at det er eit vanskeleg 
arbeid som leggjast ned for at den skal 
forsvinna. Me i MSO tenkjer at me får 
prøva å gjera vårt, og opplysa om kor 
smertefullt og farleg det er for jentene/
kvinnene, samt etikken kring det. For å 
kunne seie til andre at deira kultur har 
«feil» må ein i alle fall ha kunnskap om 
kva ein snakkar om, og det kunne dette 
føredraget absolutt hjelpe oss med.

«MSOaren er ein som 
kan snakke om noko 
som er flaut, utan at 

det er flaut,»
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Mot til å spørja | Av andre føredrag 
hadde me besøk av Kathrine Aamodt frå 
Senter Mot Incest og Seksuelle Overgrep 
i Hordaland. Ho gav oss eit innblikk i ei 
verd av problem som gjerne ikkje vert tatt 
opp, og kunne fortelje om korleis born og 
unge som har vorte utsette for seksuelle 
overgrep kan ha problem med at gren-
sene for normal seksuell åtferd har vorte 
forskyvde. Dette er ei gruppe der mange 
aldri blir sett, gjerne fordi frykt hindrar 
til dømes fastlegen i å stilla dei viktige 
spørsmåla. Frykt for å ha rett, for då må 
ein handla, men også frykt for å ta feil.

Ei gløymd pasientgruppe |Kondome-
riet, ein av våre viktigaste sponsorar, kunne 
også fortelje om ei gruppe som ofte ikkje 
vart sett. Kondomeriet har samarbeida 
med Gynkreftforeininga, og kunne pre-
sentera nedslåande statistikk som avslørte 
at veldig få opplevde å ha fått spørsmål/
informasjon/hjelp knytt til seksualitet etter 
omfattande kreftbehandling. Dette synast 
sjølvsagt MSOarane at var alt for dårleg, og 
me fekk ei viktig påminning om at livskva-
liteten til ein pasient handlar om så mykje 
meir enn fråver av sjukdom. Kondomeriet 
stilte gladleg opp med demonstrasjon 
av ulike hjelpemiddel som ville kunne 
hjelpe grupper med forskjellige seksuelle 
utfordringar, og på Kondomeri-standen 
kunne ein stille spørsmål om kva enn ein 
lurte på. Det kan vel nemnast at Woma-
nizer vart mykje diskutert, med undring 
og spenning som underliggjande følelsar. 
Her vil eit Googlesøk absolutt anbefalast.

Tendensar frå ein gammal travar  
|Tidlegare MSOar, Marius Johansen, 
no ansvarleg lege på Sex og Samfunn 
(ja, det blir folk av oss) gjesta også årets 
Årssem. Han gav oss mykje reine fakta 
knytt til diagnostikk og behandling av 
kjønnssjukdomar, val og bruk av ulike 
prevensjonsmetodar, i tillegg til tendensar 
i samfunnet. Ein av tendensane dei såg var 

at klamydia- og gonorré-tala stig. Kor vidt 
dette skuldast at fleire testar seg og soleis 
oppdagar det, eller at det er ein faktisk 
auke ute i samfunnet er vanskeleg å vite. 
Uansett så er det eit stort vitnesbyrd om 
viktigheita av MSO sitt arbeid både no 
og vidare framover.

På gjensyn! | Søndagen kom, og MSOa-
ren tusla sliten, men nøgd til (galla)frukost. 
Nokre få prøvde seg på ein ny aktivitet av 
året, nemleg idrettsdag, medan dei fleste 
andre slappa av saman med nye, gode 
vener. Leiarane og kasserarane for dei fire 
byane har her eitt av sine to årlege møter 
der dei får diskutert viktig tematikk knytt til 
vidare drift i samråd med Helsedirektoratet 
og deira målsetjingar. Årssem er nemleg 
viktig på mange plan. Ved å bli kjende med 
kvarandre utvekslar me erfaringar mellom 
byane, me diskuterer både organisering og 
undervisningsopplegg. I tillegg tileignar 
me oss ny kunnskap som igjen alle dei me 
underviser vil kunne dra nytte av. Haustens 
våtaste eventyr var over, og tårevått sa me 
farvel. Farvel til Kamben, farvel til Elin, 
og farvel til alle dei andre fantastiske 
MSOarane. Nei; på gjensyn! Me kjem 
sjølvsagt tilbake neste år for meir fagleg 
oppdatering og erfaringsutveksling, i til-
legg til mykje moro saman med flotte folk.

Takk til: 

Årssemkomiteen 2015 ynskjer å takke 
våre viktigaste støttespelarar:

•	 Helsedirektoratet
•	 Sør-Trøndelag	Legeforening
•	 Aust-Agder	Legeforening
•	 Kondomeriet

«Og kjønnsjukdommar. 
Masse 

kjønnsjukdommar. 
Stadig meir 

kjønnsjukdommar.»
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Mange studenter får barn i studietiden, og medisinstudentene er intet unntak. 
Å kombinere familieliv med et krevende studie, kan være en utfordring selv 
for den mest strukturerte student.

Bøker eller baby?

M
edisinske 
fakultet 
i  Oslo 
har opp-
start for 
medisin-
studiet to 

ganger i året, vår og høst. Det betyr at det 
starter dobbelt så mange studenter på et 
år, som i de andre byene. Mange har tatt 
opp fag eller studert andre ting tidligere, 
og det er stor aldersspredning blant stu-
dentene. Seks år er et langt studium, og 
det er derfor ikke overraskende at mange 
blir foreldre i løpet av studietiden. Mange 
har også barn før de starter. Æsculap har 
lenge lurt på hvordan det er å kombinere 
foreldrerollen og studiet og har derfor 
snakket med flere medisinstudenter med 
barn i Oslo den siste tiden, for å høre hva 
de har å si om temaet. 

Studiehverdagen som forelder | 
Hvordan er det egentlig å ha barn under 
studiet? Hvordan blir hverdagen? «Jeg 
visste ikke hva det var å være sliten før 
jeg fikk barn». Vi har alle hørt lignende. 
Endeløse våkenetter, ammetåke, bleieskift, 
livet snudd på hodet. «Da jeg studerte 
gikk det i ett. Samboeren min var hjemme 

i pappapermisjon, så jeg slapp heldigvis 
unna alt av husarbeid. Jeg prøvde å dra 
tidlig på universitetet for å rekke å lese før 
forelesning, deretter var jeg på undervis-
ning og leste fram til ca. kl. 16 før jeg 
dro hjem. Da var det middag, leking og 
legging før jeg igjen leste noen timer på 
kvelden. I helgene hadde jeg en lesedag 
og en fridag, i tillegg hadde jeg som regel 
en hjemmedag i uka da samboeren min 
jobba.» sier Trine Otterstrøm om sitt siste 
semester, da hun også hadde et barn å ta 
seg av. Det siste året på studiet er tøft for 
mange, selv uten barn, likevel er det da 
mange får dem. Avsluttende eksamen i 
Oslo besår av en fire timers OSCE-eksamen 
(stasjonseksamen) og en muntlig klinisk 
eksamen, hvor  man får fire ulike pasienter. 
Man har ikke mulighet til å «konte» etter 
disse eksamenene og må vente et halvt 
år for å gå opp på nytt, noe som er svært 
ugunstig med tanke på  turnustjeneste. 
Eksamensformene sprer angst blant de 
yngre kullene, og professorer er kjent for 
å til stadighet nevne at «Dette må dere 
kunne til OSCE i 12.!»

Å kombinere på den gyldne middel-
vei | Er familie og studier lett å kombinere? 
Har man tid til begge? Flere forteller at de 

tekst: Synne Lofstad
bilde: Marion Priebe

æsculap nr 5-2015 | 21

reportasje



aldri har vært så effektive som etter at de 
fikk barn. «Det krever i hvert fall struktur 
på studiet og god leseteknikk. Skippertak 
er det nok slutt på. Til gjengjeld har jeg 
fått en stor motivasjon for å nettopp jobbe 
jevnt med studiet, for å slippe for mange 
dager uten kvalitetstid med familien i 
eksamenstiden.» forteller Benedicte Høv-
ding. Hun legger også til at bare det å ha 
timeplanen full av jobb, trening, fester 
og andre aktiviteter, som man ofte har 
som student, kan være vel så krevende. 
Man slipper våkenettene, men har andre 
forpliktelser. Medisinstudenter er kjent for 
å ta på seg verv, ha deltidsjobb eller jobbe 
frivillig. Alt for å skille seg ut i havet av 
turnussøkere. Flere føler et enormt press på 
å ikke bare lykkes faglig, men også kunne 
vise til prestasjoner utenfor universitetet. 
Blant studentene med barn som Æsculap 
snakket med, rapporter flere  om mye dår-
lig samvittighet. Flere sitter med følelsen 
at man hverken strekker til på universitet 
eller hjemme. Andre fritidsinteresser må 
nedprioriteres, og mange er avhengige av 
å bo sammen med barnets besteforeldre, 
eller ha dem i samme by. Nøye planleg-
ging, og det å være i et forhold med godt 
samarbeid trekkes  fram som viktig. 

Fakultetets rolle | Hva slags tilret-
telegging får man fra fakultetet? Man 
får mulighet til å velge grupper som har 
undervisning på gunstigere tidspunkt.  På 
eksamen får man tilrettelegging om man 
ammer eller har liten baby, men all obli-
gatorisk undervisning må fullføres. Hvis 
man ikke får deltatt på nok undervisning, 
man må gå halvåret om igjen. Æsculap har 
snakket med flere som har byttet rundt på 
obligatorisk undervisning for å rekke å bli 
ferdig før fødsel. Flere har også møtt opp 
på undervisning bare dager etter å ha født. 
UiO har klare oppmøteregler, ikke bare for 
gravide, som mange mener er for strenge. 
Etter implementering av ny studieplan 
vil også undervisning som tidligere ikke 
var obligatorisk – som histologikurs – bli 
obligatorisk. Dette kan gjøre det vanskelig 
for enkelte studenter å ha perioder borte 
fra universitetet. 

Hvordan blir turnus? |  Mange med 
barn har ikke like store muligheter til å 
flytte på seg, og er derfor avhengige av 
å få plass på for eksempel Østlandet. 
Problemet er at det er vanskelig å få tur-
nusplass på sykehusene i og rundt byene 
med universitetssykehus, på grunn av hard 
konkurranse blandt mange søkere. Flere 
rapporterer også at skiftarbeid og overtid 
er vanskelig å kombinere med henting og 
bringing i barnehage. Dette er et problem 
turnuslegene deler med resten av helseve-
senet og andre skiftarbeidere. I Oslo er det 
i dag kun Rodeløkka barnehage som har 
åpent på kveldstid, men Ap, SV og MDG 
ønsker å utvide tilbudet med kveldsåpne 
barnehager og innføre en prøveordning 
med nattåpen barnehage.  

(u)nødvendigheten av studiepermi-
sjon | Tar medisinstudentene permisjon? 
Ettersom Medisinske fakultet i Oslo har 
opptak for medisinstudiet to ganger i 
året, har mødre og fedre muligheten til å 
bare ta et halvt år med permisjon før man 
starter på studiet igjen. Av de Æsculap har 
snakket med har et halvt år permisjon vært 
det mest vanlige, og barnets andre forelder 
har tatt resten. Flere mødre lar også vær å 
ta permisjon og lar fedrene ta hele året. At 
barn blir kjørt inn for ammepauser mellom 
undervisning – eller under eksamen –  er 
ikke uvanlig. 

Æsculap har latt oss imponere av 
mødrene som samtidig klarer å gjen-
nomføre medisintudiet. Vi er ikke lenger 
i tvil om at å kombinere familieliv og 
studier krever at man er strukturert og 
effektiv. Æsculap bøyer seg i støvet for 
disse foreldrene, samtidig som vi stiller oss 
spørsmålet: Burde det tilrettelegges enda 
mer for denne studentgruppen? 

«At barn blir kjørt 
inn for ammepauser 
mellom undervisning 
– eller under eksamen 

–  er ikke uvanlig.»
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Nmf reiser på 
konferanse om FNs 
nye bærekraftsmål!
I november reiser femten norske medisinstudenter til Bergen for å delta 
på FINO-konferansen. Her møtes studenter fra de nordiske landene for 
å diskutere årets tema: The Global Goals for Sustainable Development 
(SDG) – de nye globale bærekraftsmålene. En viktig utvikling har skjedd 
de siste femten årene, etter tusenårsmålene fra 2001. Frem mot 2030 skal 
verden stå sammen for en mer helhetlig respons på globale utfordringer.

tekst:Thea Gustavsen, Inga Skogvold 
Rygg og Vilde Skylstad
bilde: Global GoalsI 

2001 lanserte FN tusenårs-
målene (Millenium Develop-
ment Goals – MDG). For 
første gang samlet verdens-
lederene seg om åtte kon-
krete mål som de ønsket å 
nå – sammen. I 2015 løper 

fristen for tusenårsmålene ut. Etter femten 
års innsats for å nå tusenårsmålene lever 
stadig én milliard mennesker under fat-
tigdomsgrensen, og mer enn 800 millioner 
sulter. Kvinner kjemper fortsatt for sine 
rettigheter og millioner av kvinner dør i 
forbindelse med svangerskap og fødsel. 
Det er altså fremdeles et tydelig behov for 
en samlet verdensinnsats, og ut av dette 
har 17 nye mål sprunget ut. De såkalte 
Global Goals for Sustainable Development 
(SDGs) ble vedtatt i september 2015, og 
skal fungere som retningslinjer for FNs og 

deres medlemslands arbeid og politikk de 
neste 15 årene.

Hvorfor trenger vi nye mål? | Til 
tross for at tusenårsmålene ga verdens 
styringsmakter en ramme for politisk 
utvikling og bistandsarbeid, har de vært 
kritisert av mange. Tusenårsmålene omfat-
tet et relativt smalt spekter av menneskers 
velferd og kom til kort i å adressere selve 
roten til problemene og de grunnleggende 
årsakene. Ulikhet, økonomisk utvikling og 
viktigheten av menneskerettigheter var ikke 
godt nok ivaretatt. Helsemålene i MDG var 
mer spesifikke enn i de nye SDG-målene, 
men utelot en stor del av sykdomsbyrden. 
De nye målene er vagere, men tar høyde 
for at god helse er mer enn bare fravær av 
sykdom; det er også et trygt og godt miljø, 
stabil psykisk helse og likeverd.
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En annen viktig kritikk mot tusenårs-
målene dreier seg om hvem de var rettet 
mot. I teorien var tusenårsmålene ment  
for alle land, men virkeligheten ble en 
annen. Det viste seg å heller bli mål som 
lavinntektsland jobbet mot, med økono-
misk bistand fra resten av verden.

Erfaringene fra utformingen av og 
arbeidet med å nå tusenårsmålene har 
vist et behov for nye universelle mål som 
1) inkluderer alle aspekter av velferd, hvor 
utvikling og miljøvern også er integrert, 2) 
retter seg i lik grad mot alle land – rike så 
vel som fattige, og 3) tar for seg årsakene 
til de problemene vi i dag står overfor.

Hva er de nye målene? |  Tanken bak 
de bærekraftige målene er å jobbe videre 
for et fundament for menneskelig utvikling 
som kan vare over tid. De nye bærekraftige 
utviklingsmålene (SDG) forsøker å sette 
en ramme for hvordan vi skal jobbe mot 
dette gjennom 17 hovedmål og 169 under-
mål som tar for seg fattigdom, sult, helse, 

Fakta: 

•	 Federation	of 	International	
Nordic	medical	students´	Orga-
nisations	(FINO)	er	et	samarbeid	
mellom	medisinstudentforenin-
gen	i	Danmark,	Finland,	Island,	
Norge	og	Sverige.	

•	 FINO-konferansen	er	en	årlig	
samling	av	studentforeningen.	

•	 I	år	(2015)	arrangeres	konferan-
sen	i	Bergen

•	 I	2016	arrangeres	konferansen	i	
Finland

utdanning, klima, likhet, økonomisk vekst 
og rettferdighet.

Selv om de 17 målene kan oppleves som 
svevende og utopiske, sørger undermålene 
for å dra de ned på bakken. Det er i disse 
169 punktene vi får med alle på dugnaden 
for en bedring av samfunnsaspekter som 
må være på plass uavhengig av et lands 
lokalisasjon eller inntekt. Det er også her 
underliggende strukturer i samfunnet tas 
med i årsakssammenhengen for hvordan vi 
kan jobbe målrettet mot en bedre realitet 
enn den vi står overfor i dag. 

Nytter det? | Femten år kan kjennes 
som enormt kort tid for å eradikere sult, 
ulikheter basert på kjønn eller at klima-
endringene skal bremses. Men – vi har 
oppnådd mye siden 2001. Ifølge FNs 
rapport om tusenårsmålene har andelen 
mennesker som lever i ekstrem fattigdom 
på verdensbasis blitt mer enn halvert. Ni 
av ti barn begynner nå på skole, og jentene 
utgjør en større andel. Barnedødeligheten 

24 | æsculap nr 5-2015

reportasje



Litteraturliste:
[1] http://www.norad.no/om-bistand/tusenarsmalene/

før fylte fem år er redusert fra 90 til 43 
dødsfall per 1000 fødsel. Listen er heldigvis 
lang! I tillegg har tusenårsmålene styrket 
måten beslutninger blir tatt globalt. Kort 
sagt er det målt fremgang i alle tusenårs-
målene, selv om mye gjenstår.

 Tross fremgang må vi ennå brette 
opp ermene for en fortsettelse av innsat-
sen. Det er mye som må tas tak i – men 
Nmf-delegasjonen til FINO-konferansen 
er positive! Som medisinstudenter og 
fremtidige helsearbeidere har vi både en 
unik mulighet og et ansvar for å bidra. 
Vi må være med og sørge for en bære-
kraftig oppbygning av rettferdig tilgang 
på helsehjelp, psykososial trygghet og en 
klimabeskyttende politikk. 

