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Medisinstudenter blir av og til 
beskyldt av resten av verden for 
å være nerder med manglende 

sosiale evner. Man kan mene så mangt 
om denne beskyldningen, men heldigvis 
er kommunikasjon en ferdighet som kan 
læres.

Selv om de fleste er enige i at det både 
er nyttig og viktig med kommunikasjons-
undervisning har vi til gode å møte en 
eneste medisinstudent som ikke har et 
ambivalent forhold til undervisningen. 
Alle føler de lærer noe, men det kan både 
være kjedelig å observere andre studenter 
i kommunikasjonssituasjonen og ubehage-
lig når en selv skal bli observert.  

Noen av grunnen til det siste, og litt 
av bismaken mange får av hele faget, er 
kanskje at kommunikasjon er personlig 
på en helt annen måte enn de rene natur-
vitenskapelige fagene. Kroppsspråk og 
ordvalg er mye mer knyttet til hvordan vi 
oppfatter oss selv enn kjemikunnskapene 
fra videregående. Man tar med seg selv 
inn i undervisningssituasjonen, i motset-
ning til når man skal snakke om muskler 
i overekstremitetene. 

Faget kan også innimellom fremstå som 
ganske inkonsekvent. På den ene siden 
er målet å gjøre oss så åpne som mulig, 
mens man samtidig har smågrupper der 
agendaen er å pugge listen med spørsmål 
til en innkomstjournal. Det er også over-
raskende hvor forskjell det er i grad av 
engasjement hos underviserne. Noen virker 
som de ikke tror på konseptet og heller ser 
på det som en enkel måte å få unnagjort 
plikttimene sine til undervisning, mens 
andre er dedikerte og gjør sitt ypperste 
for at studentene skal møte pasientene 
på best mulig måte. 

Leder: Æsculap
Kommunikasjon

Ane Drougge Vassbotn
redaktør æsculap 2016

Forsidebildet oppsummerer litt av livet som medisin-
student, noen ganger leser vi så mye at vi ikke klarer 
å tenke på noe annet, så mye at vi nesten mister evnen 
til å snakke med andre enn medisinstudenter. Det 
sier også noe om kommunikasjonsfaget. For litt av 
målet med undervisningen er ofte å forhindre å bli 
oppslukt av organene. Man mister liksom mennes-
kene, både oss selv og pasienten, i forsøket på å finne 
ut hva som egentlig er galt. For problemer er det jo 
ikke det at vi ikke bryr oss, eller ikke har medfølelse 
for pasienten, heller litt for mye nysgjerrighet som 
setter empatien litt i skyggen. 
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Christopher Storm Larsen
Dirigent, Medicinsk Paradeorchæster (MPO)  i Oslo

Christopher er 22 år, og har tatt permisjon 
etter tre års studier for å forske på tarmbak-
terier. Medisinstudiet valgte han grunnet 
en tanke om at det mest grunnleggende 
for et menneskes følelse av tilfredshet 
og lykke er god helse, og han ønsket å 
bidra til dette. Ved siden av en genuin 
interesse for tarmbakterier og en enorm 
entusiasme for sykkel, har han blitt svært 
glad i orkestermusikken. Helt siden han 
åpnet døren inn til MPO for første gang 
har han vært en ivrig deltaker, og nå er 
det han som er ansvarlig for noenlunde 
samkjørte toner på partallstirsdager. Han 
har blitt nært knyttet til disse glade musi-
kantene, som har blitt hans reservefamilie 
og nærmeste venner. Han setter stor pris 
på at orkestergjengen alltid stiller opp 
for hverandre, og beskriver MPO som 
en egen livsstil. Mens Christopher spiller 
saksofon fra sykkelsetet, stiller Æsculap 
to spørsmål::

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Manglende evne til å disponere tid og 
prioriteringer.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Genuin faglig interesse, vilje til å endre 
faglig standpunkt, og empati.

I den overståtte julefeiringen var det kanskje noen som gikk til kirken. De obser-
vante – eller personene som kjedet seg mest under gudstjenesten – la kanskje 
merke til fire mytologiske kreaturer i kirken, alle med vinger. Det er snakk om 
de fire evangelistene Markus, Mattheus, Johannes og Lukas, representert ved 
henholdsvis en bevinget løve, en engel, en ørn og en bevinget okse (denne 
‘firheten’ kalles en tetramorf av de teologilærde).

     I antikken var kirurgene ikke bare praktisk, men også bokstavelig talt 
slaktere. Evangelisten Lukas, representert ved oksen, skal ifølge noen skriftlærde 
ha vært nettopp en slik kirurg. Han ble født i Antioch, en storby tilhørende Syria 
i romertiden, men som i dag tilhører Tyrkia. At Lukas senere ble representert 
som en okse leder en kanskje til å tro at slakteryrket var bakgrunnen, og Lukas 
er ansett som slakterens og legens helgen i kristendommen. Imidlertid skal 
oksen vel så mye representere ofringen beskrevet i Lukasevangeliet.

     Anseelsen til leger var heller ikke den beste i antikken. Enkelte kilder 
beskriver Lukas som en slavefødt mann, senere opplært i datidens legegjerninger. 
Dette var visstnok ikke så uvanlig – rike familier trengte leger og hadde slaver 
tilgjengelig for å lære seg oppgaven.

     Selv om han var utdannet lege er det de kristlige gjerningene han kanskje 
er mest kjent for. Kanskje mest Lukasevangeliet, men også Apostlenes gjerninger.  
Forutsatt at forfatterskapene er reelle – hvilket er tvilsomt ifølge dagens histori-
kere – er det med andre ord ikke noe modern fenomen at utdannede leger finner 
helt andre veier enn pasientbehandling. Likevel, med evangelistens anselige 
alder på 84 år, tok han kanskje til seg noe medisinsk kunnskap av (egen-)nytte.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Lukas

(0 - 84)
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Silje Stordal
Phormand, Medicinsk Paradeorchæster (MPO) 
i Oslo

Silje er 23 år og i gang med sitt 8. semester 
på medisinstudiet i Oslo. Cellebiologi og 
forskerlinje var det som fikk Silje til å søke 
medisin. Selv om cellebiologi ikke ble 
favorittfaget og forskerlinjeønsket raskt 
ble lagt på hylla, er hun svært fornøyd med 
studievalget og alle de flotte menneskene 
hun har møtt i forbindelse med studiene. 
Mange av disse har hun møtt gjennom 
Oslos beste orkester, MPO. Etter et tips 
fra en fløytespillende venninne bestemte 
Silje seg for å dra på sin første øvelse. 
Det som møtte henne var et fristed uten 
prestasjonsjag, en avslappet inkluderende 
stemning og mye latter. Hun skjønte fort 
at hun hørte hjemme her hos Norges eldste 
akademiske studentorkester, og har etter 
hvert blitt Hr. Phormand for denne dys-
funksjonelle og høyst elskverdige familien. 
«Det blæs i Noreg!» utbryter Silje og 
Æsculap i kor, mens Silje funderer videre 
på to spørsmål

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er en altfor flink pike. Uavhengig av 
om det er en godteriskål eller en øl som 
står foran meg, så må den bare tømmes

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? Evne til å kommunisere godt 
med pasienter, være omsorgsfull og fag-
lig dyktig.

Eirik Nordengen
Phormand, Medicinsk Selskabs Orchester (MS 
Orch) i Trondheim

Eirik er 24 år og medisinstudent på femte 
året i Trondheim. Etter å ha skrotet en inge-
niørplan til fordel for medisinstudiet, og 
med erfaring fra musikktroppen i garden, 
var han tidlig ivrig etter å finne felles spil-
lekamerater på fakultetet. Da han fikk vite 
at medisinorkesteret hadde vært nedlagt i 
noen år, la han og fire andre en plan. De 
oppdrev en nøkkel til orkesterlageret, og 
i 2013 blåste de liv i det gamle MS Orch. 
Det ble søkt om penger, Eirik ble slått til 
Phormand, og denne flotte foreningen 
har siden den gang økt i størrelse for hvert 
semester. Storfornøyd med spilling og 
sosialt samvær, samt med en ambisjon om 
å overdøve korkulturen på studiet, har de 
både tatt opp gamle tradisjoner og laget 
nye, inkludert ekspedisjoner og variert 
underholdning på medisinerarrangemen-
ter. Æsculap finner fram notestativet og 
komponerer to spørsmål: 

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Hudtype 1 og rødt hår og fregner.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? Musikalsk, like en fest og ha en 
forkjærlighet for Viridans Chirugicum!

profiler

Hildegunn Hansen
Phormand, «Det medicinske blæse- et spadseren-
semble» (MB&SE) i Bergen

Hildegunn blir 30 år 1. mars og er femte års 
medisinstudent i Bergen. Med et ønske om 
å hjelpe andre mennesker, bestemte hun 
seg for legeyrket allerede på barneskolen. 
Vel i gang med studiet fikk hun en dag 
høre MB&SE spille, og etter 10 år uten 
instrumenter og orkestermusikk kjente hun 
inspirasjonen strømme på. Litt usikker på 
om nivået var for høyt, ble hun så med en 
venninne på en ”pspontanconcert” (øving). 
Resten er historie, og Hildegunn utøver 
nå sin rolle som Phormand for orkesteret i 
Bergen svært godt. Hun liker at orkesteret 
kan være en møteplass på tvers av kullene, 
at det ikke er så selvhøytidelig og at man 
både får frisket opp gamle instrument-
ferdigheter og lært seg nye. Æsculap vil 
lære seg både banjo og klarinett, og gjør 
seg klare til øvelse neste mandag mens 
Hildegunn svarer på to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Mand ere præget aph euphori et tinnitus 
hver mandag cl. 19.57, præcis!