Det går ikke uten at alle bidrar, men 
står vi sammen kan vi klare det!
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T
olvte oktober var 
datoen for avreise 
til Mumbai og 
MedHums til-
synsreise. Følget 
bestod av lokal-
lagslederene i de 

fire norske universitetsbyene, nasjonal 
leder og to representanter fra Leger uten 
Grensers kontor her i Norge – Ane og 
Kyrre. 

Tuberkulose er et økende problem i 
Mumbai og resten av India, og har tidligere 
vært lite prioritert. Bare i Mumbai er det 
30’000 nye tilfeller årlig og man regner med 
at det faktiske mørketallet er dobbelt så 
høyt. Prosjektet vi støtter består av Leger 
Uten Grensers egen klinikk, i tillegg til tre 
av helsemyndighetenes fasiliteter, hvor 
Leger uten grenser bidrar på ulike områder. 
På tilsynsreisen var det planlagt at vi skulle 
få besøke noen av disse stedene og treffe 
noen av de lokale samarbeidspartnerne til 
prosjektet. Vi hadde på forhånd snakket 

litt om hva vi kunne forvente oss og hva 
vi kom til å oppleve. I ettertid ser vi at det 
er umulig å forberede seg på disse enormt 
sterke historiene fortalt fra pasientene selv, 
eller å se med egne øyne hvordan sykdom-
men påvirker pasientene og deres familie 
i aller høyeste grad, for ikke å glemme 
de som jobber ved klinikken hver dag. 
Alt ble presset inn på fire fullpakkede 
dager med intervjuer av pasienter, ansatte, 
klinikkbesøk og mye mer. Vi ivrer etter å 
formidle våre opplevelser!

Storbyen Mumbai er gigantisk, og med 
en anslått befolkning på 22 millioner men-
nesker er det virkelig mennesker overalt. 
Klimaet er varmt og fuktig, forurensningen 
svært høy og dette skaper en grobunn for 
sykdommer som malaria og denguefeber. 
Som en følge av denne uheldige kombi-
nasjonen får innbyggernemed sovende 
(latent) tuberkulosebakterier blomstring 
av manifest og aktiv tuberkulose.

Det å øke bevissthet og kunnskap rundt 
tuberkulose er en viktig nøkkelfaktor for 

tekst: Hannah Skjellet Granerud og 
Marlene Løw
bilde: MedHum 2016

MedHum har vært på tilsynsreise med Leger uten Grenser til Mumbai. 
Der fikk vi erfare sterke pasientmøter og sett med egne øyne hvordan 
tuberkuloseprosjektet vi støtter driftes. Inntrykk og materiale skal bearbeides, 
men en ting ble igjen klart for oss på reisen – det vi har glemt er andres 
hverdag.

Stopp tuberkulose 
– det vi har glemt er 
andres hverdag!
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bekjempelse. Det er mye stigma knyttet 
opp mot det å være tuberkulose-smittet, 
svært få bruker maske for å unngå å smitte 
andre, selv sin egen familie. Om de bruker 
masken på jobb vil de kunne risikere å 
miste arbeidet og inntekten fordi andre 
skjønner at de er syke.  De blir utstøtt fra 
lokalsamfunnet og til og med deres egen 
familie vender dem ryggen. 

Leger uten grenser har ansatt rådgivere 
på klinikken som gir støtte til familier 
hvor en eller flere er smittet av tuberku-
lose. Dette innebærer blant annet råd om 
smittebegrensning, sosiale utfordringer 
og generelt hvordan man skal leve med 
sykdommen. På klinikken kan man også 
delta i grupper med andre tuberkulosepa-
sienter hvor man kan dele egne erfaringer 
og lære av andres. 

En av de tøffe pasientene vi møtte på 
klinikken i Mumbai var Chanti. Chanti 
er en åtte år gammel jente, og går i tredje 
klasse. På fritiden liker hun å tegne og 
når hun blir stor vil hun bli kunstner. For 
et og et halvt år siden ble Chanti slapp 
og hadde feber. Det viste seg at hun var 
smittet av tuberkulose og hadde fått en 
infeksjon i lymfeknutene på halsen. Når 
vi møter henne på klinikken har hun for 
anledningen pyntet seg i en nydelig hvit 
kjole. Selv om hun prøver å være tøff på 
utsiden skimter smertene gjennom når 
legen undersøker henne. Chanti har et 
halvt år igjen av den til sammen to år 
lange antibiotika-behandlingen, og alt 
går foreløpig etter planen.

Hjelpen som tilbys av Leger uten 
grenser er både pasient- og familierettet.

Viktigheten av en god ernæringsstatus 
for multiresistente tuberkulosepasienter 
har blitt satt på agendaen, slik at familier 
nå får utdelt matrasjoner. Fordi det i den 
indiske kulturen er forventet at kvinnen 
skal spise sammen med mannen, og da 

man erfaringsmessig har lært at pasien-
ten uansett vil dele rasjonen med hele 
familien, har man nå valgt å gi større 
matrasjoner. Dermed kan pasienten gi mat 
til hele pasientens familie. I behandlingens 
initialfase tilbys også flere av pasientene 
økonomisk støtte hvis de er så syke at de 
ikke kan jobbe. Alt dette for å sørge for 
at pasientene gjennomfører behandlingen 
sin, og til slutt når målet; å bli kurert.

Her kommer vi nemlig til et økende, 
veldig alvorlig problem med denne syk-
dommen; Dersom behandlingen ikke 
gjennomføres slik den skal, kan bakteriene 
utvikle resistens. Det betyr at medisinene 
man bruker ikke lenger virker, og man 
må gå over til andre antibiotikamedika-
menter. Dette medfører et mye lenger og 
vanskeligere behandlingsforløp, og listen 
over alvorlige bivirkninger er lang. Hvis 
utviklingen får fortsette uhemmet vil vi 
tilslutt stå uten medikamentelle «våpen» 
(antibiotika) til å bekjempe mikroben.

Vi er utrolig imponerte over arbeidet 
som utføres av Leger uten grenser i Mum-
bai, og stolte over å kunne være med å bidra 
for at  innsatsen kan fortsette.Sammen må 
vi skape bevissthet rundt denne glemte 
krisen. For hvis vi utsetter å utvikle og 
implementere gode helsemodeller og 
medisiner setter vi millioner av liv i fare 
og inviterer til betydelig human lidelse. 
Vi vil gjøre det vi kan for å bidra – vil du?

28 | æsculap nr 5-2015

reportasje



Norsk medisinstudentforening har vedtatt at de er motstandere av 
rituell omskjæring i Norge. Dette er et prisverdig forsøk på å verne 
om barns rettigheter, men medfører en problematisk innskrenking av 
religionsfriheten. 

En strid mellom 
prinsipper

tekst: Leif Kørner 
bilde: Wikimedia Commons

U
nder landsmøtet 
som fant sted 
våren 2015 vedtok 
Norsk medisin-
studentforening 
følgende i sitt 
politiske måldo-

kument: «Nmf mener at inngrep uten 
medisinsk indikasjon på barn ikke skal 
gjennomføres av det norske helsevesenet 
før barnet har nådd helserettslig myndig-
hetsalder» [1]. I utgangspunktet virker 
dette utsagnet uproblematisk, for ingen er 
uenige i at man ikke skal utføre grunnløse 
operasjoner på barn. Inntrykket forsvin-
ner imidlertid når man innser at vedtaket 
omfatter rituell omskjæring, og at en 
konsekvens av uttalelsen er ulovliggjøring 
av denne religiøse praksisen. Dette emnet 
representerer et vanskelig dilemma der 
tro og tradisjoner står mot liberale, seku-
lære verdier. Spørsmålet har fått økende 
oppmerksomhet de siste årene. Denne 
teksten skal se nærmere på hva dette temaet 
handler om, hvilken rolle inngrepet spiller 
i religionsutøvelsen for jøder og muslimer 
i Norge og peke på noen problematiske 
sider ved et eventuelt forbud. 

Rituell omskjæring ble for alvor en 
problemstilling som havnet i det offent-
lige søkelyset i 2011. Da sendte Helse- og 
omsorgsdepartementet ut en høring om 
lovregulering av rituell omskjæring av 
gutter [2]. Kort tid etter fikk Senterpartiet 
mange overskrifter da stortingsgruppen 
gikk inn for å forby dette inngrepet, og 
forstander i det mosaiske trossamfunnet, 
Ervin Kohn, sammenliknet forslaget med 
jødeparagrafen i Grunnloven fra 1814 
som forbød jøder adgang til riket [3,4]. 
Resultatet av denne høringsrunden var 
Loven om rituell omskjæring for gutter 
som trådte i kraft i 2015. Den pålegger 
de regionale helsetiltakene å organisere 
spesialisthelsetjenesten slik at de som 
ønsker det skal kunne få utført rituell 
omskjæring av gutter på en forsvarlig måte 
[5]. Imidlertid ble dette møtt med stor 
motstand fra helsepersonell som så flere 
etiske problemer ved å utføre inngrepet, 
og Helse Nord har vært tvunget til å 
henvise pasienter til St. Olavs hospital i 
mangel av leger som er villige til å utføre 
operasjonen [6]. 

Omskjæring har blitt utført i over 4000 
år og kan utføres av hygieniske, kulturelle 
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eller religiøse grunner. I Norge er det 
særlig jøder og muslimer som praktiserer 
skikken. For jødenes del stammer ritualet 
med omskjæring fra Abraham og står for 
en videreføring av pakten mellom Gud 
og det jødiske folk. I jødedommen er 
omskjæring en befaling fra Gud som det 
er nødvendig å utføre, noe som blant annet 
fremkommer av første Mosebok kapittel 
17, vers 9-11. Det mosaiske trossamfunn 
har omtalt omskjæringspraksisen  som 
den viktigste faktoren i dannelsen av den 
jødiske identiteten [2,7]. For muslimene sin 
del er ikke inngrepet nevnt i Koranen, men 
er likevel sunna (tradisjon) innen islam. 
Det finnes henvisninger til emnet i religiøse 
skrifter. Videre har omskjæring en funk-
sjon i sammenheng med ytre renselse og 
oppfyller med det en del av renhetskravet i 
islam, samtidig som det er et tegn på man-
nens tilhørighet til fellesskapet. Ettersom 
inngrepet ikke er nevnt i Koranen er det 
uenighet blant muslimer om man skal 
betrakte omskjæring som en anbefaling 
eller et krav i religionsutøvelsen [8,9,10]. 

Religionsfrihet mot selvbestem-
melsesrett | Rituell omskjæring er en 
vanskelig sak som vekker sterke følelser. 
Hovedproblemet er dilemmaet som opp-

står mellom retten til religionsfrihet og 
individets selvbestemmelsesrett; begge 
blir ansett som grunnleggende verdier i 
vår kultursfære. Motstandere av rituell 
omskjæring begrunner sitt synspunkt 
med at omskjæring utgjør et uopprettelig 
inngrep der en frisk del av kroppen fjernes 
på mindreårige uten samtykkekompetanse. 
Innbakt i disse argumentene ligger en 
forestilling om barn som selvstendige 
individer; de er ikke foreldrenes eiendom 
og skal derfor heller ikke være et verktøy 
i deres utøvelse av religion [11]. I stedet 
skal valget om rituell omskjæring tas av 
barnet når det er i stand til å ha selvstendige 
tanker og ta uavhengige valg om livssyn og 
identitet. Da er man sikker på at inngrepet 
utføres i tråd vedkommendes vilje. 

Slike synspunkter harmonerer med 
strømninger i vår tid der religion og livssyn 
får en stadig mer underordnet rolle for 
mange. Det er liten tvil om at en rekke av 
motstanderne av rituell omskjæring tar sitt 
standpunkt fordi de anser begrunnelsene 
for å utføre inngrepet som overtro, og 
at religiøse påbud derfor burde være 
underordnet liberale, sekulære verdier som 
blant annet individets autonomi. Slike 
holdninger viser imidlertid en manglende 
vilje til å ta innover seg motstandernes 
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perspektiv i saken. For flere nordmenn 
utgjør religionsutøvelse en omfattende del 
av livet som farger og påvirker identitet, 
selvforståelse, verdenssyn, yrkesutøvelse og 
fyller hverdagen med aktiviteter. Så lenge vi 
anser religionsfrihet som en grunnleggende 
verdi plikter vi å tolerere slike anskuelser. 
En konsekvens av dette er at vi også må 
akseptere de religiøse tradisjonene og 
skikkene som vi ikke liker, noe rituell 
omskjæring er et godt eksempel på. 

Konsekvenser av et forbud | Mens 
rituell omskjæring ikke er formulert som 
et utvetydig krav innenfor islam utgjør 
det et nødvendig påbud for jøder. Ervin 
Kohn, forstander i det mosaiske tros-
samfunn, har uttrykt bekymringer for at 
et forbud vil kunne føre til at den jødiske 
minoriteten i landet blir borte [12]. Det er 
svært betenkelig om Nmf står for noe som 
i praksis vil kunne føre til at en religiøs 
gruppe blir presset ut og må oppgi sin 
religionsutøvelse i Norge. Dette blir ikke 
mindre problematisk ved at jøder har 
opplevd århundrer med forfølgelser hvis 
kulminasjon var et av verdenshistoriens 
mest omfattende folkemord. Folkegrup-
pen utsettes fremdeles den dag i dag 
for trakassering og antisemittisme [13]. 

Storsamfunnet har en plikt til å beskytte 
minoriteter og legge til rette for at deres 
kulturutøvelse kan leve side om side med 
flertallskulturen. Et forbud mot rituell 
omskjæring virker ikke å være i tråd med 
dette. 

Toleransen som kreves av oss når vi 
lever i et flerkulturelt samfunn innebærer 
også at man må gi foreldre retten til å 
oppdra barn i sine livssyn. Ulike familier 
har ulike tradisjoner, overbevisninger og 
prioriteringer, og vi aksepterer at forskjel-
lige foreldrepar ikke velger like løsninger 
på samme problemstillinger. Noe som i 
størst grad farger oppdragelsen er religion, 
fordi dette gir barna holdninger, verdier 
og perspektiv som preger dem og deres 
avgjørelser i fremtiden. Dermed er livssyn 
en integrert del av foreldreansvaret, og 
gjennom familievernet, som blant annet 
uttrykkes i barnekonvensjonen, forplikter 
vi oss til å la foreldre oppdra barn i sine 
livssyn så langt som det er mulig [11]. 
Derfor er det problematisk å nekte barn å 
leve overens med de tradisjonene, skikkene 
og religionen som foreldrene følger. Videre 
er det minoritetene selv som bestemmer 
over innholdet i sin kultur og hvordan 
man skal være i pakt med denne. Det vil 
være uheldig dersom vi lever i et samfunn 
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der det kreves at ulike skikker skal endres 
for å stemme bedre overens med overbe-
visningene til flertallet. 

For troende kan det oppleves som svært 
vanskelig å ikke være i stand til å oppdra 
sine barn i tråd med sin egen religion, blant 
annet fordi man frykter at det kan påvirke 
sønnenes eller døtrenes moral, åndelig 
karakter eller fordi det kan få konsekvenser 
for etterlivet. Slike engstelser vil kunne 
være større enn respekten for loven, og et 
forbud mot rituell omskjæring vil derfor 
kunne føre til at inngrepet i stedet utføres 
utenfor helsevesenets kontroll og med 
uheldige helsemessige følger. En innhentet 
omskjærer fra Tyskland som omskar 15-20 
smågutter i Oslo i 1999 er et eksempel på 
at dette ikke kun er et tenkt scenario [14]. 
At det offentlige helsevesenet tilbyr rituell 
omskjæring er en garanti for at inngrepet 
skjer under trygge forhold med lav risiko 
for komplikasjoner, og nettopp dette var 
et av hovedargumentene for loven som ble 
innført i år. At et forbud vil kunne føre til 
negative helseeffekter er dermed et ytter-
ligere argument mot dette standpunktet. 

Problematisk formulering | I tillegg 
til disse argumentene mot Nmf sin hold-
ning til saken finnes det også flere pro-
blematiske sider ved selve formuleringen 
i vedtaket. Det politiske måldokumentet 
uttrykker at Norsk medisinstudentforening 
ikke ønsker at inngrepet skal utføres av det 
norske helsevesenet, men hva betyr egent-
lig dette? Er man i mot at offentlige foretak 
skal utføre rituell omskjæring, men ønsker 
å overlate oppgaven til private aktører? 
Noe slikt kunne være aktuelt dersom det 
hovedsakelig problemet er at det offentlige 
helsetilbudet har et kapasitetsproblem som 
gjør at man må prioritere bort inngrep som 
ikke er medisinsk begrunnet. Eller ønsker 
Nmf et totalforbud mot rituell omskjæ-
ring? Noe slikt er mer aktuelt dersom 
man er opptatt av de etiske problemene 
ved å fjerne friske kroppsdeler fra ikke-

samtykkekompetente personer. Videre er 
det et problem ved formuleringen at den 
uttrykker motstand mot rituell omskjæring 
uten at dette ordet brukes eksplisitt. Dette 
er ugunstig fordi hensikten med vedtaket 
dermed kan være uklar for personer ikke 
har kjennskap til denne saken. Det er 
uheldig at det politiske måldokumentet 
til Nmf ikke i klartekst uttrykker hva 
foreningen egentlig står for. 

Et vanskelig tema | Rituell omskjæring 
er et komplisert emne der det er vanskelig 
å ta bastante slutninger for eller i mot. Mye 
av dette ligger i temaets klassiske dilemma 
mellom religionsfrihet og selvbestemmel-
sesrett over egen kropp. Problemstillingen 
utfordrer hvor storsamfunnets grense for 
toleranse går. Slike problemer er uunngåe-
lige i et flerkulturelt samfunn, og det er 
liten tvil om at fremtiden vil bringe fram 
flere liknende diskusjoner. Norsk medisin-
studentforening har tatt et standpunkt mot 
rituell omskjæring ved å ville forby inngrep 
på barn uten medisinske indikasjoner. 
Men kan Nmf stå for noe som i praksis 
vil gjøre det umulig å være jøde i Norge, 
slik Ervin Kohn hevder? Er det egentlig 
ønskelig med en slik innskrenkning av 
religionsfriheten? Reflekterer vedtaket 
over at storsamfunnet så langt som det 
er mulig skal respektere kulturen til dets 
minoriteter? Og hva om forbudet fører 
til at inngrepet likevel utføres utenfor 
det offentlige helsevesenets kontroll? Det 
finnes dermed betydelige motargumenter 
mot vedtaket Norsk medisinstudentfore-
ning har tatt, men det finnes også gode 
argumenter for dette standpunktet. Sett 
bort i fra meningsinnholdet er uklarhetene 
i formuleringen av vedtaket likevel et 
åpenbart problem. Selv om temaet utgjør 
et problemfylt dilemma der det er vanskelig 
å lande på en endelig konklusjon håper 
undertegnet i hvert fall at neste utgave av 
det politiske måldokumentet tydeligere 
uttrykker hva Nmf egentlig står for.  
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O
m  du har reist verden 
rundt, arbeidet fri-
villig eller har sett 
dokumentarer om 
hvordan verden 
henger sammen i 
dag spiller egent-

lig ingen rolle. Om det engasjerte deg 
– derimot – er helt avgjørende.. Nmf 
har mange muligheter til å omsette dette 
engasjementet til meningsfylt arbeid, sånn 
at vi steg for steg kan gjøre verden til et 
bittelitt bedre sted. Her vil vi beskrive 
noen av dem:

IFMSA – verdens største student-
organisasjon | Norsk medisinstudent-
forening (Nmf) representerer norske 
medisinstudenter i The International 
Federation of Medical Students´ Asso-
ciations (IFMSA). Dette er verdens største 
studentorganisasjon, og representerer 
over 1,3 millioner medisinstudenter fra 121 
ulike land. Generalforsamlingene (GA) 
er uoversiktlige og overveldende. Det er 
mye som skal klaffe når tusen engasjerte 

studenter med ulik bakgrunn skal få si 
sitt, og være med å påvirke hvordan vi 
skal gå sammen i riktig retning. Under 
generalforsamlingene møtes studenter i 
IFMSA sine komiteer innenfor folkehelse, 
menneskerettigheter, seksuelle rettigheter, 
grunnutdanning og utveksling. De kurses 
og trenes, og deler ideer til prosjektarbeid. 
Studentene i IFMSA skriver uttalelser, 
advokerer og arbeider målrettet med poli-
tikk de mener er viktig. 

Så hvordan kan man som en helt vanlig 
medisinstudent her hjemme i Norge være 
med på det arbeidet som skjer verden 
over? tt av IFMSA sine motto er å tenke 
globalt, men handle lokalt. Dette er et 
prinsipp som innebærer å arbeide med 
globale problemstillinger gjennom lokal 
påvirkning og prosjektarbeid. Nmf sine 
prosjekter legger dette prinsippet til grunn 
for deres arbeid. I tillegg sender altså 
Nmf delegasjoner til alle IFMSA-møter, 
for å spille inn våre medlemmers syn i 
globale helsespørsmål. Dette er stedet for 
de i Nmf som ønsker å engasjere seg i et 
internasjonalt miljø. 

Mange begynner medisinstudiet fordi det gir en kompetanse som kan 
brukes på tvers av landegrenser. Mange ønsker å hjelpe andre, og å lære seg 
ferdigheter som kan utnyttes til dette. Mange synes verden slik den er i dag 
er urettferdig og ønsker å gjøre noe med det. Er du en av dem? Da håper vi 
du huker tak i oss likesinnede i Nmf! 

Er du opptatt av global 
helse? Så bra! Det er 
Nmf også!
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Prosjektarbeid | Prosjektarbeid er selve 
manifestasjonen av IFMSA sitt motto. Det 
er i prosjektene ting skjer, og det daglige 
arbeidet til alle global helse-entusiaster 
foregår her. I Nmf har vi prosjekter som 
Klima=Helse, Helsehjelp for alle, UAEM, 
Norpal SAWA, MedHum, Folkehelseuka 
og Kenyaprosjektet. Disse jobber politisk 
for mer klimavennlige sykehus og livsstil, 
legemiddelindustrien sitt profittorienterte 
system, papirløses tilgang på helsehjelp og 
mye mer. Alle disse trenger nye engasjerte 
studenter som ønsker å gjøre en innsats! 
Finnes det ikke prosjekt i ditt lokallag på 
akkurat det som engasjerer deg mest? Start 
opp en ny lokal gruppe, da vel! Studentene 
i prosjektet og nasjonalt prosjektansvarlig 
står klare til å bistå.

Nmfs lokallag og prosjekthelg | I 
lokallagene har Nmf global helse-ansvar-
lige som organiserer en lokal gruppe 
engasjerte studenter. Denne gruppen 
arrangerer ulike merkedager som er viktige 
innen global helse, eksempelvis verdens 
tuberkulosedag, verdens dag for flyktnin-
ger og verdens AIDS-dag. De arrangerer 
foredragsserier og holder kampanjer. Også 
her trenger vi deg som er villig til å gi det 
lille ekstra. 

Hvert år arrangerer Nmf en prosjekt-
helg. I år skal den være i Bergen fra 28.-30. 
november. Til denne vil representanter 
fra alle prosjektene delta, samt global 
helse-ansvarlige fra lokallagene. Dette 
er en spennende helg med mulighet til å 
arbeide med prosjektutvikling og få påfyll 
av inspirasjon. Engasjer deg i et prosjekt, 
og kanskje er det du som får reise på 
prosjekthelgen neste år?

På nasjonalt nivå har vi «Internasjonal 
gruppe» som består av Global helse-
ansvarlig, Prosjektansvarlig og Interna-
sjonalt ansvarlig. Disse «bor» delvis i 
epost-innboksen, og er klare for å bli 
kontaktet dersom du lurer på noe. For 

eksempel om du ønsker å starte et prosjekt, 
eller ikke vet helt hvor du skal henvende 
deg for engasjement. Kontakt oss gjerne 
for informasjon om Nmf og global helse. 
Forhåpentligvis blir det et første steg mot 
et livslangt engasjement innen global helse! 

tekst:Vilde Skylstad
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Å flytte en fest 1150 km nordover høres for mange både slitsomt og en smule 
kaldt ut. For en spesiell gruppe mennesker var dette et drømmescenario

Nordens Paris  
– et løpeeventyr 

A
t eksamensfesten 
for Oslostuden-
tene ble flyttet 
nord for polarsir-
kelen var uvanlig 
nok i seg selv. Det 
som gjør at denne 

feiringen virkelig hørte med til sjelden-
hetene var at tradisjonell eksamensrus 
ble erstattet med lunken sportsdrikk og 
42.2 smertefulle kilometer. Hvordan kan 
vi si at det uten tvil fristet til gjentakelse?

Årets lengste løpetur gikk nemlig til 
Tromsø. Tromsøs Midnight Sun Marathon 
(MSM) har med sitt unike konsept om 
løping i midnattssolen blitt svært populært, 
og har på kort tid kommet inn på «to 
do»-listen til alle med en forfot innen det 
internasjonale løpemiljøet. Legestudentenes 
idrettsklubb (LIK) stod som arrangør, og la 
til rette for at medlemsmassen fikk sjansen 
til å slite seg gjennom henholdsvis 4.2, 10, 
21.1 eller 42.2 kilometer. Både sportslig og 
sosialt ble dette en suksess, og på tross av at 
noen løp helt til daggry (bokstavelig talt), 
var det utelukkende smil og ekte idretts-
glede å spore i målområdet. Denne turen 
hadde riktignok ikke blitt så vellykket uten 
uvurdelig gjestfrihet fra Tromsøstudentene. 

«Casa Medica» er en fantastisk Tromsø-
villa som til daglig huser et kollektiv med 
mannlige medisinstudenter. Huset er 
vestvendt og skuer utover glinsende blått 

sjøvann, omkranset av Kvaløyas majeste-
tiske tinder som troner over horisonten. Et 
imponerende skue som kan distrahere selv 
den mest desperate skippertaksstudent. Som 
navnet antyder har kollektivet fått sitt navn 
i kraft av å være et sosialt samlingspunkt 
og «medisinernes hus» i de nordlige delene 
av vårt langstrakte land. I forbindelse med 
MSM ble tolv studenter fra hovedstaden tatt 
i mot med åpne armer i villaen.  Et eksempel 
til etterfølgelse hva gjelder velvillighet på 
tvers av fakultetene.  

I tillegg til løpingen gikk helgen med til 
fotturer i fjellet, nattvolleyball i midnatts-
sola, reetablering av glykogenlagrene og 
byvandring i Nordens Paris. Det siste er 
for øvrig et kallenavn byen fikk på 1800-tal-
let av utenlandske besøkende, som noe 
overrasket konstaterte Tromsøværingenes 
gode dannelse, veltalenhet og moteriktige 
fremtoning. Fremtoningen var det heller 
ingenting å si på i 2015, og blodslit over 
Tromsøbrua virker i våre øyne mer forlok-
kende enn shopping på Champs-Élysées, 
også i 2016. Takk for oss, Tromsø! 

tekst: Kristian Magnus Gundersen 
bilde: LIK løping og Æsculap
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1. Hva går spesialiteten ut på?
Å utøve legearbeid knyttet til utredning, 
diagnostikk, behandling og oppfølging 
av kvinnerinnen fagområdet fødselshjelp 
(obstetrikk) og kvinnesykdommer (gyne-
kologi). Det er et kirurgisk fag, med 
arbeidsmuligheter både innen og utenfor 
sykehus. Obstetrikken innebærer også 
overvåking/behandling av foster, i tillegg 
til den gravide kvinnen. Spesialiteten 
innebærer en masse fart og utfordrende 
situasjoner der man ofte må ta raske 
avgjørelser som får stor betydning for både 
mor og barn, slik som i akutte livstruende 
blødningssituasjoner i fødsel/graviditet. 
Man har aldri en kjedelig dag! I tillegg er 
det utmerkede muligheter for forsknings-
satsing innenfor et bredt område.

2. Hvordan foregår spesialistutdanning?
Man jobber som lege ved relevante avdelin-
ger, og gjennomfører de kurskravene som 
gjelder for spesialiteten. Det er i dag krav 
om fire og et halvt års tjeneste ved avdeling 
for fødselshjelp og kvinnesykdommer og 
ett års tjeneste ved avdeling for generell 
kirurgi, hvorav et halvt år kan erstattes 
med forskningstjeneste.

3. Hvilke oppgaver har du i arbeidshverdagen? 
Oppgavene er helt avhengig av hvor man 
jobber, enten det er på en svært spesialisert 
seksjon, eller på en mer generell avdeling 
der alle leger jobber med et vidt spekter 
av sykdommer og – ikke minst – fødsler. 
Jeg jobber som overlege på den største 
kvinneklinikken i Norge, Oslo universitets-
sykehus, som tilhører førstnevnte gruppe. 
Likevel, på vakter vil vi også kunne møte 
alle typer av kliniske utfordringer innen 
gynekologi og obstetrikk.

For min egen del er hovedarbeidsopp-
gavene knyttet til forskning. Jeg leder en 

forskningsruppe med fokus på hyper-
tensive svangerskapskomplikasjoner og 
effekt på senere helse for mor og barn og 
har mye internasjonalt forskningsarbeid. 
I tillegg opererer jeg urogynekologiske 
pasienter. Jeg er også redaktør for gratis 
Forskningshåndbok på web.

4. Hvordan er arbeidsmiljøet?
Jeg opplever det som godt, med mange 
engasjerte og ambisiøse fagfolk som bren-
ner for å gjøre det beste ut av sine oppgaver, 

til det beste for pasientgruppene våre. 
Legene jobber tett sammen med jordmødre 
og operasjonssykepleiere samt sykepleiere 
på avdelingene, og arbeidet er i stor grad 
teambasert.

5. Hva vekket interesse din for faget?
Jeg fikk nærmest ved en tilfeldighet min 
første jobb på Kvinneklinikken ved Aker 
sykehus rett etter turnus, og jeg ble tiltruk-
ket av alle de utfordrende prosedyrene 
og akuttsituasjonene man måtte mestre, 
samtidig som jeg var tett innpå både pasi-
entene og familien deres. Senere fikk jeg 
muligheten til å forske innen fagområdet, 
noe som førte til doktorgrad og deretter 
utvikling av egen forskningsgruppe med 
spennende internasjonalt samarbeid. 

6. Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spe-
sialistene? Ærgjerrige på sitt fagområde, 
ønske om å gjøre det beste for pasientene 
og å utvikle seg faglig hele tiden. Dette 
tipper jeg gjelder de fleste spesialiteter, 

men innen vårt fag er det spesielt viktig 
at man er kjapp i vendingene og kan takle 
akutte og av og til dramatiske utfordringer 
med et effektivt hode, og et varmt hjerte. 

Det hjelper ikke å tenke langsomt 
dersom en fosterlyd blir dårlig eller en 
fødende kvinne fossblør, da må man utføre 
sitt arbeid og stå på for å redde liv. Dersom 
man ikke bryr seg om at en operasjon 
eller forløsning ble vanskelig eller at det 
oppstod en komplikasjon, da har man 
neppe noe i spesialiteten å gjøre. På den 
annen side må man ha evnen til ikke å bli 
handlingslammet av komplikasjoner, men 
å lære av dem til det beste for fremtidige 
pasienter.

7. Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Søk sommerjobber på kvinneklinikker 
i studietien. Du kan lære mye av jour-
nalskriving og av å bli med på legenes 
jobb. Da får du et bedre inntrykk av hva 
jobben på et sykehus innebærer. Det kan 
være fint å ha et (eller to) kirurgiske år, evt 
legevaktsarbeid (med erfaring fra akutt 
abdomen etc).

Man burde nok tenke etter om man er 
typen som tåler høy fart og vaktarbeid. 
De fleste opplever adrenalinkicket ved 
en akutt operasjon som såpass sterkt at 
det å være oppe om natten ikke er noe 
problem i det hele tatt. Jeg tror likevel at 
dersom man er den typen som trenger en 
uke på «å komme seg» etter en nattevakt,  
bør man velge en annen spesialitet enn 
sykehusarbeid med vakt.  Man kan også 
jobbe i spesialistpraksis utenfor sykehus 
med mange spennende oppgaver, og da 
inngår ikke vaktarbeid.

Ellers er mitt tips: «Just do it!» Det er 
utrolig hvor langt man kommer dersom 
man står på og ikke gir seg med det første. 

«Det er et kirurgisk 
fag.»

Legeyrket forbindes ofte med sykdom og slutten på livet. For gynekologer kan imidler-
tid starten av livet en vell så viktig del av hverdagen. Vi har snakket med Annetine 
Staff for å høre hva annet spesialiteten kan by på.
tekst: Caroline Brodwall Berge
bilde: Ram Gupta, Oslo Universitetssykehus
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lege
tekst: Mikal Jacob Hole
bilde: Privat
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Hva er du fornøyd med?
Sykehusturnusen var veldig bra. Pasient-
gruppen er veldig uselektert siden det er 
så langt til større sykehus, så vi fikk sett 
og gjort mye. Hverdagen i mottaket var 
veldig variert, og siden vi turnuslegene ikke 
hadde adskilte oppgaver i mottaket tok vi 
det som stod for tur, uansett hva det var. 
Vi kunne altså gå rett fra barn med nyopp-
daget diabetes, til et håndleddsbrudd, 
kanskje via en pasient med brystsmerter. 
På Nesna får jeg ha mye helsestasjon, og 
det stortrives jeg med. Jeg har altså fått 
være veldig selvstendig og gjort mye både 
på sykehuset og i distrikt.

Hva er du ikke fornøyd med?
Vi hadde lite operasjonstid på sykehuset, 
så jeg har fått lite erfaring med kirurgi! I 
distrikt synes jeg det blir litt mye legevakt, 
selv om jeg har vært ganske heldig med 
at legekontoret har leid inn vikar til julen.

Hva har vært mest skummelt?
Nattevakter, definitivt. Både på sykehuset 
og i distrikt. På sykehuset var vi bare en 
turnuslege på hele huset på natt, vi hadde 
altså ansvar for mottaket, medisinsk og 
kirurgisk post, og intensiven, mens assis-
tentlegene hadde hjemmevakt. Heldigvis 
ble det som regel avtalt at dårlige pasienter 
skulle diskuteres direkte med assistenlegen 
uten å gå via oss i turnustjeneste. Men, det 
hendte jo at folk blir dårlige uten så mye 
forvarsel og da stod man der som eneste 
lege til andre leger kom til.
I distrikt er jeg også alene på legevakten, 
noe jeg synes kan være ganske ubehagelig, 

særlig på natta i helgene. Hvis ambulansen 
er ute på tur (det tar fort 2 timer tur-retur 
til sykehuset), føles det veldig ensomt!
Det skumleste jeg har vært borti er små, 
litt dårlige barn, gjerne så små at aneste-
silegen ikke får inn nål og intraossøssettet 
var for lite. Da føler man seg ikke veldig 
høy i hatten, og krysser fingrene for at 
ambulanseflyet kommer snart (og klarer 
å lande)!
 
Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Samholdet med resten av turnuslegene! 
Og jeg har truffet utrolig mange trivelige 
mennesker, både kollegaer og pasienter. 
Fordelen med å være på små steder er at 
man gjerne treffer pasientene igjen, og da 
får man sett hvordan det går. For eksempel 
fikk jeg et trivelig gjensyn med flere pasi-
enter da jeg gikk over til distriktstjenesten.

Hva er din dårligste erfaring?
Rus og psykiatri, særlig kombinasjonen. 
Skummelt på legevakt, vanskelig og tid-
krevende på dagtid. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Min første nattehelgevakt prøvde jeg for 
lenge å håndtere en vanskelig (utagerende) 
pasient selv. Hadde det vært en vakt senere 
i turnusen hadde jeg kalt inn bakvakten 
mye tidligere, både for min egen, pasienten 
og kollegaenes del.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset og lege-
kontoret?
Jeg trivdes veldig godt på sykehuset, og 
synes arbeidsmiljøet var bra! Selve jobben 

Navn: Marianne Heltne
Alder: 30
Universitet: NTNU
Sykehustjeneste: Mo i Rana
Distriktstjeneste: Nesna

er jo sosial i seg selv, vi jobbet veldig tett 
med sykepleierne, særlig i Mottaket, men 
også på post. Overlegene var imøtekom-
mende og trivelige. Vi var en god gjeng 
med både turnus- og assistentlege. I distrikt 
savner jeg veldig den sosiale delen og 
teamarbeidet, men har heldigvis trivelige 
kollegaer å lunsje med!

Hvordan er livet utenfor jobben?
Sykehusåret var veldig sosialt! Med to 
vakthelger på ti (11) uker hadde jeg ganske 
bra med tid både til å reise hjem og være 
med på det som skjedde på Mo. Jeg kjedet 
meg egentlig ganske lite. I distrikt er det 
derimot ikke så mye som skjer, og det blir 
til at jeg reiser mye bort i helgene, enten 
hjem eller på besøk til andre turnusleger. 
I ukedagene blir det mye Netflix, med 
3-delt legevakt er det litt begrenset hva 
man kommer seg ut på.

Tips til andre som skal i turnus?
Tren på praktiske ferdigheter før du begyn-
ner med vakt! Det er veldig hendig å være 
trygg på de vanlige tingene, som kateter, 
blodprøver (ja, noen steder må du ta dem 
selv), sette opp og dosere medisiner i en 
forstøver, og venefloner. Lær deg utstyret 
de har på legekontoret skikkelig. Du kan 
heller aldri bli for god på EKG. Vær hyg-
gelig med kollegaene dine, de er de du har 
å støtte deg på når ting går skeis. Og ikke 
vær redd for å prøve og spørre underveis! 
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Det er på tide vi tar debatten om hva vi putter i munnen (hjertelig velkommen til nye lesere 
forresten). Det har kanskje ikke kommet noe rykende varmt fra forskningsfronten om dette 
emnet, men nye matvarianter – deriblant såkalt «supermat» – omgir oss i butikken. Hvis vi 
ser på nordmenns forhold til mat, kan det tenkes at sannheten er klar som vann uten kullsyre? 
Tar vi kostholdet vårt for alvorlig? La oss ta en liten stadieinndeling:

1. Det finnes de som ikke spiser kjøtt. Dem om det. 
2. Det finnes de som ikke bare holder seg unna kjøtt, men alt som kommer fra dyr. Egg, 

melk og pasta er blant synderne. 
3. Det finnes de som ikke ønsker å spise annet enn nedfallsfrukt, da de ikke vil konkurrere 

med dyr om maten. Disse menneskene kan befinne seg i ditt nabolag. 

Dette er prinsipielle valg man kan respektere. Men det å spise, ikke bare sunt, men også 
såkalt riktig, er blitt en dyd. Akkurat som det å være seg sjøl. Det er gjerne et positivt trekk 
at man er seg sjøl. Jeg er også meg sjøl. Egentlig så er alle seg sjøl. Bortsett fra Jonas Gahr 
Støre. Han er Lasse Kjus.

Tips og råd om «riktig» kosthold bør man ta med en solid klype maldonsalt (seltinsalt blir 
for bondsk). Det florerer av motstridende påstander og hjemmesnekrede eksperter henter 
lærdommen og «kunnskapen» fra raske google-søk, gjerne uten kildehenvisning eller navngitt 
forfatter. I dag kan du få høre at makrell i tomat (altså tradisjonell sunn og kortreist mat) ikke 
er så bra for deg likevel – og lærdommen kommer gjerne fra en person som snuser.

En kan også risikere å få høre at man lander feil når man løper. Det er helt bakstreversk 
å ikke løpe forfot. Denne gangen kan du få de «gode» rådene fra en person som ikke trener 
i det hele tatt – men spiser linfrø i soyamelk med tørkede epler til frokost. Gratulerer.  

Og apropos epler; i dag holder det ikke bare å spise sunne varer. Matvaren, i dette tilfellet 
epler, skal helst være økologiske, kortreiste og laget med en god, kjærlig hånd. Men nå er det 
jo ikke bevist noen positiv helseeffekt ved det å spise økologisk. How do you like them apples?

Maten og hysteriet
tekst: Sondre Hauge Rønning
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Uetikeren holder seg fremdeles taus til redaksjonens henvendelser. La oss derfor spe-
kulerer videre i hva han holder på med av uetiske gjerninger. Kanskje fikler han med 
kjemiske substanser av ymse kvaliteter, slik som «badesalt», «røkelse», «Spice», «Research 
chemicals» eller «katinoner» – alle merket med «Not for human consumption». Æsculap 
spurte Folkehelseinstituttet (FHI) om potensen av disse stoffene og fikk beskrevet deres 
ekstreme virkningseffekter: Bare en fyrstikkspiss av stoffet vil gi rus, og skulle en bli riktig 
ivrig og ta dobbelt dose, kan resultatet bli fem måneder i psykose. Det passer ganske 
bra med hvor lenge Uetikeren har vært ukontaktbar..

Stemmer dette – at Uetikeren er i en flermånedlig psykose – kan vi videre spekulere 
hva han opplever. Eller, kanskje mer interessant, hva andre opplever i hans nærvær. 
Ifølge FHI er det betydelig variasjon i stoffpakningenes innhold, og det kan variere 
hvor psykedelisk og/eller sentralstimulerende stoffet er. Spørsmålet er ikke bare hvor 
psykedelisk, men også hva psykosen innebærer. Eksempler er tanker om å kunne fly 
(«I believe I can fly»), paranoide forestillinger om å bli forfulgt av FBI og et uttalt 
og uforutsigbart raseri. Gjør dette deg urolig og kanskje en smule sint, bør du sjekke 
kaffekoppen for det amfetamin/ecstasy-lignende stoff Mefedron, som blant annet gir 
urolighet og raseriutbrudd. Blir du forbannet er det kanskje ekstra grunn til å ta med 
kaffekopp-innholdet til farmakologisk avdeling for analyse.

Det trengs ikke mye fantasi for komme opp med ulike bilder på hvordan en person 
oppfører seg i rus med en av overnevnte effekter. En kan spørre seg om dette er mest til 
underholdning for brukeren eller tilskuerne rundt, begrepet «dagen derpå» får i hvert 
fall en litt ny mening om en skal bli fortalt hva en gjorde i ruspåvirket tilstand. Hvis 
Uetikeren er i besittelse av slike stoffer vil det derfor være litt usikkert om han vil innta 
dem selv eller velger seg mottagende ofre som han kan observere og la seg underholde 
av. Særlig i lys av hans generelle ondsinnethet.

Vi andre i redaksjonen er spent på om de psykedeliske effektene tar slutt når rusen er 
over, eller om de vedvarer i ytterligere noen måneder. Kanskje har noen av oss allerede 
møtt Uetikeren på psykiatrisk avdeling eller avrusningsenheten

Uetikeren: Syntetisk 
morro – for bruker 
eller tilskuer?

tekst: Uetikerens stedfortreder
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Siden januar 2015 har Kenyaprosjektet arbeidet med å forbedre prosjektet og 
er nå klare for å ta imot søkere til en ny og forbedre utgave av utvekslingen. 
Kenyaprosjektet tilbyr hospitering på Provide Internationals primærhelseklinikker i 
slumområder i Nairobi, Kenya

Har du lyst på nye utfordringer og 
å oppleve helsearbeid i noen av 

Afrikas største slumområder? I slumom-
rådene rundt Kenyas hovedstad, Nairobi, 
bor det over to millioner mennesker. 
Trange boforhold, dårlig sanitærtilstander, 
ekstrem fattigdom og lav matsikkerhet 
gjenspeiler viser mange av helseutfordrin-
gene. Provide International, en kenyansk 
non-governmental organisation (NGO), 
driver fem primærhelseklinikker i disse 
områdene. Kenyaprosjektet gir helsefagstu-
denter mulighet til å hospitere på Provide 
Internationals klinikker. 
Som deltaker i Kenyaprosjektet er du 
vanligvis i Nairobi i to uker, og hjelper 
til med ikke-invasive prosedyrer på kli-
nikkene under tilsyn. Samtidig får du 
observere arbeidet til både leger, sykeplei-
ere, farmasøyter, labarbeidere, tannleger, 
ernæringsfysiologer og sosialarbeidere.
Formålet med Kenyaprosjektet er å bidra 
til økt bevissthet og engasjement for glo-
bal helse. Prosjektet skal gi et innblikk i 
hvordan primærhelseklinikker kan drives i 
et lavinntektsland, der midlene er knappe 
og utfordringene store. Her får du en unik 
mulighet til å møte en fremmed kultur 

tekst: Beate Stokke Solvik og Elisabet Kvadsheim
bilde:Astrid Øydne Bauge, Provide International

og observere helsearbeid i en afrikansk 
slum. Det er flere eksempler på deltakere 
i Kenyaprosjektet som har blitt inspirert 
til videre engasjement innen global helse, 
og til og med opprettet egne humanitære 
prosjekter.
I år har Kenyaprosjektet arbeidet med å 
forbedre hvordan de forbereder og følger 
opp deltakere. Før deltakerne reiser skal 
de gjennom et forberedende casebasert 
nettkurs, samt en Skypesamtale med repre-
sentanter fra Kenyaprosjektet og andre 
reisende deltakere. Her vil temaer som 
forventinger, deltakernes rolle på klinik-
kene, sikkerhet, etikk rundt fotografering 
og publisering samt andre påtrengende 
spørsmål tas opp. 
Etter hjemkomst fra Kenya bes deltakerne 
om å skrive et kort reisebrev om noe som 
gjorde et inntrykk på dem under oppholdet 
deres, samt å fylle ut en evaluering om 
prosjektet. Målet med dette er å sikre 
refleksjon rundt opplevelsene deltakerne 
har hatt. Prosjektets styre gleder seg til å 
sette planene de har arbeidet med i 2015 
ut til livet, og håper at opplegget vil bidra 
til å gi deltakerne et trygt, læringsrikt og 
engasjerende opphold i Kenya.

Høres dette interessant ut? Kenyaprosjek-
tet er åpent for alle helsefagstudenter som 
kommer fra eller studerer i de nordiske 
landene. Uansett hvor langt du er kom-
met i medisinstudiet vil erfaringene fra 
Kenyaprosjektet være nyttig, da prosjektet 
gir en unik innsikt i global helse-tematikk. 
Det er mulig å reise når som helst på året 
såfremt det er ledige plasser. Alle deltakere 
fra Kenyaprosjektet vil bo på samme 
hostell, så dette er en god mulighet til å 
komme i kontakt med andre engasjerte 
helsefagstudenter fra Norden. Hostell-
oppholdet, samt reiseutgifter, betales av 
deltakerne selv. Deltakere betaler også en 
deltakeravgift til Provide International 
som dekker transport til og fra klinikkene, 
i tillegg til lunsj, og det inngår også en 
liten donasjon.

SøknAD TIl kenyA- 
prOSjekTeT er åpenT! 

Spørsmål?

•	 Spørsmål	til	Kenyaprosjektet?	Ta	
gjerne	kontakt	på	application@
kenya-project.org!

•	 www.kenya-project.org
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SkOleSTArT OG FlykT-
nInGer
Konflikten i Syria har ført til voldsomme strømmer av flyktninger til Europa i løpet 
av sommeren, og videre gjennom høsten. Behovet for hjelp er stort og starten på 
høstsemesteret noe annerledes for en gruppe norske medisinstudenter i Budapest.

TFadderuke, badeland og soling ble 
byttet ut med lange dager i teltleire, 

på  motorveier, kjøkken og matbutik-
ker. Rundt hundre tusen flyktninger har 
ankommet Ungarn siden begynnelsen 
av sommeren, og voldsomme scener har 
utspillt seg ved Budapests østbanestasjon 
Keleti. Tog videre mot Vest-Europa ble 
stoppet, veier mot Østerrike stengt og 
flyktninger internert i leire. En desperat 
situasjon, med desperate mennesker. En 
situasjon vi så på fjernsynet hjemme i 
Norge, men som var så fjernt unna og uten 
relevans for vårt dagligliv. Det skjer noe når 
en står midt oppi det som fremstår så galt, 
så feil og så urettferdig. Mennesker som 
har gått fra Midtøsten til Europa, eldre, 
barn, gravide, familier som har måttet 
slippe alt og dra – kun med et ønske om 
liv. Deres – og vår – opplevelse var virkelig 
og den skjedde i øyeblikket.

Ved hjelp av facebook hadde studen-
tene samlet inn et sekssifret pengebeløp 
fra venner og familie i Norge. Sammen 
med andre studenter ved Semmelweis 

tekst:Mikal Thomas Dworak
bilde: Maria Brunner, Ingvild Skjerping Dahl 

universitetet delte de ut matposer, tepper, 
pledd og medisiner. Noen sto vakt ved 
et av utstyrslagrene, andre gikk runder 
blandt flyktningene for å stelle sår og 
småskader. Enkelte av flyktningene ble 
henvist til legeteltet. Alt ble koordinert 
via sosiale medier.

Organiseringen blandt de større hjel-
peorganisasjonene var uoversiktlig, og 
det var vanskelig å vite hvilke innkjøp 
som var nødvendig. Ryktene svirret om 
hvor mange som kom og når de kunne 
dra. Grensene stengte og åpnet, og det 
var uvisst når togene fikk forlate stasjo-
nen.  Dette gjorde arbeidet vanskelig for 
uerfarne hjelpearbeidere som ønsket at 
de innsamlede midlene skulle komme til 
best mulig nytte.

Det var en amper stemning da vi 
ankom Keleti i Budapest. Det siste ryktet 
sa at grensen mot Østerrike stengte om 
fire timer. Folk tok med seg det de kunne 
av mat og klær, og løp mot tog, biler og 
busser. Vi rakk akkurat å gi fra oss dagens 
matpakker før leiren ble nærmest tømt. 

En liten gruppe på ti-tolv mann fikk hjelp 
med å skaffe drosjetransport til en annen 
jernbanestasjon i Budapest. Da stillheten 
hadde lagt seg minnet området mer om 
en forlatt festival enn en flyktningeleir. 
De tomme teltene og mange flasker på 
bakken var et syn til ettertanke da vi gikk 
hjem for natten.

Det er nå gått noen måneder siden 
denne hendelsen. Ved jernbanestasjonene 
i Budapest finner vi travle reisende, men 
ingen flyktninger. Ungarn har stengt 
grensene med piggtrådgjerder og for-
skjøvet problemet til sine naboland. Som 
medisinstudenter og medmennesker håper 
vi at denne humanitære krisen ikke blir en 
glemt sak nå når medias søkelys også har 
forlatt området. Flyktningene vil fortsette 
å komme til Europa så lenge konflikter 
driver dem fra sine hjemland og det er 
vårt felles ansvar å hjelpe dem som er i 
nød. Vi kan ikke stanse store regionale 
konflikter, men vi kan gi et teppe og en 
matpakke til en sliten familie på flukt. Vi 
er helsearbeidere, ikke grensevakter.
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MInDre OblIGATOrISke 
SeMInArer, Mer SOM 
pHD-UTDAnnInGen
I studieplanrevisjonen Oslo2014 har man også gjort endringer i forskerlinjen ved 
UiO. Oppstartsseminaret ble en flott hendelse og blir forhåpentligvis en av de 
varige endringene.

Oppstartsseminaret for forskerlinjestu-
dentene ved 1. og 2. semester med 

fulltidsforskning ved UiO, ble avholdt i 
september på Sundvolden Hotel. Dette 
var nytt fra i år og ble en stor suksess. 
Hensikten med seminaret var å bli kjent 
med hverandre og at de som startet på 
fulltidsåret med forskning skulle få en 
smakebit av hva som ventet dem. Dette 
i form av presentasjoner fra de som alle-
rede hadde forsket et halvt år på fulltid. 
Mange forskerlinjestudenter opplever at 
de går alene om utfordringen knyttet til 
det å kombinere studier og forskning, og 
det er derfor viktig at man får utvekslet 

tekst: Imon Barua og Liv Kristin Sundheim
bilde: Imon Barua

erfaringer med folk i tilsvarende situasjon. 
Samlinger som dette bidrar til det. 