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene hos 
en lege? Mand cand ei phungere bra psom 
læge uden empati, medmænneskelighed 
et kundskab.

Tips til profiler?

vibeke.risvold@gmail.com
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tekst: Dana Meknas
bilde: Andyde

Fra «god nok» til «brilliant» 
med kommunikasjon
Det finnes mye å glede seg til som helsearbeider. Det finnes unektelig også situasjoner 
vi gruer oss til i en eller annen grad og kanskje til og med prøver å unngå. Å formidle 
et dødsbudskap, å roe hysteriske pasienter, å forholde seg til vettskremte pårørende. 
Hva har disse situasjonene til felles? Jo, det handler om kommunikasjon. God 
kommunikasjon.
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D
et er ikke noe nytt 
at helsearbeidere 
møter og hånd-
terer pasienter 
på flere plan enn 
bare det rent 
fysiske. Hvor 

vellykket interaksjonen mellom lege og 
pasient er, kan avhenge av mange faktorer, 
men det er især én som er spesielt viktig: 
Kommunikasjon. Det var et av budskapene 
barnelege Bård Fossli Jensen formidlet da 
han holdt foredrag for et stappfullt audi-
torium på Universitet i Tromsø – Norges 
arktiske universitet (UiT) den nest siste 
uken av november – et foredrag i regi av 
Nmf Tromsø.

– Kommunikasjon er hovedverktøyet 
vårt når vi møter mennesker. 90 prosent 
av den informasjonen vi bruker for å stille 
diagnose kommer fra samtalen. Det er 
grunnpilaren i god medisin. Måten vi 
møter folk på når de kommer til oss er 
helt avgjørende for hva de forteller oss, 
sier Fossli Jensen.

Han er overlege og spesialist i bar-
nesykdommer, og har en doktorgrad i 
lege-pasient-kommunikasjon.

– Det er de samme grunnprinsippene 
for kommunikasjon som går igjen i alle 
møter med mennesker, og vi må ha mer 
kontroll på dette enn andre yrkesgrup-
per. Vi selger ikke flatskjermer. Vi møter 
ikke folk på likt nivå, vi møter dem i en 
situasjon de helst ville vært foruten. Det er 
mye mer sårbart. Derfor må vi ha kontroll 
slik at de får tillit til oss og slik at vi kan 
være på lag i å håndtere situasjonen de er 
i, forteller legen. 

Dette er ikke noe han alltid har ment. 
Han innrømmer at da han selv studerte, 
var han en av de negative medisinstu-
dentene på bakerste benk som så på 
kommunikasjonsundervisningen som en 
akademisering av selvfølgeligheter. 

– Jeg var ikke den mest negative, men 
jeg var en del av nedre tredjedel. Det falt 
meg ikke inn at jeg skulle ha noe å lære 
når det gjaldt å snakke med folk – jeg var 
jo en talefør fyr, tenkte jeg. Opplegget 
vi hadde så jeg på som vanlig folkeskikk 
satt i system.

Og sånn forble det en stund.

– Jeg begynte å jobbe som barnelege 
og det gikk veldig bra syntes jeg selv – vi 
er jo flinke folk alle sammen. Pasientene 
var fornøyde og der er jo ingen som klager, 
så jeg var superfornøyd jeg.

En tid senere fikk Fossli Jensen en 
invitasjon til å delta på et kommunika-
sjonskurs for ferdigutdannede leger. Det 
som møtte han der, kom til å forandre 
synet hans på kommunikasjon til slik det 
er den dag i dag.

–Det beste rådet man kunne få før i 
tiden var «Det kommer med åra!». Jeg 
følte jo at jeg nesten hadde sett lyset etter 
det kurset. Ekspertene jeg møtte visste 
hvordan de skulle møte skeptiske folk som 
meg. Jeg vil hevde jeg ble en mye bedre 
lege etter dette – og det ble dobbelt så 
gøy på jobb, sier han.

Deretter ble Fossli Jensen med på 
et prosjekt som ble doktorgraden hans. 
Den avdekket at praksisen innen kom-
munikasjon hos norske leger i dag, er det 
han beskriver som stusselig. Ifølge Fossli 
Jensen er det mye god vilje der ute, men 
det er også mye som er halvhjertet. Det han 
har jobbet med de siste årene, er å gi leger 
konkrete verktøy for å bedre situasjonen.

– Vi er ikke noe dårlige enn andre 
vestlige land, vi er gode nok. Spørsmålet 
er om det er noe å være stolt av så lenge 
enkle grep kan gjøre deg til brilliant.

Medisinstudent Eva Steffensdatter 
Aronsen går førsteåret og var en av delta-
kerne på Fossli Jensens foredrag. Hun for-
teller at hun fikk stort utbytte av seansen. 

– Det var et veldig bra foredrag med 
mange gode poenger, blant annet om 
hvordan man skal møte pasienter og vir-
kelig være empatisk i møtet. For oss som 
skal ut i helsevesenet er kommunikasjon 
et veldig sentralt tema som det er viktig 
å kunne mye om, sier hun.

Foredragsansvarlig i Nmf Tromsø, 
Jannicke Langseth, synes det er viktig å 
belyse temaet med en litt annen vinkling 
enn det mange er vant til.

– Vi håper at innspill fra erfarne prakti-
kere og forskere som Bård kan tette igjen et 
«gap» som mange studenter kanskje føler 
mellom den teoretiske og den praktiske 
tilnærmingen til kommunikasjon. Kom-
munikasjonstrening handler ikke bare om 
å være en god lytter eller stille de riktige 
spørsmålene, men kanskje enda mer om 
mellom-menneskelige relasjoner og egne 
følelser og reaksjonsmønstre, sier hun, 
og fortsetter:

– Hvordan reagerer du egentlig når en 
illsint pasient kjefter deg ut? Finnes det 
egentlig noen «riktig» måte for å formidle 
et dårlig budskap på? Man leser om mange 
gode verktøy, men ikke nødvendigvis om 
hvordan man kan bruke disse i praktiske 
situasjoner, sier Langseth.

Fossli Jensen er opptatt av å ha en god 
dialog med pasienten for å få frem hva 
han eller hun selv tror, mener og frykter. 
På spørsmål om et konkret tips man kan 
ta med seg, svarer han at han vil invitere 
til et lite visitteksperiment man kan prøve 
neste gang en går runden. Før du sier noe 
annet – si nøyaktig dette; «Så hva har du 
ligget og tenkt på siden sist?» – og så vær 
stille. Det kommer til å bli moro og gi 
god behandling på samme tid, avslutter 
Fossli Jensen.
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D
en 21. januar 
ble det på Bygg 
for Biologiske 
Basalfag ved 
Haukeland uni-
versitetssykehus i 
Bergen arrangert 

en paneldebatt om aktivitet som medisin 
i regi av Norsk medisinstudentforening 
og Aktivitetsalliansen. Sistnevnte er et 
samarbeid mellom syv organisasjoner 
innen fysisk aktivitet og forebyggende 
helse som blant annet inkluderer Den 
Norske Turistforening og Skiforeningen. 
Panelet bestod av lege Mona Kjeldsberg 
fra Exercise is Medicine, treningsekspert 
Yngvar Andersen, Linda Hetlevik fra 
Grethe Roede, lege og forsker Thomas 
Mildestvedt, og medisinstudentene Bene-
dicte Solli og Peter T. Quarcoo. Anders 
Hall Grøterud ledet debatten og svarte 
deretter villig på Æsculaps spørsmål om 
trening og helse.  

Hvorfor er aktivitet medisin? | -Hvis 
vi skal snakke i store overskrifter så er 
aktivitet det tiltaket som har en så positiv 
effekt på så mange sykdommer og lidelser, 

i tillegg til at det virker forebyggende, sier 
Grøterud. Fordelene er at det virker bredt, 
er enkelt og effektivt. 

For å vise at aktivitet forebygger syk-
dommer og lidelser ble debatten intro-
dusert av lege Mona Kjeldsberg, som 
oppsummerte kunnskapen som finnes om 
dette emnet. Den fysiologiske effekten er 
godt dokumentert, og et eksempel Grøte-
rud viser til er studier av Cardiac Exercise 
Research Group (CERG) ved NTNU som 
viser at 4x4-intervaller med høy intensitet 
både forebygger mot og hjelper personer 
med hjerteinfarkt.

Grøterud understreker imidlertid at 
ikke alle trenger å trene hardt og intensivt. 
Som med medikamenter er aktivitet som 
medisin individuelt og avhengig av hva 
målet til den enkelte er. Dersom man 
ønsker å opprettholde blodsukkerregule-
ring trenger man ikke løpe 4x4-intervaller, 
det holder å unngå stillesitting. Om man da 
reiser seg og tar en rusletur er det minst like 
effektivt som for eksempel 4x4-intervaller, 
presiserer Grøterud. 

– På linje med at man få folk til å 
slutte å røyke må man også få dem til å 
bevege seg. 

tekst: Sondre Hauge Rønning og Leif Kørner

Aktivitet som medisin
Rakk du å inkludere fysisk aktivitet i nyttårsforsettene før de røk for i år? Å være i 
bevegelse og redusere stillesitting kan være et av de mest effektive tiltakene i å behandle 
og forebygge sykdommer og lidelser. Æsculap fikk en kaffe og en prat med leder av 
Aktivitetsalliansen, Anders Hall Grøterud, om temaet aktivitet som medisin. 
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Inaktive må overbevises til å bli 
aktive | Grøterud mener at én av arbeids-
oppgavene til helsepersonell bør være å 
spørre pasientene om hvordan det går med 
den fysiske aktiviteten og oppfordre dem 
til aktivitet som virker forebyggende på 
sykdom. Problemet er imidlertid at inak-
tive som vil ha en gunstig helseeffekt av å 
trene, ofte er de som er minst motiverte til å 
komme seg opp fra sofaen. Grøterud viser 
til Thomas Mildestvedt, som under panel-
debatten snakket om motiveringsintervju 
og hvordan man skal kunne påvirke til 
endring av levevaner. For å gjøre terskelen 
til et mindre stillesittende liv lavere kan 
man finne ut hvilke interesser pasienten 
har og forsøke å blande dette inn i ulike 
aktivitetsformer. Et eksempel Grøterud 
trekker frem er å foreslå for en person som 
liker å lese å gå i stedet for å ta bussen til 
biblioteket. Trikset er å finne aktiviteter 
som man er motivert for å utføre. Enkelte 
er imidlertid i en pasientgruppe som er på 
kanten til å utvikle livsstilsykdommer, som 
hjerte- og karsykdommer eller diabetes, 
og Grøterud mener også at iblant kan 
konfrontasjon og harde fakta være det 
løftet noen trenger for å komme i gang. 

Veileder i aktivitet som medisin | I 
tillegg til å arrangere en paneldebatt sørget 
Aktivitetsalliansen for at sisteårsstudentene 
fikk utdelt «Aktivitetshåndboken». Boken 
er utgitt av Helsedirektoratet og oppsum-
merer hvilke effekter fysisk aktivitet har 
i forebygging og behandling av en rekke 
sykdommer og tilstander i tillegg til å ta 
opp hvordan atferdsendring kan fremmes. 
Blant de konkrete tilstandene som nevnes 
er demens, cystisk fibrose, hypertensjon og 
koronarsykdom. «Aktivitetshåndboken» 
ligger gratis tilgjengelig som pdf på nett og 
kan ellers også kjøpes fra Fagbokforlaget.

– Fordi flere leger som allerede har 
«Aktivitetshåndboken» forteller at de ikke 
helt vet hvordan de skal bruke den har 
vi i tillegg laget et hefte på 16 sider som 

blir lagt til utsendelsen. Det forteller om 
bokens oppbygning og hvordan den kan 
brukes under konsultasjoner, og deles også 
ut til medisinstudentene som kommer på 
våre arrangementer nå i vinter, forteller 
Grøterud. 

Både paneldebatten og bokutdelingen 
er et ledd i Aktivitetsalliansen arbeid for å 
fjerne hindringer og legge bedre til rette 
for mer fysisk aktivitet.  

– Vi opplever at idretten er flink til å ta 
vare på barn, men opplever at få er opptatt 
av de voksne, sier Grøterud. Det finnes 
enkeltkampanjer, men ikke mange retter 
arbeidet sitt mot denne befolkningsgrup-
pen. Vi har et fokus på dem over tyve år 
og heier på dem som tar ansvar for egen 
helse ved å være fysisk aktive. 

I den forbindelse har Aktivitetsal-
liansen opprettet en kampanje som heter 
«Heia deg», og som har 54 000 følgere 
på Facebook. Med på kjøpet har man 
arrangementer som skal stimulere til fysisk 
aktivitet, blant annet heiepatruljer under 
Oslo Maraton. Videre arbeider Aktivitets-
alliansen med å lage aktivitetstips som 
er ment til å inspirere og gir innspill 
til folkehelsemeldinger og til nasjonal 
transportplan. 

Hvor fysisk aktiv skal man være? | 
Fristes du til å begynne å trene? Usikker på 
hva som passer for deg, eller hvordan du 
skal komme i gang? Det er ikke nødvendig 
å legge inn én økt hver dag, og man kan 
begynne i det små. Forskning viser at 
stillesitting er en risikofaktor i seg selv, og 
dermed kan selv lavintensive aktiviteter 
utgjøre en helseforskjell for inaktive. Dette 
er ikke minst også relevant for studenter 
som kan ha lange dager på lesesalen uten 
å bevege seg.  

Grøterud forteller også om hvor mye 
fysisk aktivitet som er nødvendig for å 
holde seg ved god helse. Han trekker 
for det første frem at man kan medregne 
hverdagssysler som å gå, rydde og gjøre 
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Aktivitetsalliansen:  
Består av sju kjente aktører innen fysisk aktivitet, livsstil og forebyggende 
helse: Gjensidigestiftelsen, Den Norske Turistforening, VIRKE trening, 
Skiforeningen, Syklistenes Landsforening, Sportsbransjen og Grete Roede. 
Til sammen representerer alliansen over 1,1 millioner medlemskap. 
 
Har i 2016 som fokus på Aktivitet som medisin (ASM) og ønsker å få flere 
leger til å bruke fysisk aktivitet i forebygging og behandling samt gjøre 
pasienter mer bevisst på å etterspørre aktivitet som virkemiddel. Ønsker å 
få ASM inn i utdanningen til morgendagens leger og i etterutdanningen av 
dagens leger. 
 
Arrangerer paneldiskusjoner ved de fire medisinstudiestedene sammen med 
medisinstudenter og gir bort «Aktivitetshåndboken», som sist ble sendt ut i 
2009, til alle allmennleger som ikke har fått denne samt til alle sisteårsstu-
dentene. 

husarbeid i det daglige aktivitetsregne-
stykke, og gjennom disse kan man nå et 
basismål som for eksempel ti tusen skritt 
om dagen. Videre bør man ha minst to 
utholdenhetsøkter i uken og i tillegg 
supplere med styrketrening. For mange er 
imidlertid mangel på tid et argument mot 
å trene. Grøterud viser imidlertid frem at 
man likevel kan få gjort mye på kort tid

– Har du et treningssenter i nærheten 
av der du bor trenger du ikke mer enn 
én time for å få gjennomført en økt og 
komme deg hjem.  

Det er liten tvil om at fysisk aktivitet 
ikke bare har en virkning ved behandling 
av en rekke sykdommer og lidelser, men at 
det også har en forebyggende effekt. Å få 
flere inaktive i bevegelse vil ikke bare øke 
livskvalitet, men også ha gi samfunnsøko-
nomisk gevinst. Dermed er det viktig for 
leger å kjenne til hvordan aktivitet kan 
fungere som medisin, og hvordan man 
kan motivere til endring. 

«Vi opplever at 
idretten er flink til 
å ta vare på barn, 
men opplever at 
få er opptatt av 

de voksne»
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O
SCE-eksamen på 
Rikshospitalet. 12 
avgangsstudenter 
venter på starts-
skuddet. Jeg trip-
per nervøst i min 
oppteipede rute 

på gulvet foran en av de grå dørene 
som skjuler neste utfordring. Stresset 
virker overveldende og mestringstrategi-
ene komplett ineffektive. Endelig ringer 
klokka. Jeg åpner døra - og trer rett inn i 
et blodbad. På gulvet ligger en ikke helt 
ABC stabil dukke, med avrevet bein og 
arm. Jeg kikker sakte fra dukken opp 
mot eksaminator. Erik Fosse, Gaza-Fosse, 
møter blikket mitt. «Ja, du ser kanskje hva 
oppgaven er? Vær så god!». 