Det foregår mye revisjonsarbeid av 
medisinerutdanningen ved de ulike utdan-
ningsinstitusjonene i Norge. Dette gjør at 
også forskerlinjeutdanningen må tilpasse 
seg, og oppstartsseminaret ved UiO kan 
anses som et forsøk på en slik tilpasning. 
De tidligere obligatoriske forskerlinje- og 
dagsseminarene ga studiepoeng i opp-
læringsdelen av forskerutdanningen, 
som totalt er normert til 30 studiepoeng. 
Siden man nå erstatter de mange tidligere 
seminarene med ét oppstartsseminar, må 
studentene fremover kompensere ved å 

samle inn flere studiepoeng fra valgfrie 
kurs. Opplæringsdelen vil derfor likne 
enda mer på opplæringsdelen ved PhD-
utdanningen, noe som er gunstig for de 
som ønsker å gå videre med en doktorgrad 
etter Forskelinjen. 
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Foreningen Leger i Vitenskapelige Stillinger er yrkesforeningen for legene som 
jobber med å undervise medisinstudenter. Vi kjemper for deres arbeidssituasjon, og 
mener det beste for medisinstudentene er at de hovedsakelig undervises av leger.

leger i vitenskapelige stillinger (LVS), 
hva har det med meg å gjøre? Det er 

kanskje det første du tenker når du leser 
denne teksten. Men LVS er muligens den 
yrkesforeningen i Den norske legeforening 
som har størst betydning for medisinstu-
dentene.
LVS ble stiftet i 1990, som en interessefor-
ening for legene som ønsker en karriere 
med forskning og undervisning. Derfor er 
LVS den yrkesforeningen som organiserer 
de legene som underviser medisinstuden-
tene. Vi kjemper hovedsakelig for nettopp 
de to overnevnte sakene; forskning og 
undervisning. Vårt mål er å gjøre forhol-
dene best mulig for leger som ønsker å 
gjøre karriere som forskere og undervisere.
LVS mener at leger er de beste til å 
undervise legestudenter. Det er i dag en 
klar trend, at undervisning som før ble 
gjennomført av leger, nå blir utført av 

tekst: Helge Bjørnstad-Pettersen, Bendik Chr. Brinchmann
bilde: Privat

andre faggrupper, så som kjemikere og 
molekylærbiologer. Målet er å snu denne 
trenden, så leger utgjør en større andel av 
underviserne, også i de prekliniske fagene. 
Bare leger besitter erfaringen fra den lange 
medisinutdanningen, i kombinasjon med 
klinisk relevant erfaring. Dette overblikket 
er en avgjørende fordel i de fleste situasjo-
ner ved undervisning av kommende leger. 
Undervisere fra andre faggrupper kan ha 
mer en rikelig innsikt i faget de underviser, 
og i særdeleshet deres spesialfelt. Men det 
er avgjørende at denne kunnskapen settes 
i relasjon til virket som lege for at den skal 
være mest relevant for medisinstudentene. 
Man kan ellers risikere at legestudentene 
opparbeider seg mye relevant kunnskap, 
men mangler innsikt i hvordan denne 
kunnskapen anvendes i praksis.
Så lenge påstanden, at leger er de beste 
lærerne for medisinstudentene, hovedsake-

lig er basert på LVS sin oppfattelse, kan 
den avvises som en subjektiv holdning. 
Hvis dere som legestudenter deler vår 
oppfatning, står vi betydelig sterkere til 
å kjempe for en god medisinutdanning i 
fremtiden, hvor legene står i sentrum, også 
blant underviserne. Forhåpentligvis vil du 
som medisinstudent også engasjere deg i 
temaet, og vi ser frem til å høre din mening! 
Hvis dere ønsker mer informasjon om LVS 
sitt daglige virke, har vi en egen hjemme-
side. Her er også medlemsbladet LVS-info 
tilgjengelig for alle som er interessert.

leGer er De beSTe TIl 
å UnDervISe leGe- 
STUDenTer.
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En ikke-belærende tekst 
om åpen publisering 

tekst: Helene Kolstad Skovdahl

– Hvorfor det lønner seg for deg å publisere forskningen din åpent!

Jeg kunne brukt denne teksten til å 
fortelle deg hvorfor det moralsk rik-
tige er å publisere åpent. At verden 

blir et bedre sted hvis dine resultater blir 
tilgjengelig for alle. Forklare hvordan syke, 
fattige afrikanske barn kommer til å bli 
friskere og lykkeligere av at du publiserer 
åpent. Fordi gulrot gjerne fungerer bedre 
enn pisk vil jeg heller gjøre det motsatte: 
Fortelle deg hvorfor det lønner seg for 
deg å publisere forskningen din åpent!

For det første: Ved publisering i åpne tidsskrift 
vil forskningen din kunne ha større innvirkning på 
faget medisin. 
Her kunne jeg dratt inn ebola-krisen, og 
fortalt deg mye om hvordan mange mener 
det hele kunne vært unngått [1] . Om 
hvordan sykdommens utbredelse kunne 
blitt mindre, og færre mennesker dødd. 
På hvilken måte de enorme økonomiske 
konsekvensene for Sierra Leone, Guinea  
og Liberia vært mindre. Det hele hvis 
forskningen på ebola hadde vært åpent 
tilgjengelig for alle, og ikke publisert i 
et lukket tidsskrift. Allerede på 80-tallet 
visste vi nemlig at landene var endemiske 
for ebola, og at sjansen for en epidemi 
var tilstede. Ironien er at det allikevel 
ble oppfattet som en stor overraskelse da 
epidemien slo til for fullt, og landenes 
helsesystemer var ikke forberedt. Jeg vil 

heller fortelle deg hvordan din forskning 
lettere kan påvirke medisinfaget hvis den 
er åpen tilgjengelig for alle! Da får flere 
lese forskningen din og imponeres over 
resultatene. Sjansen øker for at ditt arbeid 
bidrar til endring av gullstandarder for 
forebygging, utredning og behandling 
av sykdom. 

Altså: Det lønner seg for deg å publisere 
forskningen din åpent!

For det andre: Flere forskere får lese arbeidet ditt 
Åpenbart kunne jeg her ha fortalt deg 
hvor urettferdig verden er – at ikke alle 
forskere i verden har tilgang på statlige 
midler til å drive forskning slik som vi i 
Norge. At det i mange land i verden ikke 
finnes et Helsebibliotek som betaler for 
abonnementsavgift på de store lukkede 
tidsskriftene. Hvordan mange forskere 
ender opp med kontinuerlig å basere sin 
forskning utdatert kunnskap. Følgende to 
argumenter for åpen publisering lokker 
kanskje mer: 1) Du kan ende opp med 
å bli sitert av flere [2]. Forskning viser 
faktisk at åpen publisering mer enn tre- til 
firedobler siteringsfrekvensen på forskning 
av god kvalitet! 2) Arbeidet innen feltet 
du brenner for kan videreutvikles av andre 
over hele verden. Hvis du er en genuint 
interessert forsker og kliniker som vil det 
beste for pasientene vil sistnevnte være av 
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stor betydning. Dessuten vil du selv kunne 
fortsette arbeidet på temaet ved at du har 
opphavsretten til arbeidet ditt bevart, det 
betyr at du kan gjøre nye arbeid basert på 
det du har publisert. 

Altså: Det lønner seg for deg å publisere 
forskningen din åpent! 

For det tredje: Bedre rykte blant kollegaer
Åpen publisering er fremtiden. Større 
finansieringskilder for forskning, som EU 
og Norsk Forskningsråd, har åpen publise-
ring som ledende prinsipper. Å publisere 
åpent er rett og slett det beste moralsk sett, 
og forståelsen for dette ligger i oss alle. 
Vi kjenner alle til hvor grunnleggende 
urettferdig verden egentlig er. Derfor vil 
andre beundre din uselviskhet – selv om 
det kun er i din egen interesse å publisere 
åpent, som jeg har vist deg. Du fremstår 
som en som virkelig bryr deg om andre, 
og som er opptatt av verdensbefolknin-
gens beste, ikke ditt eget. Dette gjør at 
organisasjoner som aktivt jobber for mer 
tilgang på forskning, som Universities 
Allied for Essential Medicines (UAEM), 
istedenfor å kritisere deg skryter av deg. 
Hvor flott er ikke det?! 

Altså: Det lønner seg for deg å publisere 
forskningen din åpent!

For det fjerde: Skattepengene brukes mer fornuftig 
og nøktern
Blant forskjellene mellom lukket og åpen 
publisering, er hvor tidsskriftets inntek-
ter kommer fra. Ved lukket publisering 
innhentes pengene fra leseren gjennom 
betaling av abonnementer eller betaling 
per artikkel – eller begge deler. Mye av 
forskningen som foregår i Norge er stat-
lig finansiert og det betyr blant annet at 
skattebetalerne er med på å betale. Det 
er meningen at forskning som dekkes av 
staten skal komme befolkningen til gode. 
Universitetene og Helsebiblioteket får mye 
av sin finansiering fra staten og dermed 

skattebetalerne. For disse midlene kjøper 
de dyre abonnement på lukkede tids-
skrifter, hvor blant annet norsk forskning 
publiseres, slik at befolkningen har tilgang 
til ny forskning og kunnskap. Dermed 
betaler vi to ganger for forskningen – først 
for at den skal kunne gjennomføres, og så 
for at vi skal kunne lese den.

Ved åpen publisering er utgiften for å 
lese forskningen flyttet over på forskeren. 
Publiseringsavgift skal dekke tidsskriftets 
utgifter, sammen med annonser. På denne 
måten har alle mennesker i hele verden 
mulighet til å lese forskningen gratis, men 
du og andre forskere må selv investere for 
at forskningen skal overleve. Forfatterbe-
talingen for å publisere i et åpent tidsskrift 
er mye billigere enn å kjøpe abonnement 
på lukkede tidsskrifter. Dermed brukes 
skattebetalernes – befolkningens – penger 
på en mer nøktern måte. Mange medisin-
studenter har enda ikke store skatteutgifter 
å plages med – men i fremtiden er det 
du og jeg som betaler. Da kan det være 
greit å vite at pengene brukes med størst 
mulig gevinst!

Altså: Det lønner seg for deg å publisere 
forskningen din åpent!

Til sist: Jeg kan opplyse om at det er såre 
enkelt å publisere åpent. Prosessen med å 
sende inn manuskript er akkurat like (lite) 
komplisert som til lukkede tidsskrift. Å 
betale forfatteravgift gjør forskningsgrup-
pens økonom på instituttet. Staten dekker 
forfatteravgiften, og å fylle ut søknads-
skjemaet er lett som en lek.

Altså (hvis mantraet fremdeles ikke er 
sunket inn): Det lønner seg for deg å publisere 
forskningen din åpent! – Så hva venter du på? 

Informasjon om åpen publisering lig-
ger på alle universitetenes nettsider. Link 
til dette kan du finne på medisinstudent.
no under fanen Grunnutdanning. Mer 
informasjon om hva åpen publisering er 
kan finnes på openaccess.no 

Litteraturliste: 
[1] BERNICE DAHN, VERA MUSSAH and 

CAMERON NUTT (2015), Yes, We Were 
Warned About Ebola. http://www.nytimes.
com/2015/04/08/opinion/yes-we-were-warned-
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[2] Alma Swan (2010), The Open Access Citation 
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begreper: 

•	 Åpne	tidsskrifter	godkjent	i	
databasen	DOAJ	er	fagfellevur-
derte,	gode	publiseringkanaler,	
som	kan	leses	av	alle	som	har	
internett.	Forfatterbetaling	dek-
ker	tidsskriftets	driftsutgifter.	

•	 Lukkede	tidsskrifter	selger	
tilgangen	til	å	lese	forskningen	
igjennom	abonnementer	eller	
enkeltbetalinger.

•	 Åpen	lisensiering	(Creative	
Commons-lisens,	CC-BY)	hos	
åpne	tidsskrift	gir	alle	brukere	
rett	til	gjenbruk	og	videreformid-
ling	av	resultatene,	med	krav	om	
at	opphavspersonen	navngis.	
Lukkede	tidsskrift	har	ikke	dette	
og	bevarer	opphavsretten	selv.	

•	 Norsk	forskningsråd	krever	at	
resultater	fra	prosjekter	de	har	
finansiert	skal	gjøres	tilgjengelig	
for	befolkningen.	
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Medisin og 
hjernevask 

«The mind is like a parachute -  
it only works when it is open» 

 – Frank Zappa
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Denne artikkelen er en dobbel 
dose motgift mot akademisk hjer-
nesvinn. Dens to komponenter er 

fra 2015 og 1991, tilberedt for Æsculap av 
Edvin Schei, professor i allmennmedisin 
og forfatter av lærebøkene Hva er medisin 
og Lytt. Legerolle og kommunikasjon. 
Budskapet er: Vær åpen til sinns, men 
ikke så åpen at vettet ramler ut.

Del 1: Om medisin og fornuft i 2015
En appell til medisinstudentene i Bergen 
i anledning åpningen av nytt medisinstu-
dium i august 2015 [1].  

Kjære studenter! | Jeg studerte i Ber-
gen og lærte ekstremt mye medisin. Jeg 
var allikevel en ganske usikker ung lege 
da jeg var ferdig. Jeg hadde nemlig ikke 
lært særlig mye om hvordan jeg som lege 
skulle klare å løse praktiske og menneske-
lige problemer – i et akuttmottak, ved en 
sykeseng eller på legekontoret i Kautokeino 
som turnuslege – jeg var egentlig bare 
blitt veldig god til å studere, pugge og 
ta eksamener. 

Det tok et par år og mange pasientsam-
taler før jeg innså at jeg i studietiden hadde 
fylt hodet med medisinsk faktakunnskap, 
men ikke egentlig forstått hvilken rolle 

leger har for sine pasienter. Da det gikk 
opp for meg ble jeg ganske irritert på 
legeutdanningen. Min aller første artik-
kel var en anklage mot legestudiet med 
tittelen «Medisin og hjernevask. Hvordan 
legers virkelighetsforståelse formes slik 
at den blir til skade for dem selv og deres 
pasienter». Responsen på denne teksten 
viste at mange leger hadde liknende erfa-
ringer fra sin studietid.  Siden har jeg 
arbeidet med å forstå hvordan vi kan lage 
bedre legeutdanning. Det er en vanskelig 
oppgave. Først og fremst fordi det er, og 
alltid vil være, vanskelig å håndtere andre 
menneskers sykdom, kriser og nød på en 
bra måte, uansett hvor fint utstyr og gode 
medisiner vi har. 

Men et annet iboende problem for all 
høyere utdanning ligger i vår biologiske 
natur: Det er utrolig vanskelig å lære seg 
å tenke rasjonelt for et pattedyr som men-
nesket, nært beslektet med sjimpansen. Og 
det er her Universitetets jobb ligger – å 
verne om fornuften, rasjonaliteten, den 
klare tanke. Og det er evnen til å tenke 
fornuftig som avgjør hvor gode leger dere 
blir. Jeg vil derfor si litt om fornuften.

Det finnes tre typer fornuft, og disse 
tre må vi kombinere for at livene våre og 
samfunnet skal bli bra. De tre formene for 

tekst: Edvin Schei

Å ta høyere utdanning er å åpne seg for påvirkning. Vi åpner 
oss for å få dypere kunnskap og større tankekraft.  Men vi får 
andre ting med på kjøpet. Akademisk utdanning, med sin høye 
status og tunge autoritet, kan paradoksalt nok smitte oss med 
sneversyn, fordommer og skråsikkerhet.
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«Vær åpen til sinns, men 

ikke så åpen at vettet 

ramler ut.»

god tenkning kalles instrumentell fornuft, 
kommunikativ fornuft og kritisk fornuft. 
Jeg skal si litt om hver av dem.

Den instrumentelle fornuften er den vi 
trenger for å løse tekniske og håndverks-
messige problemer. Hvordan syr man et sår, 
hvordan lager man bilder av indre organer, 
hvordan transplanterer man et hjerte? 
Medisinen er full av fantastiske kunnskaper 
og tekniske kompetanser. I norsk medisin 
er vi svært gode på den instrumentelle 
fornuft. Forsyn dere, studenter!

Men medisinen er også full av fenome-
ner som vi ikke kan forstå instrumentelt 
og teknisk fordi de handler om andre 
menneskers erfaringer og forståelse. Da 
trenger vi den kommunikative fornuft. 
Hva mener den gamle når han sier svim-
melhet? Hvorfor velger jentungen å kutte 
seg til blods? Hvorfor klarer ikke mor å gå 
på jobb når treåringen har fått blodkreft? 
Hvordan blir du en nevrolog, øyelege eller 
kirurg som pasientene stoler på og våger å 
fortelle alt til – slik at du forstår problemet 
riktig og kan bruke din instrumentelle 
fornuft der det behøves?

Den tredje rasjonalitetsformen kalles 
kritisk fornuft. Det er evnen bare men-
nesker har, evnen til å tvile, til å innse at 
vi har fordommer og skråsikkerheter, at vi 
ganske ofte tenker feil, at vi misforstår og 
er fulle av selvbedrag. Definisjonen på en 
vitenskapelig holdning er nettopp dette – å 
bruke den kritiske fornuften, og aktivt lete 
etter gode innvendinger og moteksempler 
mot det du aller helst vil tro og mene. Av 
de tre typene fornuft er det denne tredje 
som avgjør hvor langt du skal nå. Det er 
tvilen, nysgjerrigheten og åpenheten for 
nye idéer, ikke skråsikkerheten, som gjør 
deg over gjennomsnittet dyktig.

Til slutt vil jeg minne om at de tre 
fornuftsformene faktisk ikke er nok til å 
hindre at leger kommer på ville veier. Det 
er nemlig en fare for at vi blir så opptatt 
av våre egne kloke tanker at vi aldri spør 
om pasientens. Og da glemmer vi at det 

er pasienten som sitter med nøklene til det 
avgjørende medisinske spørsmålet: Hva er 
det aller viktigste for akkurat dette men-
nesket, og hvordan kan jeg være til hjelp? 
En dansk filosof som heter Knud Løgstrup 
har gitt en utfordrende retningslinje for alle 
hjelpere: «Vel er det med ord og gjerninger, 
den andre skal tjenes, men med hvilke må 
den enkelte selv bli klar over fra situasjon 
til situasjon. Han er henvist til å få vite det 
av sin egen uselviskhet og livsforståelse.» 

Eller som Trond-Viggo Torgersen pleier 
å si det: «Du må tenke sjæl».

Del 2: Om medisin og hjernevask – 
Hvordan legers virkelighetsoppfatning 
formes slik at den blir til skade for dem 
selv og folks helse.

Opprinnelig publisert i 1991 [2]. Her 
i forkortet versjon:

Besides medical school, there is probably no other 
four-year experience – unless it be four years’ service 
in a war – that can so change the cognitive content of 
one’s mind and the nature of one’s relationships with 
others – Francis D. Moore, Harvard Medical School

Ovenstående sitat gjelder medisinstu-
diet i USA, hvor forholdene ikke er helt 
som i Norge. Den vesentligste forskjellen 
består imidlertid ikke i at norske medisinere 
blir mindre forandret enn amerikanske – 
men at norske studenter ensrettes i seks 
år, ikke i fire. 

Medisinstudenter får ganske raskt 
forståelsen av at der finnes én sannhet, 
én beste løsning på alle problemer. Og 
lærer man seg ikke den kan det koste liv. 
Trusselen svever over vannene fra første 
dag og legitimerer blant annet at studier 
av fagets egenart, historie og hensikter 
skyves til side, fordi det ville stjele tid fra 
innlæringen av de «livsnødvendige» fakta. 
Inntrykket av at det finnes fasitsvar på alle 
vesentlige spørsmål får raskt en begavet 
student-hjerne til å slutte at spørsmål 
uten fasitsvar (spørsmål om kjærlighet, 
lidelse, mening osv.) er uvesentlige for en 
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«Det gikk lang tid etter 

studiet før det begynte å 

demre for meg at også jeg 

var blitt hjernevasket.»

medisiner. Fra kateteret lastes man til ripen 
med detaljert kunnskapsstoff. Stoffvalget 
begrunnes sjelden og fortoner seg iblant 
besynderlig. Men studentene mangler det 
faglige overblikk som kunne gitt tillit til 
egen tvil. Og skulle tvilen allikevel slå rot 
vil selv den mest velbegrunnede system-
kritikk fra student eller nybakt lege visne 
i møtet med et ironisk smil fra de eldre: 
Bare vent til du er blitt tørr bak ørene! 
Som student er man konsentrert om å gjøre 
de riktige tingene, annamme den viktige 
kunnskapen, innfri de uuttalte forvent-
ningene, åpne seg for den psykologiske 
prosessen som skal omdanne ens selvbilde 
fra flink gymnasiast til dette magiske: lege. 
Prisgitt våre forbilder kan vi ikke unngå 
at doktorskolens forestillingsverden siver 
inn i sinnet – som ved osmose – og gjen-
nomsyrer stadig mer av vår identitet. Mens 
osmose i fysikken handler om diffusjon 
av væske, betegner det her diffusjon av 
verdisyn og menneskesyn fra professor 
til student slik at forskjeller i fantasi og 
menneskelighet utlignes.

Det gikk lang tid etter studiet før det 
begynte å demre for meg at også jeg var 
blitt hjernevasket. Det totale omfang vil 
jeg sannsynligvis aldri fatte. Eksempelvis 
hadde jeg siden tidlig i studiet reagert 
sterkt når noen ymtet frempå om natur-
medisin og annet kvakksalveri, og fyndig 
avvist slikt vrøvl. Møter med kloke men-
nesker lot langt om lenge demre for meg 
at jeg i dette var komplett uvitende og at 
min fnysende forakt ikke var annet enn 
ekkoet av forbilder som heller ikke visste 
hva de snakket om. Denne erkjennelsen 
har siden plaget meg. Fortsatt vet jeg ikke 
stort om homøopati og soneterapi, men jeg 
vet at min evne til fordomsfri undring – en 
forutsetning for vitenskapelig tenking – ble 
tilbakesatt i studietiden.

Lærerne og lauget | Indoktrineringen 
under studiet er effektiv fordi lærerne 
oftest selv mangler eller undertrykker sin 

tvil. De er oppriktige i sin faglige glød, 
samvittighetsfullt opptatt av å gjøre alt 
korrekt – så mye at de kanskje iblant 
glemmer å vurdere hensikten med det 
som gjøres – og meget overbevisende som 
forbilder og modeller. Lærerne er leger, 
utrenet i å reflektere over sin egen virke-
lighetsforståelse. Medisinstudenter lærer 
derfor sjelden at slik refleksjon er mulig, 
ja ganske nyttig hvis man vil bli klok og 
unngå å utøve sitt yrke som en blind høne, 
henvist til funn av tilfeldige korn. 

Mangel på refleksjon er et trekk som 
viser at det medisinske miljø er akademisk 
bare i navnet. Ordet kommer av Acca-
demia – skolen nær Aten hvor Platon 
underviste – og står for tilegnelse av 
kunnskap og innsikt i en atmosfære av 
intellektuell undring og kritisk vurdering 
av begrunnelsene for egne standpunkter. 
Medisinstudiet innebærer derimot at man 
skal pugge lærdommen – til eksamen 
skal man resitere, ikke reflektere. Dette 
ville være greit nok hvis man var seg det 
bevisst og hadde et tilsvarende selvbilde, 
med et minimum av beskjedenhet. Men 
nei, nettopp vår manglende øvelse i å 
tenke gjør at vi kan tro fullt og fast på 
illusjonen om å være de fleste andre mentalt 
overlegne. Vi tror oss intellektuelle fordi 
det foregår en rivende faglig utvikling og 
utstrakt vitenskapelig etterprøving av egne 
resultater. Vi ser ikke at dette er tekniker-
arbeid, komplisert plankekjøring innenfor 
en bestemt virkelighetsoppfatnings – det 
biomedisinske paradigmes – grenser. 

Paradigmet | Den som ikke tenker over 
hvorfor han gjør som han gjør vil alltid 
være fanget av premissene for den teorien 
han uvitende praktiserer. Paradigmet er 
de historiske, usynlige overleveringer som 
bestemmer begrepene vi tenker med. Hva 
et menneske er, hva en sykdom er, hva 
en lege er defineres aldri og diskuteres 
ikke med studentene. Denne mangelen 
på språkliggjøring innebærer at overfor-
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enklede forestillinger kan utøve sin makt 
uforstyrret, som fagets skjulte bærebjelker. 
Noen kjernebegreper: Mennesket er en 
kompleks biologisk maskin som kan forstås 
i sin helhet gjennom kunnskap om de 
enkelte tannhjul, ventiler, transistorer, 
microchips og fustasje-opphengsforkob-
linger. (En forestilling mange i dag vil 
benekte at de har, men som i det minste 
all sykehuspraksis de facto bygger på.) 
Dette er en modell av mennesket som var 
interessant da den ble lansert av Borelli 
på sekstenhundretallet, men i dag er så 
fornuftsstridig at det bare er leger som tror 
på den. Sykdommer er feil i maskineriet og 
kan i prinsippet repareres hvis man bare 
får forsket nok. Hva en lege er? Hun er 
naturligvis også en maskin (men tenker 
ikke slik om seg selv, merkelig nok), hun 
skal kunne identifisere, sette navn på og 
reparere feilen. Og helse? Ordet ble knapt 
brukt av oss som skulket undervisningen i 
samfunnsmedisin. Helse var et uinteressant 
begrep for oss, vi hadde skjønt at vår jobb 
var å reparere de syke. Og da fikk de vel 
helse, kanskje?

Fire påstander | 1. Medisinstudiet 
hjernevasker studentene slik at de som 
leger ofte har overdreven tiltro til egen 
innsikt og er svekket i sin evne til å stille 
spørsmål ved fundamentale begreper, lære 
av erfaring og omstille seg. 

2. Helse er ikke et produkt av dyktige 
legers innsats, men av et fullblods men-
neskeliv – med sorger, sykdommer, kriser 
og bekymringer – i et samfunn hvor det er 
godt og utfordrende å leve, og hvor folk 
har kunnskap og holdninger som gjør 
det mulig å foreta reelle valg av livsstil 
og levevaner. 

3. Folks forventninger til legene er 
urealistiske. Mange lider under påført 
hjelpeløshet og utrygghet, et resultat av 
at legene har nedprioritert sin informa-

sjonsoppgave og at medisinsk teknologi 
markedsføres som sesam-sesamløsninger. 
Slik vokser etterspørselen etter legetjenes-
ter samtidig som befolkningen blir friskere.

4. Leger kan bedre befolkningens 
helsetilstand. Men da bør tilbudet av 
legetjenester gradvis reduseres samtidig 
som legenes kunnskap og magiske posi-
sjon brukes til å arbeide for sunnere 
samfunnsforhold og informere vanlige 
friske mennesker om hva man kan vinne 
ved å ta livet – og døden – i egne hender. 
En slik nytenking vil imidlertid kreve en 
omfattende dreining av medisinstudiets 
budskap til studentene.

Ovenstående tanker vil nok falle enkelte 
tungt for brystet. La meg derfor som novise 
i faget hente støtte hos en av norsk medisins 
mest respekterte representanter, Fredrik 
Mellbye, tidligere stadsfysikus i Oslo, i 
flere år leder av styret for forskningsrådet. 
Mellbye skriver: «Legene – av alle – frem-
trer som arrogante i sin profesjonalitet, 
og indirekte kan de utvikle en grad av 
fordomsfullhet som hindrer dem i å løse 
de oppgaver de konfronteres med. (...) I 
denne overbevisning om sitt fags fortref-
felighet har jeg også søkt forklaringen på 
en mangel på intellektuell løssluppenhet 
blant mine kolleger, en viss mangel på 
fantasi, og som har medført at de allerede 
i utgangspunktet har stilt seg avvisende 
til utvidelsen av eller innskrenkningen av 
legenes profesjonelle plattform.(...) Jeg 
har funnet denne arroganse overraskende 
også fordi det vel neppe er noen licensierte 
yrkesutøvere som så ofte konfronteres med 
sin uvitenhet som nettopp legene» [3]

«Å, Herregud!», tenkte han. «Kan det virkelig 
tenkes at jeg er dum? Det har jeg aldri trodd, og 
det må ingen få vite! Duger jeg kanskje ikke i mitt 
em¬bede? Nei, det går ikke an at jeg fo¬rteller at 
jeg ikke kan se tøy¬et!» 
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«Nå, De sier ikke noe om det¬?» sa den ene 
vever¬en.

«Å, det er nydelig! Aldeles herlig er det!» sa den 
gamle ministeren og kikket gjennom brillene. «For et 
mønster, og for noen farver! – Ja, jeg skal si til keiseren 
at jeg liker det veldig godt! «Å, Herregud!», tenkte 
han. «Kan det virkelig tenkes at jeg er dum? Det 
har jeg aldri trodd, og det må ingen få vite! Duger 
jeg kanskje ikke i mitt embede? Nei, det går ikke an 
at jeg forteller at jeg ikke kan se tøyet!» 

«Nå, De sier ikke noe om det?» sa den ene veveren.
«Å, det er nydelig! Aldeles herlig er det!» sa den 

gamle ministeren og kikket gjennom brillene. «For 
et mønster, og for noen farver! – Ja, jeg skal si til 
keiseren at jeg liker det veldig godt!»

H. C. Andersen. «Keiserens nye klær»
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Lidelse satt i system 

tekst: Åsmund Djuve Når vi i Helsehjelp for alle ytrer at 
papirløse migranter kun har rett 
på akutt helsehjelp baserer vi 

oss på innholdet i Forskrift om rett til helse- og 
omsorgstjenester til personer uten fast opphold i 
riket [1]. Den andre oktober i år ble det 
vedtatt endringer i forskriften, som trådte i 
kraft den første november. Ble forskriften 
endelig endret til å være i tråd med men-
neskerettighetene eller har det blitt kastet 
bort verdifull tid til minimal nytte?
Vi begynner med å ta for oss starten på 
forskriften. Både med og uten endringer 
er den for lang til å gjengis i sin helhet, 
men § 2 og § 3 viser hvordan dagens regler 
setter standarden:
 
§ 2.Fulle rettigheter til helsehjelp
Rett til helsehjelp etter pasient- og brukerrettighets-
loven kapittel 2 gjelder fullt ut bare for personer som 
har lovlig opphold i riket og som enten
a) har fast opphold i riket, det vil si opphold som er 
ment å vare eller har vart minst 12 måneder, unntatt 
opphold som omfattes av folketrygdloven § 2-17, eller
b) er medlemmer av folketrygden med rett til stønad 
ved helsetjenester, eller

c) har rett til helsehjelp i henhold til gjensidighets-
avtale med annen stat (konvensjonspasienter).
 
§ 3.Rett til øyeblikkelig hjelp
Alle personer som oppholder seg i riket, har rett 
til øyeblikkelig hjelp etter pasient- og brukerret-
tighetsloven § 2-1a første ledd og § 2-1b første ledd. 
 
Kort sagt, som § 2 understreker, er fulle 
rettigheter til helsehjelp kun forbeholdt 
personer med lovlig opphold i riket som 
er medlemmer av folketrygden eller er 
konvensjonspasienter. Ifølge § 3 har alle 
rett til «øyeblikkelig hjelp», men hva dette 
innebærer er fortsatt vanskelig å tolke. 
Papirløse flyktninger er ikke en homogen 
gruppe mennesker, likevel har de det til 
felles at alle faller utenfor når det kommer 
til rettigheter til helsehjelp.

FNs konvensjon om økonomiske, 
sosiale og kulturelle rettigheter er klar i 
sin sak og i artikkel 12 finner vi understreket 
i kommentar nummer 14:

«In particular, States are under the obligation 
to respect the right to health by, inter alia, refraining 
from denying or limiting equal access for all persons, 

Daglig hører vi nyheter om at det kommer flyktninger til Norge, om 
grensekontrollen i Storskog, antall flyktninger, nasjonaliteter, kroner 
og øre. Det er mye som er uvisst, men det som er sikkert er at med et 
økende antall flyktninger vil vi også få flere papirløse migranter i vårt 
samfunn. Det er tid for å anerkjenne at denne gruppen mennesker 
eksisterer. 
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including prisoners or detainees, minorities, asylum 
seekers and illegal immigrants, to preventive, curative 
and palliative health services;. » [2]

Norsk praksis er ikke i tråd med dette. 
Papirløse migranter i Norge har ikke en 
reell tilgang til preventive, kurative og 
palliative helsetjenester, da kun et fåtall 
av disse vil kunne vurderes som øyeblik-
kelig hjelp. Vi mener at helsehjelp man må 
betale for, og som flyktningene ikke har 
råd til, er et ikke-tilbud. Det fungerer best 
som fraskrivelse av ansvar. Tilgangen til 
primærhelsetjenesten kan slik det er i dag 
omtales som høyst tilfeldig, og avhenger av 
den enkelte leges innsats og engasjement.

Vi vender tilbake til Forskrift om rett 
til helse- og omsorgstjenester til personer uten 
fast opphold i riket og hopper ned til § 4 i 
forskriften. Der står det:
 § 4. Barns rett til helse- og omsorgstjenester
Personer under 18 år som ikke oppfyller vilkårene 
etter § 2 har, i tillegg til øyeblikkelig hjelp som nevnt 
i § 3, rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester 
fra kommunen etter pasient- og brukerrettigehtsloven 
§ 2-1 a andre ledd og nødvendig helsehjelp fra 
spesialisthelsetjenesten etter § 2-1 b andre ledd første 
punktum, med mindre hensynet til barnet tilsier at 
hjelpen ikke skal ytes. I tillegg gjelder pasient- og 
brukerrettighetsloven § 2-3 til § 2-5.
 
Barn har flere rettigheter enn voksne 
papirløse migranter, men likevel er det 
klare begrensninger. Dette er best illustrert 
ved den manglende retten til å stå på en 
fastlegeliste [3]. Politikk er politikk, barn 
er barn og skal få lov til å være bare det. 
Til nå har vi i Helsehjep for alle naivt nok 
trodd at på tross av et mangelfullt regel-
verk, strekker norsk helsepersonell seg så 
langt de kan for å behandle etter behov. 
I debattinnlegget Dei treng ein lege å gå til [4] 
skrevet av leder for Helsesenteret for papirløse 
migranter i Oslo, Frode Eick, i Bergens 
Tidende den tolvte oktober, får vi bedre 
innsyn i hvordan praksis faktisk er i det 
ganske land. Dessverre er det ikke hyggelig 
lesning. Et av eksemplene i debattinnlegget 
er en mor som har ringt 55 (!) fastleger for 

å få sitt kronisk syke barn på fire år inn på 
en fastlegeliste. Hittil har hun ikke hatt 
hellet med seg. Med dagens regelverk er 
det uklart om den kroniske sykdommen 
skal gå under helsehjelp som ikke kan 
vente, dermed også hvilken paragraf som 
er gjeldende. Vi ønsker at barn med eller 
uten personnummer først og fremst skal 
behandles som barn. 

Den nye forskriften ser ut til å kun være 
endring av ord og ikke politikk. Desverre 
vil ikke endring i grammatikk hverken 
gi bedring i helsetilbud eller avklaring 
av rettigheter for papirløse migranter. Vi 
arbeider for at neste gang det vedtas en ny 
forskrift, skal den utgjøre en reell forskjell. 
Det er ikke holdbart at våre medmennesker 
skal måtte lide i stillhet. All honnør til alle 
frivillige som stiller opp, men strengt tatt 
burde det ikke være nødvendig. Vi håper 
staten snart vil innse sitt ansvar for men-
nesker som bor i dette landet. Helsehjelp 
for papirløse migranter er eneste utvei, 
det er et spørsmål om når og ikke om det 
skjer. Vi ser selvfølgelig helst at det skjer så 
fort som mulig. Vi studerer medisin og er 
vant til å lære fort, vi er ikke naive lenger. 