Krig for medisinstudenter er triage-
ring, thoraxdren og kjappe avgjørelser. 
Traumemedisin er tett forbundet med krig 
og mange framsteg har skjedd nettopp i 
forbindelse med militære operasjoner [1]. 
Advanced Trauma Life Support (ATLS) 
lærer oss akronymer for å redde liv og vi 
vet at D står for Disability og ikke for dia-
betiske fotsår. Kroniske sykdommer hører 
med i anamnesen, men i traumeøyeblikket 
må NORRISK vike for blødningspakking 
og ABC. Vi vil jo ikke at pasienten skal 
blø ut. Samtidig er kroniske sykdom-
mer en viktig årsak til at land blør ut, 
i den forstand at innbyggerne tvinges 
på flukt. For et halvt år siden meddelte 
FN’s høykommisariat for flyktninger at 
manglende tilgang til helsetjenester og 

Krig og kroniske 
sykdommer 
Tredje verdenskrig. Ordene hviskes i gangene i verdens største humanitære 
organisasjoner. Med 60 millioner på flukt er en dyster rekord satt siden 
andre verdenskrig. I landene det flyktes fra står livet på spill, med trussel 
om akutt traume på den ene siden og sammenbrudd i helsetjenester og 
medikamenttilgang på den andre. Verdens helseorganisasjon hevder at 
den viktigste faktoren for å oppnå helse for alle, er helsearbeideres rolle i 
fredsbygging. Men hvordan griper vi an den rollen?

tekst: Jenny Skumsnes Moe
bilde: TLV and more, flickr.
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medikamenter er en av årsakene til at 
mennesker nå forsøker komme til Europa 
[2]. Nedgang i donasjoner til humanitær 
bistand der konflikter går over lengre tid, 
gjør vondt verre. I Jordan i fjor, et land 
som har tatt imot 635 000 flyktninger fra 
Syria, manglet nær 60% av flyktninger 
med kronisk sykdom medikamenter og 
helsetilbud, mot 23% i 2014. 

Kriger inndeles i major og minor, der 
major innebærer mer enn 10,000 døde/år 
og minor under 1000 døde/år, som følge 
av direkte voldshandlinger. Under major 
wars finner vi blant andre borgerkrigene 
i Syria og Irak og Boko Harams terror-
handlinger. Under minor conflicts finner 
vi Israel-Palestinakonflikten, som nå er 
inne i sitt femte tiår. Støtte til mor/barn-
klinikk i Gaza var Medhums aller første 
aksjon, i 1991. Internasjonal terminologi 
beskriver i dag en konfliktsituasjon mellom 
Israel og okkuperte palestinske områder, 
som omfatter Gaza og Vestbredden med 
Øst-Jerusalem. Gaza har de siste åtte årene 
vært under blokkade fra Israel, mens 
Vestbredden er inndelt i tre soner, der A 
er byene under palestinske myndigheters 
styring, B er delt og omringer byene, 
mens over 60% av Vestbredden faller inn 
i kategori C, der israelske myndigheter 
har tilnærmet komplett kontroll [3]. For 
å reise mellom byer på Vestbredden og 
til Øst-Jerusalem, må man derfor passere 
israelske kontrollpunkter med gyldige 
tillatelser som i tillegg må godkjennes 
etter skjønn i kontrollpunktene langs 
separasjonsmuren. 

Augusta Victoria-sykehuset ligger 
omkranset av oliventrær på Oljeberget 

i Øst-Jerusalem. Det ble bygd som et 
pilgrimssenter i 1910 av Keiser Vilhelm 
II, men etter få år gikk det over til å huse 
general Allenbys britiske tropper. Etter 
krigen brøt ut i 1948 ble det koordina-
sjonspunkt for humanitær bistand for 
palestinske flyktninger, før det året etter ble 
omgjort til sykehus [4]. I dag er det et av 
seks sykehus som betjener pasienter fra de 
okkuperte palestinske områder. Sykehuset 
har rettet oppmerksomheten mot kroniske 
lidelser, med blant annet avdelinger for 
onkologi, hematologi, diabetesklinikk og 
nyresykdommer. Sykehuset drives av «Det 
lutherske verdensforbund» og er et godt 
bilde på globalt samarbeid for helse. Det 
mottar støtte fra mange globale aktører, 
som USAID, EU, The Islamic Solidarity 
Fund og Kirkens nødhjelp, og blant annet 
har Radiumhospitalet har vært med på 
et utvekslingsprosjekt for ansatte som 
arbeider med stråleterapi. Pasientutgiftene 
dekkes fra israelske sick funds og palestin-
ske myndigheter. 

Er du turist i Jerusalem kan du ta 
buss nr 275 fra Damascus gate, hoppe av 
i nærheten av sykehuset og så gå i retning 
klokketårnet. For 5 shekel kan du gå helt 
opp i toppen av det, til en utsikt så historisk 
og absurd vakker at du ikke kan gjøre annet 
enn å smile. Er du pasient, må du først bli 
henvist til sykehuset, få bekreftelse på en 
time og deretter søke israelske myndigheter 
om tillatelse til å reise til timen. 

Klokka er 07:30 i venterommet ved 
hovedinngangen. Sykepleiere og leger 
kommer inn døra, de går innom finger-ID 
registreringen på vei til garderobene. En 
gjeng litt yngre mennesker i hvite lege-

«Er du pasient, må 
du først bli henvist 

til sykehuset, få 
bekreftelse på en 

time og deretter søke 
israelske myndigheter 
om tillatelse til å reise 

til timen.»
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frakker vimser innover gangene mens de 
fniser av noe. Medisinstudenter, uten tvil. 
Så kommer bussene. Samme rutine, hver 
morgen. Busser fra Vestbredden og Gaza 
med pasienter ruller inn på sykehusplas-
sen, og pasientene piler ut, hver til sine 
avdelinger og behandlinger. Pasienter fra 
Vestbredden kan ta bussen tilbake samme 
dag. De som kommer fra Gaza må bli igjen 
på sykehuset så lenge behandlingen varer, 
da de vanskelig får tillatelse fra israelske 
myndigheter til å reise frem og tilbake. 

Inne i et av rommene i andre etasje 
sitter mødre og barn i en sirkel for en 
gruppetime med psykososial støttete-
rapi. Barn med synlige dialysekatetere, 
oksygenbehandling og infusjoner leker 
ivrig med modellkitt og lager former for å 
uttrykke sinne og glede. «Keep smil» står 
det på et av arkene. «Du vet, det er ikke 
så lett å trøste en liten gutt som bare vil 
til mammaen sin». Psykologen som leder 
timen nikker bort til en gutt som sover i 
hjørnet i en sykehusseng. Han har dratt 
lakenet over hodet og bare en fot stikker 
ut. Gutten i hjørnet kommer fra Gaza og 
er på sykehuset for behandling for øsofag-
uscancer. Han er 10 år og foreldrene fikk 
ikke tillatelse til å reise med han. Andre 
slektninger som har fått tillatelse må ta 
hver sin tur for å følge ham i behandlin-
gen.  Oppe i tredje etasje sitter 6 barn på 
rekke og rad for dialyse. De kommer 4 
dager i uken for behandlingen som tar i 
gjennomsnitt 3,5 timer. Mena, knapt 1,10 
meter høy, er den eneste av barna som er 
opplagt nok til å fortelle litt om hvordan 
hun har det. Hun er 15 år og har fått dialyse 
i 6 år. Helt fra hun var liten har hun vært 

til behandling for vesikoureteral reflux 
og kroniske pyelonefritter. 15-årsdagen 
feiret hun på sykehuset, men bare moren 
hadde tillatelse til å komme dit for å feire 
med henne. Det er mødrene som stort sett 
følger barna til behandlingen. «Jeg sover 
ikke på natta» svarer moren til Mena om 
hvordan hun får tid til alt. For hjemme 
har hun 7 barn til, hvorav en datter også 
snart vil trenge dialysebehandling på 
grunn av samme sykdom som sin søster. 
Ingen av sykehusene tilbyr foreløpig 
nyretransplantasjon, men pasienter som 
har muligheten til det reiser til Jordan for 
denne behandlingen.  

Kreftdiagnostikk og behandling har 
vært en tøff utfordring for sykehuset. Før 
mottok de kreftpasienter altfor sent: metas-
tasering forelå ved diagnosetidspunkt med 
palliativ behandling som eneste tilbud. 
Nå er situasjonen i ferd med å snu, med 
stadig flere som får kommet til kurativ 
behandling. Mobile mammografiklinikker 
er et tiltak som er iverksatt. Men innreisetil-
latelser er fortsatt er en betydelig barriere 
for både helsepersonell og pasienter [3]. 
Sykehuset har i dag to lineærakseleratorer 
for strålebehandling av cancer. Den nyeste 
tar et pasientvolum på ca 80 pasienter per 
dag, mens den eldste tar normalt rundt 
35. Dagsprogrammet og maskinene går 
fra 08:00 til 20:00, men de er i ferd med 
å utvide behandlingstidene og håper å få 
donasjoner til nye maskiner. 

I underetasjen på sykehuset, i nyop-
pussede fasilliteter, jobber Aneenah. Hun 
er labtekniker på molekylærlaben, og går 
gjennom biopsier fra kreftvev for å eta-
blere reseptorstatus slik at de kan avklare 

«Drømmen hennes 
er at arbeidsplassen 

hennes kan bli en 
referanselab for Gaza 

og Vestbredden.»
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behandlingstrategi og prognose. Hun 
forteller om gode kolleger og spennende 
arbeidsoppgaver. Drømmen hennes er 
at arbeidsplassen hennes kan bli en refe-
ranselab for Gaza og Vestbredden. Hun 
er 26 år og gift med en lege som nå er i 
spesialisering i Ramallah. «Nesten alle leger 
her er gift med enten leger eller andre helsearbeidere. 
Vet du hvorfor? Det er fordi dere aldri møter andre 
mennesker!» Hun ler og går videre til å for-
telle om hvor spent hun er for sykehusets 
nye planer: Beinmargstransplantasjon. 
Sykehuset har nettopp fått finansiert 
laboratorieutstyr for å kunne starte opp 
med denne behandlingen i nær fremtid, 
og flere nye laboratorieavdelinger er straks 
ferdigkonstruert. Benmargstransplantasjon 
kan være kritisk viktig for kurativ behand-
ling av blant annet blodkreft og kronisk 
anemi i form av thalassemia major, men 
behandlingen innebærer høy risiko. Før 
har pasienter fra okkuperte palestinske 
områder blitt sendt til israelske sykehus for 
denne behandlingen. «Det vil bety så mye 
for oss å kunne tilby denne behandlingen 
til vår egen befolkning».

I en resolusjon fra Verdens helsefor-
samling i 1981 ble det slått fast at «The 
role of physicians and other health workers in the 
preservation and promotion of peace is the most 
significant factor for the attainment of health for 
all” [5]. Å jobbe for god helse er synonymt 
med å jobbe for fred og omvendt. Etter 
de 7 minuttene på OSCE-eksamen med 
intensiv blødningsstopping og med en 
mer eller mindre reddet pasient, kunne jeg 
glemme alt og pile videre til neste stasjon, 
en befriende enkel PVK. Det er først nå, i 
kjølevannet av et ganske navlebeskuende 

sisteår på medisin, at jeg har fått tid til å 
tenke på hvilket yrke jeg nå har fått og 
hvordan å bruke det i en tid der land for-
bereder seg på krig. For det er lett å se hva 
oppgaven for leger er i en akuttsituasjon. 
I verdens gradvise utvikling mot krig eller 
fred, er det vanskeligere å forstå hva vi kan 
gjøre for at det ikke blir oss, generasjonen 
som så på at tredje verdenskrig utviklet 
seg uten å gjøre noe. Men vi har et godt 
utgangspunkt i det som driver mange av 
oss: nemlig ønsket om å lindre og ønsket 
om å vite mer om mennesker og sykdom. 
I det har vi et samarbeidsmiljø der vi lett 
krysser grenser for å få og gi ny kunnskap. 
Og vi er privilegerte til å kunne reise, med 
pass som sikrer oss inngang i svært mange 
områder. Det gir oss mobilitet til å lindre, 
som MedHums samarbeispartner for 
aksjonen 2016 Leger Uten Grensers motto: 
«Uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor».  Vi 
kan snakke høyt om at krigene vi burde 
kjempe er mot virus og sykdommer, miljø-
gifter, våpen og naturkatastrofer. I tillegg 
har du kanskje et eget, unikt engasjement 
for en urettferdighet eller et sted der 
nettopp du kan tilføre noe bra. Kanskje 
noen kjenner politikken og kronikker 
kalle. Til sist har vi internasjonale student-
organisasjoner og mange muligheter til å 
skape forebyggende medisin mot splid 
og stereotypier, nemlig nye vennskap. Så 
om du ikke har sommerplanene klare, bør 
et utvekslingsopphold hos en av IFMSA 
sine programmer være høyt opp på listen 
[6]. Augusta Victoria-sykehuset er et av 
mange spennende sykehus du kan reise til.  
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Hva går spesialiteten ut på?
Urologifaget omhandler alle sykdommer 
og lidelser i urinveiene. Spesialiteten er 
den eneste av de tradisjonelle kirurgiske 
fagene som ikke har en søsterspesialitet i 
medisinen. Gastrokirurgi hører for eksem-
pel sammen med gastromedisin, og hjerte-/
thoraxkirurgi har sin medisinske partner i 
kardiologi. Dette gjør at urologifaget blir 
stort – vi urologer befatter oss både med 
utredningsdelen og en eventuell operasjon 
av pasientene vi møter, og følger pasienten 
gjennom hele løpet. Urologi er så mye 
mer enn bare kateter og prostataplager!
Videre har faget en annen vaktbelastning 
enn mye annen kirurgi, da det i hovedsak 
dreier seg om elektiv kirurgi, og er nok 
den mest familievennlige av kirurgispe-
sialitetene. 

Hvordan foregår spesialistutdanningen?
Tradisjonelt har urologi vært blant de 
kirurgifagene som er en subspesialisering 
av generell kirurgi. Utdanningen har 
bestått av rundt seks år innen generell 
kirurgi og deretter tre år innen urologi. 
Fra neste år er det imidlertid planlagt 
en ny spesialiseringsstruktur. Det er noe 
usikkert hvordan dette blir, men målet er 
kortere utdanningsløp, med to år felles 
kirurgiundervisning (for flere kirurgiske 
fag), og deretter rett på den fagspesifikke 
utdanningen.

Etter fullført spesialisering er det på 
større avdelinger vanlig med videre fordyp-
ning, innen for eksempel prostatakreft-
behandling, laparoskopisk kirurgi eller 
nevrourologi. 

Hvilke oppgaver har du i hverdagen?
Jeg er ansatt i en kombinert stilling som 
urolog og førsteamanuensis. Det innebærer 

at jeg både driver klinisk og undervisnings-
rettet arbeid. Arbeidshverdagen min er 
variert, og jeg er både på poliklinikken, 
operasjonsstua og går visitt. Jeg opererer 
dagkirurgiske og inneliggende pasienter, 
og utreder og behandler alt fra prostata- og 
blærekreft til nyresten og vannlatingspla-
ger. Det går også med noe tid til forskning. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Vi har et veldig fint arbeidsmiljø her hos 
oss, og dette er også inntrykket mitt fra 
andre steder. 

Hva vekket interessen din for faget?
Som student var jeg usikker på valg av 
spesialisering. I en praksisperiode var jeg 
på urologisk avdeling og syntes det var 
overraskende spennende. Jeg oppdaget 
at faget inkluderer mange typer kirurgi, 
som for eksempel endoskopi, laparoskopi 
og større åpne operasjoner. Videre fikk jeg 
sansen for kombinasjonen av medisin og 
kirurgi som faget tilbyr, og at man kan 
hjelpe pasienten langt på vei også uten 
operasjon.  
Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden? 
Urologi er et fremtidsrettet fag. Med en 

aldrende befolkning vil det være et økende 
behov for urologer i fremtiden, i tillegg til 
en økning i urologiske kreftsykdommer. 
Det er per i dag liten rift om stillingene, 
noe som kan skyldes at studentene mangler 
tilstrekkelig kunnskap om faget. Nevnte 
endring i spesialiseringsstruktur gjør at 
det ikke lenger er nødvendig å gjøre alt 
innen generell kirurgi for å bli urolog. 
Dette innebærer en betydelig kortere 
utdanningstid, noe som kan bidra til å 
øke rekrutteringen. 

Det er vanskelig å si hvordan frem-
tiden på behandlingssiden vil være. De 
kirurgiske metodene er godt utprøvd, og 
robotkirurgi har vært i Norge i ca. 10 år 
allerede. Utfordringen til for eksempel 
prostatakreftbehandling vil nok ligge i å 
vurdere hvem som skal behandles. I dag 
finnes det ikke gode nok tester til dette. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Det er lite urologiundervisning på stu-
diet. Vi får ikke dekket hele det kliniske 
spekteret i undervisningen, og det er kun 
noen utvalgte deler som vises fram. Jeg 
anbefaler studentene å hospitere på en 
urologisk avdeling, og være med på flere 
forskjellige operasjoner. Det grunnleg-
gende spørsmålet er om man ønsker en 
kirurgisk spesialisering eller ikke. Dersom 
kirurgi virker interessant, er urologi en 
spesialisering jeg absolutt anbefaler, med 
stor variasjon og spennende arbeidsdager. 

«Spesialiteten er 
den eneste av de 

tradisjonelle kirurgiske 
fagene som ikke har 
en søsterspesialitet i 

medisinen.»

Æsculap har tatt en prat med førsteamanuensis og urolog ved urologisk avdeling 
på Akershus universitetssykehus, Stig Müller.
tekst: Vibeke Risvold
bilde: Vibeke Risvold
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Turnus

lege
tekst: Mikal Jacob Hole
bilde: Privat, Wikimedia Commons
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Hvorfor valgte du turnus i Lyngen Kommune?
Fordi jeg ønsket å ha distriktsturnus i 
Nord-Norge etter et fint år i Trøndelag, 
og fant Lyngen på restetorget. Nærhet til 
Tromsø og forsikringer om god oppfølging 
på legekontoret var viktig.w

Hva er du fornøyd med?
De ansatte på kontoret, og det at man får 
god hjelp om man har spørsmål. Stort sett 
har man god tid per pasient, selv om det 
periodevis kan være hektisk. 

Hva er du ikke fornøyd med?
Relativt høy vikarbruk kan føre til at 
pasientmengden varierer veldig fra måned 
til måned. I perioder uten vikar kan det 
være svært mange pasienter, i perioder 
med vikar kan det bli veldig få.
 