Mer informasjon:  

•	 «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	prosjek-
tet?	Ta	kontakt	med	Eva	Helene	
Svor	på	eva@svor.no!	

Litteraturliste
[1] https:// lovdata.no/dokument/SF/for-

skrift/2011-12-16-1255
[2] https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/inter-

nasjonale-konvensjoner-og-avtaler/1966-12-161/
[3] http://www.bymisjon.no/Virksomheter/Helse-

senteret-for-papirlose-migranter/Opprop--rett-
til-helsehjelp-for-papirlose/ 

[4] http://www.bt.no/meninger/debatt/Dei-treng-
ein-lege-a-ga-til-3456251.html 
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GUk 2015  
– nasjonale læringsmål

Innføring av nasjonal eksamen for medisinstudiene i Norge var tema for 
grunnutdanningskonferansen (GUK) 2014. Årets GUK blir arrangert på 
Stjørdal fra 20. - 22. november, og kommer til å handle om nasjonale læringsmål. 
Det finnes for tiden ingen felles beskrivelse av hva en lege utdannet i Norge 
skal kunne. Frem til nå har det vært opp til hvert enkelt studiested, riktignok 
svarende til politisk bestemt behov i helsevesenet, å bestemme medisinstudiets 

oppbygging og innhold.

tekst: Ole Johan Furset og Torfinn Støve Madssen
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M
yndighet-
ene i Norge 
har de siste 
årene ytret 
et ønske om 
større grad 
av samkjø-

ring og harmonisering av høyere utdan-
ning. Meningen er å motvirke forskjeller 
i utdanningskvaliteten omkring i landet. 
Norsk medisinstudentforening har i flere 
år vært en pådriver for utviklingen av et 
felles nasjonalt kjernepensum for den 
norske legeutdanningen. Ved innføringen 
av nasjonale delprøver for medisinstudiet 
blir utarbeidelsen av et slikt kjernepensum 
desto viktigere. Legeforeningen har også 
satt «nasjonal harmonisering» på agendaen 
gjennom opprettelsen av grunnutdan-
ningsprosjektet, som skal presenteres på 
Legeforeningens landsstyremøte våren 
2016.

Dette ble først tatt opp på grunnutdan-
ningskonferansen (GUK) i 2014, da vi 
diskuterte nasjonale prøver. Nytt siden 
forrige års grunnutdanningskonferanse 
er at Kunnskapsdepartementet nå jobber 
med å innføre en mulighet til å pålegge 
utdanningsinstitusjonene å avholde nasjo-
nale deleksamener i utvalgte fag i høyere 
utdanning. Nasjonale deleksamener skal 
innføres blant annet for bachelorstudiene 
i revisjon og regnskap, samt for sykepleier- 
og lærerutdanningene. I tillegg ønsker 
Kunnskapsdepartementet å utarbeide et 
nytt system for styring av høyere utdanning 
i Norge, med planer for tverrprofesjonelle 
læringsutbytter i helse- og sosialfagutdan-
ningene.

Fakultetene ved de norske universite-
tene har fulgt opp de politiske ønskene 
om nasjonal samkjøring ved å etablere 
to arbeidsgrupper. Disse skal utarbeide 
nasjonale læringsmål for henholdsvis 
praktiske ferdigheter og klinisk under-
søkelsesteknikk. Fakultetene skal også 

prøve ut en nasjonal delprøve for første 
gang til våren. Dette vil bli en nettbasert 
eksamen i klinisk resonnement for sis-
teårsstudentene, og vil ta utgangspunkt 
i eksisterende læringsmål som er felles 
for alle fakultetene. Prøven vil ha status 
som en obligatorisk øvingsoppgave, og 
bli vurdert som godkjent/ikke godkjent.

Både nasjonale læringsmål og nasjonale 
prøver vil bli viktige tema på årets grunn-
utdanningskonferanse. Knut Lundin, 
leder for arbeidsgruppen for læringsmål 
i klinisk undersøkelse, skal fortelle om 
muligheten for implementering av nasjo-
nale læringsmål for klinisk undersøkelse. 
Vi får også høre fra Nanna Haukisdottir 
fra Universitets- og høgskolerådet om 
hvordan helse- og sosialfaglige profe-
sjonsutdanninger vil bli styrt i fremtiden, 
og hva som vil bli felles innhold for disse 
utdanningene. Leder for arbeidsgruppa for 
nasjonale delprøver, Professor Jan Frich 
fra UiO, vil redegjøre både for prosessen 
med innføring av nye læringsmål ved UiO, 
samt for hva som er status for nasjonale 
eksamener. 

Norge er på ingen måte tidlig ute 
med å innføre nasjonale læringsmål eller 
nasjonale prøver for medisinstudiet. Flere 
land har hatt dette lenge, blant annet USA, 
Tyskland og Canada. På årets konferanse 
får vi besøk av en delegasjon fra Sveits 
som skal dele sitt lands erfaringer med 
nasjonale læringsmål for medisinstudiet. 
Arbeidsgiverne blir også representert, med 
Petter Aadahl fra St. Olavs Hospital og 
Helge Garåsen fra Trondheim Kommune, 
som vil fortelle hva de – som arbeidsgivere 
– forventer av nyutdannede leger. Med på 
konferansen har vi også representanter fra 
de lokale studentutvalgene, som står for 
kontakten mellom studentene og deres 
fakultet.

Utarbeidelsen av et nasjonalt kjer-
nepensum vil kunne bidra til et sterkere 
nasjonalt samarbeid om grunnutdanning 

i Norge. Det vil også utgjøre et nødvendig 
utgangspunkt for nasjonale delprøver. 
Norsk medisinstudentforening mener det 
er nødvendig med en grundig prosess for 
at dette skal bli vellykket, og studentenes 
innspill er avgjørende. Spørsmålet om 
hva norske medisinstudenter skal lære 
er kanskje et av de viktigste spørsmålene 
innen grunnutdanning, og det er ingen som 
kjenner dagens grunnutdanning bedre enn 
studentene selv. Norsk medisinstudentfore-
ning vil, gjennom arrangering av denne 
konferansen, sørge for at studentenes 
synspunkter blir ivaretatt i prosessen med 
å innføre nasjonale læringsmål.
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Brain drain in the 
land of flood
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Utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

tekst: Imon Barua
bilde: Imon BaruaI sommer møtte jeg studenter og leger 

i landets hovedstad, Dhaka. Disku-
sjonen dreide seg om forskjeller i 

organisering av helsevesenet og utfor-
dringer i begge land. Det var som ventet 
stor interesse og misunnelse over den nor-
ske velferdsmodellen og samhandlingen 
i det norske helsevesenet. Bangladesh’ 
helsevesen har i lang tid vært preget av 
korrupsjon, ressursmangel og enorme 
forskjeller mellom fattig og rik, og dette 
gjenspeiler seg også i tilgangen til behand-
ling. Innbyggerne i et av verdens tettest 
befolkede land, deler også på det som 
utgjør en tiendedel av legedekningen vi 
har i Norge. Det er med utgangspunkt 
i denne skjevfordelingen at paradokset 
«brain drain in the land of flood» oppstår. 

Det var interessant å oppleve brain 
drain i praksis. Samtalene med studenter 
og leger viste at det var stor interesse for å 
reise utenlands og særlig de engelskspråk-
lige landene hvor de lettere kan ta i bruk sin 
internasjonale utdannelse. Å etablere seg i 
et land med ny kultur og ny hverdag, virket 
motiverende snarere enn en utfordring. Ved 
de offentlige sykehusene i Bangladesh har 
de aller fleste legene pliktarbeid på dagtid 
og betales med en nærmest symbolsk lønn, 
og de samme legene jobber derfor ved egne 
private klinikker på kvelden. Som lege i 
Bangladesh lever man tilsynelatende et 

godt liv, med god inntjening, høy status 
og mange muligheter i arbeidslivet sam-
menliknet med resten av befolkningen. 
Fra et vestlig ståsted kan det da virke 
unødvendig å ønske seg et «bedre» liv, 
og man har lett for å moralisere over disse 
synspunktene. Det er likevel forståelig at 
mange velger å reise utenlands når man 
har investert så mye av sitt liv i et studie 
som medisin. De vestlige landene lokker 
med bedre lønn, stabile samfunn og bedre 
velferdsgoder.

Utfordringene vi i Norge har hatt med 
implementering av pakkeforløp for kreft 
og elektroniske journalsystemer virket som 
bagateller sett i forhold til det asiatiske 
landets problemer, og som en fjern utopi 
for disse studentene. Høyinntekts-land 
problematikk med en aldrende befolk-
ning, livsstils- og kroniske sykdommer er 
også noe de lærer om i sitt medisinstudie, 
men i mye mindre grad enn her i vesten. I 
Bangladesh har naturligvis tropemedisin 
og annen infeksjonsmedisin en mye større 
plass i pensum.

Som de andre nabolandene, skjer 
det store endringer i Bangladesh, både 
politisk og demografisk. Siden løsrivelsen 
fra Pakistan i 1971, har landet tradisjonelt 
vært relativt sekulært med bengalsk kultur 
og språk som et samlingspunkt mellom 
landets muslimske majoritet og de hinduis-

Kollapsende fabrikkbygg, barnearbeid, fattigdom, flom og fordervelse – dette 
er de inntrykkene man har av Bangladesh, et av verdens tettest befolkede 
land med sine 160 millioner innbyggere. Mitt eget møte og samtale med 
landets medisinstudenter bidro imidlertid til å gi et mer nyansert bilde. 
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tiske, kristne og buddhistiske minoritetene. 
Etter de senere års mange revolusjoner i 
Midtøsten, har denne dominoeffekten 
truffet Bangladesh og man ser en radika-
liseringsprosess også her, dessverre. 

Det muslimske Rohingya-folket, et av 
verdens mest forfulgte folk og har i lang 
tid vært kasteball mellom Bangladesh og 
nabolandet Myanmar (tidligere Burma), 
uten en løsning i sikte. Det har vært mange 
voldelige sammenstøt mellom burmesisk 
majoritet og Rohyingaene, og tematikken 
har blitt godt belyst i internasjonale medier. 
Bangladesh anser Rohingya-folket som 
en muslimsk minoritet i buddhistiske 
Myanmar. Fra burmesisk side regnes 
imidlertid folkegruppen som ulovlige 
immigranter fra Bangladesh. Rohyingaene 
selv mener de har bodd i Myanmar i flere 
århundrer. Trekantdramaet har resultert i 
en ny flyktning- og humanitærkrise, der 
flere av Rohigyaene har prøvd å ta seg 
over med båt til Indonesia, Thailand og 
Kambodsja med varierende hell. 

På tross av all elendigheten, er de ben-
galske legene og studentene optimistiske. 
Bangladesh har hatt en voldsom økono-
misk vekst de siste årene, godt hjulpet av 
økt handel med nabolandene, og svært 
mange er blitt løftet ut av fattigdom. 
I de senere år har det vært et ekstremt 
fokus på digitalisering av samfunnet og 
programmering inngår derfor i mange av 
landets barne- og ungdomskoler. Barn fra 
fattige familier som bor i perifere deler av 
landet og som ikke har tilgang til skole, 
blir samlet i klasserom med skypeunder-
visning med godt kvalifiserte lærere fra 
hovedstaden. Fra ikke å ha elektrisitet i 
landsbyene og være nødt til å orientere 
seg med oljelamper i mørket, har man 
gått over til å ha 3G-nett selv i de mest 
rurale strøk. Det er fascinerende at mange 
fortsatt lever under fattigdomsgrensen, 

men likevel har tilgang på internett. Denne 
utviklingen er godt hjulpet av utenlandske 
selskaper og særlig Telenor, også kjent 
som Grameenphone i Bangladesh. Det 
kan virke som landet prøver å hoppe over 
noen steg i industrialiseringsprosessen og 
gjør et kvantesprang til et hypermoderne 
samfunn, hvilket bringer med seg helt nye 
problemstillinger. For hva er en lege verdt, 
hvis du ikke har tilgang på helsehjelp, men 
har rimelig kort vei til Wikipedia via din 
fancy mobil og 3G nett? 
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Tilstrekkelig dekkende 
lærebok
Obstetrikk og gynekologi, 3. utgaveJan Martin Maltau, Kåre Molne, 
Britt-Ingjerd Nesheim (red.)

399 sider, utgitt 2015
Gyldendal
ISBN: 9788205452343

Obstetrikk og gynekologi er en bok med nokså tydelig adresse til norske 
medisinstudenter. Den er kortfattet, men sannsynligvis dekkende 
for læringsmålene ved de medisinske fakultetene. Boken har en 
ryddig oppbygning og er delt inn i 38 veldefinerte kapitler. Først 
beskrives hovedtrekk i aktuell anatomi og fysiologi, før svanger-
skapet, fødselen og gynekologiske temaer omtales. 

Problemstillinger som provosert abort, sterilisering og fos-
terdiagnostikk reguleres av et omfattende lovverk. Omtalen av 
dette er skilt ut i et eget kapittel og er både kortfattet, relevant og 
dekkende for leger i allmennpraksis. Dette, sammen med omtalen 
av norsk praksis i blant annet svangerskapsoppfølgingen, gir 
Obstetrikk og gynekologi et fortrinn sammenliknet med utenlandske 
lærebøker for legestudenter som skal inn i norsk helsevesen.

Boken har mange gode illustrasjoner. Bruken av tabeller, 
grafer og flytskjemaer varierer mellom kapitlene, og deler av 
boken blir derfor preget av mye sammenhengende tekst. Teksten 
er imidlertid overveiende lettlest og god.

Medisinen er full av eponymer og mange har nok undret seg 
over hvilke mennesker som skjuler seg bak navn som Leopolds 
håndgrep og Meckels divertikkel. Denne nysgjerrigheten tar boken 
på alvor når den etter de fleste kapitler inkluderer et avsnitt med 
korte biografier for slike historiske skikkelser. I en kompakt lærebok 
der plassen er knapp kan dette tenkes å være en feil prioritering. 
Med fordel kunne forfatterne i stedet inkludert viktige referanser 
og flere forslag til videre lesning. Dette er imidlertid et bevisst 

valg fra redaktørene. I forordet til forrige utgave skriver de at 
anbefalinger til videre lesning ikke hører hjemme i lærebøker 
for studenter. Det kan oppfattes som en lite moderne holdning.

Et av stedene hvor referanser og forslag til videre lesning 
ville vært på sin plass er i omtalen av legemiddelbruk i svanger-
skapet. Her gis det en liste over teratogene medikamenter og en 
kort beskrivelse av det enkelte virkestoff. Paracetamol befinner 
seg på denne listen, som eneste analgetikum , og har følgende 
beskrivelse: «Paracetamol gir økt risiko for ganespalte.» Det gis 
ingen referanse eller videre omtale. Det er vanskelig å finne støtte 
for en slik påstand i litteraturen. Tvert om er paracetamol ansett 
som relativt trygt og anbefalt førstevalg for gravide kvinner. 
Lesere av denne boken vil imidlertid sitte igjen med et inntrykk 
av at paracetamol er teratogent og bør unngås til fordel for andre 
analgetika i svangerskapet.

Obstetrikk og gynekologi er en bok som mest sannsynlig vil fortsette 
å være til nytte for mange medisinstudenter. Den vil nok oppfat-
tes som lettlest og dekkende. Likevel er ikke dette en bok uten 
forbedringspotensial. Dagens medisinstudenter læres opp til å 
praktisere kunnskapsbasert medisin. Da trengs lærebøker som 
kan henvise til andre kunnskapskilder og stimulere til en kritisk 
tilnærming til presentert informasjon.

Eivind Heggernes Ask
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Breakthrough: mer enn menneske
National Geographic Channel 

Breakthrough heter en ny dokumentarserie på National Geographic 
Channel som beskriver vitenskapelige gjennombrudd og nåvæ-
rende forskningsprosjekter som beveger seg på grenseland mellom 
muligheter og science fiction. En av episodene (nummer to) angri-
per den samme problemstillingen omtalt i de foregående utgavene 
av Æsculap [1, 2], nemlig hvordan menneske og teknologi kan 
danne en form for symbiose kalt kyborger. Æsculap-redaksjonen 
har fått tilgang til episodemateriale før offentlig visning søndag 
15. november. Her tar den amerikanske skuespilleren Paul Gia-
matti med publikum på en verdensreise blant ledende forskere 
i teknologi ment til å forbedre menneskekroppens funksjoner. 
Fra eksoskjeletter og nymotens nevrovitenskap, til nevroproteser 
og syntetisk biologi på DNA, får seerne en smakebit av de store 
mulighetene som kan vente fremtidens menneske. 

Underveis stilles det undrende spørsmål som utfordrer eksis-
tensielle tanker, som hva det vil si å være menneske. Episoden får 
deg definitivt til å tenke, men noen ganger er spørsmålene heller 
retoriske og korttenkte. Samtidig er serien ment for «massene» og 
da egner det seg med noen smådramatiske formuleringer. Det er 
underholdende, spesielt for teknologi- og science fiction interes-
serte, å følge med på «eksoskjelettene», og hvordan de bidrar til 
økt styrke og fleksibilitet. Dette kan komme til nytte for eksempel 
ved å hjelpe skadde ut av vrak fra trafikkulykker. Det blir nevnt at 
slike eksoskjelett – som minner litt om miniatyrutgaver av robotene 

i filmene Matrix og Avatar – kan komme til nytte også i eldreom-
sorgen. Et annet eksempel er utnyttelsen av nevroplastisitet ved 
å simulere en funksjon som har blitt lammet. Ved korrekt stimuli 
kan man lettere bevare den gjenværende funksjon og samtidig 
øke sjansen for bedring. Sett fra et lege(student)perspektiv er 
dette en spådom som vil kunne ha stor betydning i helsevesenet.

Illustrasjonene, som kan være litt simplistiske, gir sammen 
med programdeltakernes forklaringer en grei forståelse av de 
ulike teknikkene som benyttes i fremtidsprosjektene. Giamatti 
har en særdeles god fortellerevne og byr på en interessant reise 
i hans egen transformasjon fra en mer teknolog-pessimistisk 
holdning til et åpent sinn mot slutten av episoden. Tempoet 
er akkurat passe, og det virker som serieprodusentene har mye 
de vil formidle. Generelt preges episoden av de nåværende og 
framtidige mulighetene i teknologi. Utfordringene, og ikke minst 
svakhetene, oversees i stor grad. Dog, noen futuristiske dilemmaer 
blir servert underveis. Hele episoden avslutter dessverre brått, 
men til gjengjeld er man innom flere prosjekter verden over og 
får se interessante intervjuer med fremragende forskere.

Andreas Wahl Blomkvist, Frederik Emil Juul

 Litteraturliste:
[1] Juul FE. Kyborger: vil vi bli mer maskin? Æsculap 2015(3)
[2] Blomkvist AW. Kyborger på retur. Æsculap 2015(4)
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Apper:  
1. Mattilbud – Har du glemt 
hvilken butikkkjede som hadde 
tilbud på kjøttdeig til freda-
gens taco? I så fall gir denne 
applikasjonen deg full oversikt, 
med kundeavisene for alle de 
store norske dagligvarekjedene.

2. Kreftlex– Selv om denne app-
likasjonen bare finnes på iPad 
er den. Utgjør en kvalitetssikret 
kilde til informasjon og illus-
trasjoner om kreftsykdommer, 
basert på den norske nettsiden 
kreftlex.no

1. Best GoodBye Quotes  – Un-
dertegnede elsker gode (og 
mindre gode) sitater, men 
klarte ikke å velge et passende 
til siste gang som ansvarlig for 
denne spalten. Applikasjonen 
Best GoodBye Quotes gir et 
rikt utvalg for den med beslut-
ningsvegring.

æsculap nr 5-2015 | 65

bøker

gyldendal.no/akademisk   
akademisk@gyldendal.no

Aktuell faglitteratur Medisin

Magne Nylenna
Publisere & presentere
Medisinsk fagformidling 
i teori og praksis

Boken er en forkortet og oppdatert 
versjon av første utgave fra 2008 og 
handler om fagformidling i medisin 
og helsefag. Den er av nytte for alle 
som skal formidle fagstoff i skrift 
eller tale - fra originalartikler og 
doktorgrader til studentforelesninger 
og populærvitenskapelige foredrag. 

218 sider | 2. utgave 2015
ISBN: 9788205490123

Pål Grøndahl og Ulf Stridbeck (red.)
Rettspsykiatriske beretninger
Om sakkyndighet og  
menneskeskjebner

Rettspsykiatrien hadde sin spede 
begynnelse som et eget fagfelt på 
1800-tallet. Siden har feltet vært 
gjenstand for debatt, kritikk og 
kontroverser, som særlig har oppstått 
i tilknytning til høyprofilerte og 
vanskelige saker. Denne boken går i 
dybden av fagfeltet og viser hvordan 
det ble til, hvordan rettspsykiatrien er 
bygget opp, hvilke regler som gjelder, 
og hvilke kliniske tilstander som er 
sentrale. 

413 sider | 1. utgave 2015
ISBN: 9788205484597



Godt om gamle
Geriatri – En medisinsk lærebok , 2. utgave
Torgeir Bruun Wyllerrg
 
488 sider, utgitt 2015
Gyldendal akademisk
ISBN: 9788205484610

Torgeir Wyller er en god formidler. Den reviderte utgaven av 
Geriatri – En medisinsk lærebok er nyttig for medisinstudenter. 

Boken er delt inn i fem deler. Først beskrives grunnlaget 
for det geriatriske fagfeltet. Wyller legger blant annet vekt på 
begrensningene ved en evidensbasert tilnærming til geriatri. 
Han ønsker å gi plass til erfaringsbasert kunnskap ved siden av 
rene forskningsresultater. Resten av boken baserer seg på en slik 
tilnærming, og det fungerer godt. Wyller beskriver forskningens 
rettesnorer samtidig som han i konkrete situasjoner forteller hvorfor 
en klinisk, erfaringsbasert vurdering er et viktig supplement. 

De andre hoveddelene dreier seg om 1) de vanligste symp-
tombildene hos eldre, 2) geriatrisk undersøkelse, 3) geriatrisk 
behandling og 4) de vanligste geriatriske sykdommene. I hver 
del er kapitlene organisert på samme måte: Først presenteres en 
kasuistikk, deretter følger en generell orientering om temaet og 
til slutt avsluttes kasuistikken. Kasuistikkene er korte og gode. 
Jeg liker spesielt måten medisiner og supplerende undersøkelser 
presenteres.  Ellers er kapitlene kortfattete, og jeg synes Wyller er 
flink til å beskrive den viktigste informasjonen tydelig og presist. 

Noen steder har forlaget gjort en slapp jobb med korrekturen, 
både i figurene og språket i teksten. Dessuten er noen av de 
egenlagde figurene rotete, for eksempel et diagram for å angi 
fordelingen til kroppsvann hos unge og gamle. Stort sett er likevel 
illustrasjonene av god kvalitet, spesielt hvis vi skal sammenlikne 
med andre norske lærebøker. 

Med Wyllers bok trenger ikke norske studenter å lete etter 
utenlandske lærebøker i geriatri. Det er en kvalitetserklæring, 
for slik er det ikke alltid.

Mats Julius Stensrud

Danskene har skjønt det!
Klinisk onkologi
Lena Specht, Jørn Herrstedt, Hans Henrik Storm

325 sider, utgitt 2015
Munksgaard
ISBN: 9788762810914

Den endelige løsningen på kreftgåten presenteres med jevne 
mellomrom i tabloidpressen. Man lærer mye om kreft i ulike 
fag på studiet, men mange har nok savnet en oversiktsbok over 
kreftbehandling generelt, noe denne boken er. Klinisk onkologi 
er tredelt og starter med molekylære mekanismer og generelle 
behandlingsprinsipper, og avslutter med å gå i dybden på hver 
av de spesifikke kreftformene. Kreftbehandling handler om mer 
enn å gi cytostatika, skjære eller bestråle en tumor. Det beste med 
boken er derfor kapitlet om alle de små og store plagene man 
får ved kreftbehandlingen og hvordan en best kan forebygge 
og lindre disse plagene. Her går man grundig gjennom de aller 
fleste plager og bivirkninger fra topp til tå på en lettfattelig måte, 
og man skjønner raskt hvorfor kreftbehandling er en kompleks 
affære. Plagene fatigue, kvalme, smerter, lymfødem  og andre 
akutte onkologiske akutttilstander, samt behandlingen av disse, 
beskrives godt. Bakgrunn for stadieinndeling ved de ulike kreft-
sykdommene blir også godt forklart.

Ved første gjennomlesning er det naturlig å sammenlikne 
boken med det norske nettstedet Oncolex, som også gir en enkel 
og systematisk oversikt over symptomer og behandling. For de 
fleste medisinstudenter vil det holde med Oncolex, men for de som 
liker noe håndfast og solid, og som går mer i dybden, er denne 
boken et godt alternativ. For forskerlinjestudenter som forsker på 
kreft og ønsker det brede perspektivet, er dette en relativt tynn 
bok som gir en utmerket oversikt

Imon Barua
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Pirrende for den 
overinteresserte studenten.
Blodsykdommer, 7. utgave
Finn Wisløff, Geir E. Tjønnefjord, Harald Holte

433 sider, utgitt 2014
Gyldendal
ISBN: 9788205463998

Blod og hematologifaget kan være ganske uhåndgripelig – bok-
stavelig talt. Blodmangel, lymfomer og blodkreft kjenner de 
fleste til, men så begynner mange lærebøker en uttalt inndeling 
og klassifisering av lidelsene. Det gjør det vanskelig for en stak-
kars student å holde oversikten, for ikke å glemme interessen. 
Dessverre er Blodsykdommer i sin syvende utgave blant bøkene 
som lider under dette.

Boken er klassisk oppbygd, med kapittelinndeling etter 
de ulike sykdommene. I tillegg er det egne kapitler dedikert 
til tilleggsemner, for eksempel framgangsmåte i en utredning. 
Dessverre er boken ganske grå og kjedelig, uten for mange bilder, 
og med et begrenset fargespekter på illustrasjonene. Samtidig er 
det kanskje ikke så hensiktsmessig med bilder av blodutstryk og 
annet «spesialistmateriale». Likevel ville ikke boken tatt skade av 
en layoutoppussing. Det er ulike forfattere til kapitlene og dessverre 
er innholdet av svært varierende pedagogiske kvalitet. For ofte 
omtales detaljer om genmutasjoner og spesialistbehandlinger. 
Samtidig hjelper det at enkelte av medforfatterne vedgår behovet 
for at behandlingen utføres av spesialister, og henviser til nettres-
surser for de mest oppdaterte behandlingsregimene. Et annet 
betydelig irritasjonsmoment er de mange skrivefeilene i teksten. 
En kan spørre seg hvor grundig korrekturlesningen ble gjort.

I sum blir Blodsykdommer en helt grei lærebok men kan irritere 
med unødvendige detaljer for de som bare vil stå på eksamen, 
Vordende hematologer må imidlertid til større og internasjonale 
læreverk for å kunne gå virkelig i dybden.

Frederik Emil Juul

Flertallet føler seg bedre 
enn gjennomsnittet
Tenke, fort og langsomt
Daniel Kahneman 
 
551 sider, utgitt 2012
Pax forlag
ISBN: 9788253035529

Noen gang vært «stresset» og tatt en beslutning du i ettertid 
ikke anså som særlig smarte? Blir du lettere irritert over hvordan 
godsakene er plassert ved kassen på matbutikken, klare til å bli 
plukket opp av kunder med nedsatt viljestyrke? Da kjenner du 
sannsynligvis til denne bokens to «hovedpersoner», som forfat-
teren kaller System 1 og System 2.

Tenke, fort og langsomt (eng.: Thinking, fast and slow) er skrevet av den 
isreal-amerikanske psykologen Daniel Kahneman. På en analytisk 
men samtidig leservennlig måte tar han for seg  hverdagens 
beslutninger og feilvurderinger. Blant annet mener han vi ganske 
enkelt ikke er skapt for å skjønne tilfeldigheter og sannsynlighet. 
Et av eksemplene er oppfatningen av sportsmenn ‘i sonen’ – en 
illusjon ifølge forfatteren. En rekke begreper blir fremlagt og 
grundig forklart. «Tapsaversjon», «regress to the mean», hvilket 
utgangspunkt en har og sammenlikner med og «de små talls 
lov» er sentrale eksempler. Boken inneholder en del statistikk 
og underveis kommer det spørsmål og arbeidsoppgaver det kan 
være greit å løse med penn og papir – hvis ønskelig. Med andre 
ord er ikke Tenk, fort og langsomt en lett sengelektyr.

Ikke alt gir leseren skyldfølelse, eller bidrar til vedkommendes 
misantropi. Eksempelvis synes Kahneman det er forkastelig 
med utsagn ala «det var det jeg visste», og begrunner dette med 
overnevnte teorier. Med andre ord forsvarer han mange av de 
handlingene utført av «feil» system som senere viser seg å være 
mindre gode. Likevel: Etter å ha lest boken er undertegnedes 
tiltro til selgere og beslutningstakere betydelig redusert.

Frederik Emil Juul

æsculap nr 5-2015 | 67

bøker



Jeg liker ikke å skrive denne teksten 
av flere grunner. For det første er det 
å skrive om seg selv en ubehagelig 

affære. For det andre – og vel så viktig 
– er det med vemod jeg nå sier farvel til 
Æsculap etter to år i redaktørstolen. Et lite 
mareritt tror jeg er den beste beskrivelsen 
på min første redigering og publisering 
av magasinet som redaktør i januar 2014. 
Layoutansvarlig Christine Carlsen nikker 
sannsynligvis gjenkjennende til tankene 
«hva er det jeg har sagt ja til?!?» og «aldri 
mer», som fant veien til bevisstheten i 
redigeringsprosessen. Heldigvis blir en 
– tydeligvis – litt flinkere med øvelse og 
etter utgivelsen av det første magasinet har 
arbeidet stort sett gått mer flytende. Like-
fult tror jeg det økende antallet innsendte 
tekster og materiale av god kvalitet har 
bidratt til at arbeidet ble lettere med tiden.

Det er blitt mye masing fra meg på 
skribenter og bidragsytere gjennom de 
siste to årene. Blant annet til bildekvalitet, 
oppbygning av tekstene, avvisning til 
ønsker om å trykke logoer og ikke minst 
(ubetydelige) kjepphester som å skrive 
«hverken» med «h». Vi har (gjen)innført 
flere spalter i magasinet: turnuslegen, 
uetikeren, utenom pensum, spesialisten, 
ledertekst fra lokallagslederne, samt hen-
delseskalender. Av tilbakemeldinger og 
vårt eget inntrykk har de faste innslagene 
vært med på å heve magasinets kvalitet.

Takker hører med i en tekst som dette. 
Jeg må bare beklage de personene og 
navnene som jeg ikke fikk med i denne 
teksten. Først og fremst vil jeg takke og 
rose Christine Carlsen (layoutansvarlig) for 

Et lite farvell og mange 
store takker 

hennes tålmodighet med mine kommenta-
rer, og nidkjært arbeid med redigeringen, 
ofte med ufullstendig forberedt materiale 
fra undertegnede. Videre vil jeg rette 
en stor takk til alle redaksjonsmedlem-
mer gjennom tiden min som redaktør. 
Dessverre får jeg ikke nevnt alles rolle og 
bidrag her men enkelte av navnene kan i 
det minste nevnes: Sandra Kristiansen, 
Robin J Menchini, Leif Kørner og Sondre 
Rønning, Andreas Wahl, Ane D Vassbotn, 
Emil B Nærby, Vibeke Risvold, Caroline 
Berge, Ole Marius Gaasøe, Ida S Fattah, 
Fredrik Bru, Imon Barua, Kim Jonas 
Vesterås, tidligere redaktører Kristoffer 
J Tunheim og Tore K Næss, samt alle 
i Nmfs nasjonale styre [rekkefølgen er 
tilfeldig!]. Og – ikke minst – takk til alle 
som har bidrat med tekster, bilder og annet 
materiale til magasinet! Uten dere ville vi 
stått uten innhold.

Til slutt vil jeg ønske de nye redaktørene 
Andreas Wahl og Ane Vassbotn lykke 
til i vervet og håper mange vil fortsette 
å være med på å skape et best mulig 
studentmagasin!

Frederik Emil Juul
Redaktør Æsculap 2014-2015

bilde: Jon Olav Nesvold
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oslo bergen trondheim

November
• 5. Informasjonsmøte om 
midlertidig lisens (8/9 semester)
• Pleieassistentkurs – én av de 
siste to ukene i november

Desember
• 10. Juleverksted med Medicin-
erforeningen – Anestesien
• 15. Søknadsfrist for utveksling 
i 2016

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

November
• 16. Foredrag: Min spesialitet – 
ortopedi
• 13. - 15. Pleiemedhjelperkurs
• 20. - 22. Grunnutdanningskon-
feransen

Desember:
• 1. AIDS-dagen
• 3. Juleverksted
• 15. Søknadsfrist utveksling

tromsø utland

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

Desember
• 4. Juleavslutning

November
• 6.-8. InTu – Introduksjonskurs 
i turnustjeneste - Martin, Slova-
kia
• 13. Turnus- og informasjons-
møte om Nmf – Praha, Tsjekkia
• 14. Antibiotikasenteret for 
primærmedisin (ASP) – Praha, 
Tsjekkia
• 21. Akuttdag – Budapest, 
Ungarn
• 27. - 29. Akuttmedisinsk 
gruppe – Szczecin, Polen

æsculap
æsculapdeadlines 2016: 
• 5. februar (0116)
• 25. mars (0216)
• 13. mai (0316)
• 30. september (0416)
• 18. november (0516)

nasjonalt
November: 
• 5.-8. FINO-konferansen, Ber-
gen
• 20.-22. Grunnutdanningskon-
feransen, Trondheim
• 27.-29. Prosjekt- og utveksling-
shelg, Bergen

Desember: 
• 15. Frist for å søke utveksling 
2016
• 31. Overgang nye nasjonale 
tillitsvalgte 1.januar
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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 2016

arbeidslivsansvarlig
Ida Tylleskär 
ida.tylleskar@gmail.com 

klinisk utvekslingsansvarlige
Torunn Hjøllo
torunn_hjollo@msn.no
Tonje Forbregd
tonjerf@gmail.com 

grunnutdanningsansvarlig
Torfinn Støve Madssen
torfinnmadssen@gmail.com

forskingsutvekslingansvarlig
Kate Wang 
nore.nmsa@gmail.com

globalhelseansvarlig
Miriam Christ 
miriam.s.christ@gmail.com 

prosjektansvarlig
Kandidat søkes!

nettredaktør
Haakon Albech 
haakonalbech@gmail.co

medhum2016-leder
Marlene Løw
marlene_loew@hotmail.com

nasjonalt styre 2016

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
Øyvind Rustan 
oyvindrustan@gmail.com 

internasjonalt ansvarlig
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com 

lokallagsrepresentant bergen
Silje Malene Korsvold 
silje.m.korsvold@hotmail.com 

lokallagsrepresentant tromsø
Laksha Ranshon 
laksha.ranshon@gmail.com 

lokallagsrepresentant trondheim
Kristina Albertsen 
kristina.albertsen@gmail.com 

lokallagsrepresentant utland
Ingrid Dyvik 
ingrid.dyvik@nmfutland.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 

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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