Hva har gjort mest inntrykk så langt ?
Det har gjort inntrykk å erfare at man som 
allmennmedisiner blir en viktig brikke i 
andre menneskers liv, og ikke alltid bare 
må behandle en spesifikk sykdom eller 
et symptom - men også legge til rette for 
funksjon i hverdagen, på jobb og lignende. 
Man har et stort sosialmedisinsk ansvar. 
Møter med rusmisbrukere har også gjort 
inntrykk.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Generelt var sykehuspraksisen i Trondheim 
veldig bra. Det blir uavgjort mellom infek-
sjonsavdelingen og skadeavdelingen på 
St. Olavs Hospital i Trondheim. Vaktene i 
akuttmottaket der nede var også lærerike. 
Der får man sett svært mange og alvorlig 

syke pasienter, man får mye ansvar og 
samarbeider med virkelig flinke folk.

Hva er din dårligste erfaring?
Det var periodevis litt for rolig og få 
pasienter på min avdeling på Østmarka 
(psykiatrisk avdeling, St. Olavs Hospital) 
med tanke på læringsutbytte. Dette varierer 
imidlertid veldig. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
På en av mine første vakter i distrikt ble jeg 
stående alene for å ta en helt vanlig blod-
prøve på en pasient. Jeg slet noe voldsomt 
og brukte vel seks-syv forsøk. Pasienten 
fikk flere unødvendige hematomer. Dette 
får man ikke så mye trening på under stu-
diet, så om man skal til et lite legekontor 
og gå selvstendige vakter bør man ha øvd 
på et par praktiske prosedyrer først.

Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret?
Bra, kollegaene kjenner hverandre godt 
og samarbeider bra, og tar vel i mot nye 
ansatte.

Hvordan er livet utenfor legekontoret?
Veldig, veldig rolig, så det hender jeg 
drar inn til kjentfolk i Tromsø for å finne 
på ting. Det er heldigvis ikke så langt. 
Topptur- og turistsesongen i Lyngen er 
ikke skikkelig i gang før i mars-april, og 
da er det merkbart mer liv her ute.

Hvilke egenskaper bør man ha som distriktslege? 
Skiller de seg fra rollen som sykehuslege?
Man må være flink til å skifte «modus» og 
tema hyppig i løpet av dagen.  I det ene 

Navn: Martin Hotvedt
Alder: 26
Universitet: Norges Arktiske Universitet - UiT
Sykehustjeneste: St. Olavs Hospital, Trondheim
Distriktstjeneste: Lyngen Kommune

øyeblikket skal du drive vanskelig småki-
rurgi, i det andre øyeblikket skal du skrive 
en flere siders lang funksjonsvurdering av 
en pasient til NAV. Sykehusleger må ofte 
være mer spesialiserte.

Bruker du legekoffert? I så fall hva har du i den?
Det står en legekoffert på kontoret, men 
den er nedstøvet og lite brukt. Jeg har 
inntrykk av at det var hyppigere hjemme-
besøk før. Vi har en stor sekk i beredskap 
som tas med på utrykninger, og den inne-
holder bl.a. utstyr for luftveishåndtering, 
stetoskop, kanyler, i.v.-væske og en del 
medikamenter til behandling av akutt 
hjertesykdom, smerte, infeksjoner og litt 
til. Ambulansen, som ofte er med, har 
også mye utstyr.

Tips til andre som skal i turnus?
Spør mye! Alle nye turnusleger har for-
skjellig kunnskapsnivå og alle kan ikke 
like mye.  Spør om å få gjøre ting selv og 
om hvorfor diverse tiltak gjøres. Hvorfor 
behandler vi denne pasienten slik? Hva 
betyr denne labverdien? Kan du si litt 
mer om denne sykdommen? Og så videre. 
Ikke vær redd for å spørre både leger og 
sykepleier rundt deg om hjelp til diverse 
prosedyrer. Sykehusleger på vakt er ofte 
travle og vant til å gjøre prosedyrer selv 
(reponere brudd, drenere abscesser osv.), 
men hvis du spør om du kan gjøre det får 
du veldig ofte ja. Dette gjelder spesielt på 
store sykehus der man fort kan havne litt 
i skyggen om man ikke tar initiativ selv.
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Jeg må innrømme to ting: For det første er jeg en ganske jordnær fyr - og har derfor alltid 
hatt et noget anstrengt forhold til det enkelte kaller mirakler. Og for det andre har jeg aldri 
vært noen fan av TV-showet Skavlan. 

Men mine fordommer mot kronen i Gullrekka fikk seg en prøve da jeg trengte litt lun stemning 
til helgatacoen fredag 15. januar. En av gjestene, Maria Strømme, forsker innen nanoteknologi, 
snakket om at nanoteknologien vil kunne revolusjonere helsevesenet, og som periodevis flittig 
medisinstudent motsto jeg fristelsen til å zappe over til Åndenes Makt. 

Teknologien kan bli vår ungdomskilde, er mantraet denne kvelden. Tanken er at nanotek-
nologi kan anvendes på områder hvor moderne medisin har slitt med å finne løsninger. På 
mikronivå skal vi nå kunne klare å kurere både kreft, få lamme til å gå og, ettersom dette tross 
alt var på Skavlan, kunne gi 70-åringer den fysiske kroppen til 40-åring 

Ifølge Strømme er kreft noe vi kan behandle bedre ved hjelp av nanoteknologi. Det handler 
om å utnytte kreftbehandlingen bedre ved at områdene med kreft mottar behandlingen, og 
ikke hele kroppen. Unektelig gode nyheter å få, uker etter at VG kunne opplyse oss om at 
vi ikke lenger kan spise rødt kjøtt uten å få kreft i rectum. 

Hjerneslag er en av sykdommene som rammer både unge og gamle, ettersom Pizza Gran-
diosa har blitt vår nasjonalrett, og sigaretter og snus har blitt vår pausemat. Også her skal 
nanoteknologien kunne hjelpe oss på vei. Ved hjelp av vidunderet skal forskerne klare å skape 
nye hjerneceller som skal hjelpe pasienter som har hatt hjerneslag. Dette er gode nyheter for 
oss alle, ettersom for eksempel ytterliggående flypassasjerer også kunne trengt en hjernecelle 
eller to ekstra. 

For å vise at hun mener alvor har Strømme med et videoklipp fra USA i fjor, hvor ei ung 
jente som etter en ulykke ble lam fra livet og ned har begynt å gå igjen. Behandlingen går ut 
på, ifølge Strømme, at man legger inn en nanostruktur i ryggmargen som gjør at nervene over 
og under skaden vil kunne vokse sammen og skape kontakt. For oss som i spente situasjoner 
har vist at vi har ryggmarg som en snegle står dette absolutt på ønskelista. 
Dette kan høres ut som det er for godt til å være sant. Omtrent som når Norges fotballandslag 
leder 9-1 i en kvalifiseringskamp. Det skal litt til for å kløne det til. Men sjansen er der likevel.

Mirakler eller fremskritt som følge av medisinsk forskning? Som jordnær fyr er det fris-
tende å påpeke at dette er mirakler som følge av forskning og vitenskap, mens andre kanskje 
vil påstå at dette er et mirakel i sin reneste form. Uansett kan vi vel enes om å si: «Jesus is 
coming, look busy»

Medisinske mirakler
tekst: Sondre Hauge Rønning
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Det inviteres herved forskerlinjestu-
denter og forskningsinteresserte fra 

hele landet til den 12. årlige forskerlinje-
konferansen i Bergen, den 21.-23 oktober. 
Dere ønskes varmt velkommen til en 
hel helg med faglig påfyll, forsknings-
formidling og nettverksbygging. Som 
alltid vil dette være både en fantastisk 
anledning, og et lavterskel-tilbud, for å 
presentere sin forskning og progresjon til 
dine med-forskerspirer! Informasjon om 
både påmelding og losji, samt informasjon 
om innsending av abstract og/eller poster 
vil være tilgjengelig på www.Frampeik.no 
innen utgangen av mars 2016.

Vi gleder oss til å se dere alle!

tekst: Tony Elvegaard

VelkOMMen Til  
FrAMpeik 2016

FilOsOFi er VikTig FOr 
MeDisinere!

Mange medisinere tenker iblant på 
de store spørsmålene, som:

• Hva er premissene for det vi gjør som 
leger i vår tid? 
• Er det flere knagger å henge det medisin-
ske faget på enn de biomedisinske? 
• Hvor går grensen for helsefremmende 
og sykdomsforebyggende medisin? 
• Hva er sykdom egentlig? 
• Hva er klinisk skjønn, og er det bare 
subjektivt?

Hele tiden dreier det seg om at medisinen 
må basere seg på et eller annet men-
neskesyn. Når vondt i magen bringer en 
person til lege, tenker legen først på mulige 
sykdommer i abdominalorganene - infek-
sjoner, sår eller svulster. Men det finner 
legen ofte ikke. Kan det være en såkalt 
funksjonell lidelse, overproduksjon av 
magesyre eller kramper i tykktarmen? Sitter 

tekst:Bjørgulf Claussen, professor i sosialmedisin 

bakgrunnen for smertene med andre ord 
i pasientens livserfaring? Her er det mest 
vesentlige at biografi og biologi er uløselig 
knyttet sammen, og at fortolkningen av det 
som skjer med oss, får betydning for helsa.

Ulike menneskesyn og verdivalg i 
medisinen har kommet fra filosofien, gjerne 
langt tilbake i tid. Det herskende men-
neskesynet får vi med oss i utdanningen, 
gjerne det biomedisinske, oftest implisitt 
i den kliniske hverdagen. De mangesidige 
forholdene mellom sjel og kropp er ofte 
viktige. Samtidig foregår all medisinsk 
praksis i en sosial kontekst av verdivalg 
og etikk. Språk er viktig. Hvordan skal 
vi tolke det som pasienten forteller oss? 

I Oslo finnes det et medisinsk-filosofisk 
forum som tar opp slike spørsmål til disku-
sjon. Møtene er gjerne den andre tirsdagen 
i måneden og er åpne for alle. Samlingene 
foregår i auditoriet i Fredrik Holsts hus, 
som ligger inne på Ullevål sykehus. For 

tidligere møter, se: http://www.med.uio.
no/helsam/om/aktuelt/arrangementer/
filosofisk-forum/. 

Studenter er hjertelig velkomne, både på 
talestolen og i salen!
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Ny innsikt i patogenesen til Schi-
zofreni | I tidlig voksen alder ses en 
betydelig eliminering av synapsekob-
linger i flere områder av hjernen, blant 
annet prefrontale cortex. Studier tyder 
på en dysfunksjon av denne prosessen i 
Schizofreni. Dette støttes blant annet av 
at det primære patologiske funnet i den 
Schizofrene hjerne er tap av grå materie 
uten celledød, men med omfattende tap 
antallet synapser. 

Ny studie i Nature har vist en proporsjo-
nal risikoassosiasjon mellom Schizofreni 
og alleler for C4 [1]. C4 uttrykkes av 
nevroner og kodes av to gen, C4A og 
C4B, og forskerne fant en økt risiko for 
Schizofreni som var proporsjonal med 
økt uttrykk av C4A. I mus har forskerne 
vist at C4 forfremmer eliminasjon av 
synapser i tidlig voksen alder. Synaptiske 
abnormiteter kan i prinsippet interagere 
med komplementsystemet og gi overdreven 
stimulering av mikroglia og eliminering av 
synapser i tidlig voksen alder. Dette kan 
forklare de patologiske funnene i hjernen 
og hvorfor Schizofreni oppstår da det gjør. 

Psykoterapi for irritert tarm-
syndrom | En systematisk litteratur-
gjennomgang med meta-analyse av 41 
studier, publisert i Clinical Gastroenterology 
and Hepatology, viser en moderat effekt på 
fordøyelsessymptomer av psykoterapi hos 
voksne med irritert tarm-syndrom [2]. 
Resultatene var signifikante for både kort-
tid- og langtidsoppfølging (6-12 måneder). 

Ingen økt risiko for selvmord med 
antidepressiva hos voksne, men hos 
yngre – eller? | Med den notoriske lege-

middelfirmakritikeren Peter C. Gøtzsche 
som veileder har Ph.D. studenten Tarang 
Sharma foretatt en grundig litteraturgjen-
nomgang av legemiddelgruppen selektiv 
serotoninreopptakshemmere (SSRI), selv-
mord og aggresjon [3]. De fant ingen økt 
risiko for selvmord eller aggresjon hos 
voksne, men en dobling av risiko hos barn 
og yngre voksne. Med bare delvis tilgang 
til vedleggene for de kliniske studiene, 
utført av legemiddelselskapene, kan ikke 
denne risikoen estimeres med sikkerhet, 
verken hos voksne eller barn.

Lite forskjell mellom strukturert 
treningsprogram og helseutdan-
ningsprogram i forebygging av 
fall hos eldre | Gill og medarbeidere 
rapporterer ingen signifikant forskjell 
mellom strukturert treningsprogram og 
helseutdanning i forebygging av fall hos 
eldre [4]. Derimot fantes en reduksjon i 
alvorlig fallskader til fordel for trenings-
programmet hvis analysen ble isolert til 
menn. Dette kan forklares med at menn, 
via objektive mål og selvrapportering, var 
mer fysisk aktive enn kvinnene. En annen 
forklaring kan være en bedre effekt av 
treningsprogrammet på balanse, gange, 
og styrke sammenlignet med kvinner. 

Psykiske lidelser og atferds-
forstyrrelser er viktige diffe-
rens ialdiag nos er til  kronisk 
u t m at t e l s e s s y n d r o m / m ya l g i s k 
encefalopati | Owe og medarbeidere 
benyttet en standardisert utredning av 
365 pasienter henvist med mistanke om 
kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk 
encefalopati (CFS/ME) [5]. Ved bruk av 

FOrskningsnyTT
tekst: Andreas Wahl Blomkvist
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Canada-kriteriene fikk 13,2% diagnosen, 
mens hele 46,3% oppfylte kriteriene for 
annen psykisk lidelse. To av de 365 hadde 
alvorlig ikke-erkjent somatisk sykdom. 
Studien ble publisert i Tidsskriftet for Den 
norske legeforeningen og understreker 
viktigheten av å tenke psykiske differen-
sialdiagnoser ved CFS/ME.

Mer alderdom, men mindre demens 
| Satizabal og medarbeidere har undersøkt 
endringer i insidens for demens hos eldre 
i kohorten kjent som the Framingham Heart 
Study [6]. Studien, publisert i The New 
England Journal of Medicine, tyder på en 
reduksjon i insidens over tid, justert for 
alder og kjønn. I reelle tall var insidens 
3.6 per 100 personer i slutten av 70-tal-
let og starten av 80-tallet sammenlignet 
med 2.0 per 100 i slutten av 2000-tallet 
og tidlig 2010-tallet. Årsaken til en slik 
nedgang er uklar. 
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«I tidlig voksen 
alder ses en betydelig 

eliminering av 
synapsekoblinger i flere 

områder av hjernen, 
blant annet prefrontale 

cortex. Studier tyder 
på en dysfunksjon 

av denne prosessen i 
Schizofreni.»
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Bildung

Ein kvar av oss som skulle finne på 
å seie at vi liker tysk språk, blir 
stadig vekk konfrontert med kor 

forferdeleg hardt, brutalt og umusikalsk 
tysk er. Om det einaste bandet ein har til 
tysk språk er ein skummel mann sine talar 
frå ein gong på 1930-tallet, kan eg godt 
skjønne at tysk virkar teit, men om ein 
derimot skulle ha vakse opp med låtar som 
«Das Schöne Mädchen Von Seite Eins» 
av Howard Carpendale på vinyl-albumet 
«Schlager Schlager ein ‘70»(songane er 
søkbare på youtube), er det fort gjort å 
kunne synes tysk språk høyres fint, flott 
og herleg ut. Poenget er at tysk språk kan 
ha noko for seg. 

Ein fin ting med å like språk er at 
ein stundom kan få seg nokre nye, fine 
og nyttige perspektiv. For eit par år sida 
lærte eg at på tysk oversettast utdanning 
til ordet Bildung. Men Bildung betyr 
meir enn berre utdanning, det betyr også 
danning. Danning er eit omgrep som kan 
romme mykje, men mange vil meine det 
først og fremst er eit omgrep for oppvekst, 
opplæring og kjennskap til det vakre, 
kultur og verdiar. Altså på tysk dekkar det 
same ordet både utdanning og danning. 
Det liker eg. Eg liker det, fordi det gir ein 
ny nyanse til utdanning og eit perspektiv 
på kva utdanning kan innehalde. I tysk 
språk er utdanning ikkje berre det faget 

du skal gulpe opp til eksamen, men også 
alt av oppvekst, opplæring og erfaring av 
vakre ting, alt godt ein finn i kultur, reflek-
sjon og fri tanke. Sjølv på norsk inneheld 
utdanning også danning. 

Kan ein da seie at danning i seg sjølv er 
utdanning? Vel, ein blir ikkje ein god lege 
av å berre ha gode verdiar, fine perspektiv 
og kjennskap til mykje god og vakker 
kultur. Den type ting gir kreftsvulsten 
og aortaaneurismen blanke i. Men om 
du kunne velge mellom ein lege som 
har kjørt løpet og kan alt hen må kunne, 
og ein lege som har kjørt løpet, kan alt 
hen må kunne, men som også har andre 
innsikter i kva eit menneske er, kan vere 
og gjere, kven vil du velge? Joda, dette 
er ei konstruert problemstilling og heilt 
på sida av alt anna, men det kan kanskje 
vere eit lite poeng her? Danning utfyllar 
utdanninga. Danning er ikkje i seg sjølv 
utdanning, men danning kan spele ei rolle 
i korleis ein ser på seg sjølv, eins rolle og 
utøving av utdanninga si. 

Så er spørsmålet, kva bidreg til dan-
ning? Andre fag? Nye impulsar? Reise? 
God mat? Vakker musikk? God litteratur? 
Å lære historie? Er det å vere i helsevesenet 
som pasient danning? Det kan vere.

I skrivande stund sitt eg i Torino, 
etter ein månad i dei franske og italienske 
alpane. Her har eg øvd på å bli betre til 

tekst: Eivind Nordgaard Hermstad

Om kvifor å stå på ski eit halvt år kan gjere nokon til ein 
betre lege.
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å stå på ski, lært korleis franske guidar 
arbeider med skred, vore med skipatruljar 
i franske skianlegg, budd hjå framandfolk, 
spist massar av croissant og ost, drukke 
masse Savoisk vin og øl, lært svoisk, fransk 
og italiensk historie, røyka lokale cigarva-
riantar, køyrt knedjup puddersnø, knøla 
meg gjennom franske skredfare-varsel 
og fått nye meir eller mindre tilfeldige 
bekjentskapa mine. Om tre dagar flyr eg 
til Canada. Der skal eg gjere akkurat det 
samme, berre med poutine, butter tarts, 
maple sirup, kanadisk whisky, stå i lårdjup 
pudder og lære om korleis kanadiske 
guidar arbeidar med skred. Eg har eit 
semester pause, for å gjere nettopp dette. 
Eg skal  reise rundt omkring i verda og 
stå på ski i eit halvt år i Alpane, Canada, 
Sverige og Nord-Norge. Er dette danning? 
Kan noko av det eg lærar om skiteknikk 
gjere meg til ein betre lege? Kanskje ikkje 
akkurat skiteknikken er det viktigaste, 
men kanskje heller korleis vi forheld oss 
til risiko kan vere nyttig? Kanskje det er 
fleire linkar mellom korleis eg deltek i ei 
gruppe i riskoterreng, og korleis eg forhold 
meg til ein krevjande og stressa situasjon 
på eit sjukehus? Kan trening i å tenke 
sakte i potensielt farlege situasjonar i fjellet 
hjelpe meg til å tenke sakte i møte med 
ein tilsynelatande vanskeleg pasient på eit 
fastlegekontor?  Vil mi erfaring av det å 
reise rundt og møte framande menneske 
og kulturar kunne hjelpe meg i møte med 
nye menneske og andre lokale kulturar og 
tenkemåtar heime i Noreg? Kanskje til 
og med mine erfaringar av gode italien-
ske cigarar gir meg ei litt anna innsikt i 
møte med ein mangeårig røykar som slit 
med å slutte? Om ikkje, kan mitt enorme 
behov for å rettferdiggjere mitt halve 
friår komme til nytte for å rettferdiggjere 

kvifor mine pasientar bør få meir støtte 
frå statsbudsjettet?

Nokre innsikter kan ha gode og nyttige 
praktiske anvendingar. Andre innsikter 
har kanskje ikkje noko praktisk nytteverdi 
i seg sjølv. For nokre år sida lærte eg av 
ein nåverande redaktør, «Vi utdannar for 
livet! Ikkje for næringslivet!». Eg trur det 
er noko i det. 

«Vil mi erfaring av 
det å reise rundt 

og møte framande 
menneske og 

kulturar kunne 
hjelpe meg i møte 
med nye menneske 

og andre lokale 
kulturar og 

tenkemåtar heime i 
Noreg?»
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kommunikasjon – 
bare ord?  
Det er ikke bare gode karakterer, den hvite frakken, stetoskopet rundt 
halsen og de vitenskapelige frasene du kan uttale med den største 
selvfølgelighet som er viktig når du kommuniserer med pasienter. 
Kroppsspråk har mer å si enn vi tror for hvordan vi oppfattes på 
sykehuset. Hva og hvordan formidler du egentlig ikke-verbalt til dine 
pasienter og kollegaer? 
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Har du noen gang tenkt på hvor 
mye man faktisk kan si uten å si 
et eneste ord? Å være bevisst på 

vårt eget kroppsspråk kan gi både kollegaer 
og pasienter en bedre opplevelse av at de 
er sett, forstått og hørt. Et smil, et klapp 
på skulderen, et medfølende blikk eller 
et fast håndtrykk – kroppsspråk kan gi 
pasienten en forståelse av deg som lege 
og det du skal formidle. 

Hvorfor bry seg om kroppsspråk?  | 
Kroppsspråk er en stor del av hvordan vi 
kommuniserer. Kommunikasjonsforskning 
har vist at hele 70-80% av språket er nettopp 
kroppsspråk, mens det verbale kun utgjør 
20-30%. Likevel fokuserer mange kun på 
hva man sier og ikke nødvendigvis hvordan 
det legges frem. Det spiller nødvendigvis 
ikke så stor rolle hva du faktisk sier, dersom 
kroppsspråket ditt viser noe helt annet.  
Samtalepartneren din kan sitte igjen med 
en helt annen følelse av det du formidlet, 
enn det som var tiltenkt. Med kroppsspråk 
kan du formidle dine egne synspunkter og 
meninger, samt understreke ditt budskap 
til mottakeren. 

Formidlingen av ansiktsuttrykk, 
kroppsholdning og bevegelser er for de 
fleste noe som skjer helt ubevisst, og som 
med de fleste andre kvaliteter er noen 
bedre på det enn andre. Heldigvis er det 
ikke mye som skal til før du også er «et 
naturtalent». 

To leger kan formidle nøyaktig den 
samme beskjeden til en pasient, men 
budskapet kan raskt bli helt ulikt. Er 
dette formidlet med interesse, varme og 
imøtekommenhet, eller kanskje likegyl-

dighet og irritasjon? For eksempel kan 
et åpent spørsmål som «hvordan har du 
det egentlig?» besvares ganske ulikt av 
pasienten. En avslappet holdning som 
viser at du har tid til å høre på, gjerne med 
et smil, vil gjøre at du kan få informasjon 
om pasienten du ellers ville gått glipp av. 
Viser du derimot at du er stresset og har et 
alvorlig ansiktsuttrykk, kan pasienten være 
redd for å forstyrre, og unnlate å gi viktig 
informasjon eller stille deg et spørsmål. 

Så, hva er et godt kroppsspråk? 
|Dersom du er positivt innstilt til pasienten 
eller din kollega, og starter samtalen med 
et vennlig smil, vil du invitere til kontakt. 
Et stort smil, særlig når man hilser for 
første gang, gir et godt førsteinntrykk og 
får begge parter til å slappe av. Vis at ditt 
budskap er viktig og ikke bare en beskjed 
i forbifarten før du løper videre så frakken 
flagrer. Se boksen for andre gode råd. 

Hva gjør vi feil? | La oss si du er frykte-
lig sliten. Det har vært et langt skift. Du er 
allerede for sent til den middagen du hadde 
sett frem til og du må inn til den samme 
bekymrede pasienten igjen. Du kommer 
inn i rommet og sier «Jeg ville bare si at 
resultatene på blodprøven ser bedre ut og 
at du ikke trenger å bekymre deg». Med et 
flatt uttrykk, et stresset blikk på klokken 
og et anstrengt smil vil kanskje pasienten 
tenke «Ops, nå har jeg mast så mye at de 
bare sier noe for å slippe maset mitt». 

Derimot, hvis du hadde tatt deg de 
ekstra sekundene, satt deg ned i samme 
høyde som pasienten, holdt øyekontakt, 
hatt en avslappet holdning og sagt med 

tekst: Lisabeth Marie Ravn
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et smil «Jeg ville bare si at resultatene på 
blodprøvene ser bedre ut og at du trenger 
ikke bekymre deg», så ville pasienten 
trolig følt seg mer ivaretatt. Det hjelper 
svært lite å si de rette tingene og de store 
ordene, hvis kroppsspråket ditt viser en 
strak motsetning. 

Er kroppsspråket feil kan det ødelegge 
hele samtalen før den i det hele tatt er i 
gang. Kommer du med en beskjed som 
ikke kan leses i kroppsspråket ditt, kan en 
pasient fort mistolke det du sier – kanskje 
til og med bli mistenksom for om det er 
sant. For eksempel kan en lege si «vi skal 
gjør alt vi kan for å hjelpe deg». Hvis du 

sier dette helt uttrykksløst og lent opp 
mot en vegg vil pasienten tvile på om du 
virkelig mener det du sier. For det ser da 
virkelig ikke ut som at denne legen har 
så lyst til å finne ut av hva som feiler deg. 
Holder du pasienten i hendene og ser han 
rett inn øynene, vil kanskje budskapet 
treffe på en helt annen måte og som ikke 
etterlater stort rom for tvil.   
Husk at som lege sitter du med et stort 
ansvar – så ikke vær redd for blikkontakt. 
Du kan fort virke avisende eller usikker 
hvis du er redd for øyekontakt og har et 
flakkende blikk. Det er mye lettere å få 
tillit til deg som lege eller kollega dersom 

Unngå: 
• Motsetninger mellom det du sier og det kroppsspråket viser. Sørg for å ikke signalisere noe annet med kroppen enn 
det du faktisk sier. Ikke si du er glad på pasientens vegne uten et eneste smil - eller si at du er helt enig samtidig som du 
rister på hodet
• Flakkende og usikkert blikk – og ikke stirr
• Dårlig holdning, det får deg til å se lat ut 
• Armene i kryss, det virker avvisende 
• Å stå ragende over pasienten, det virker dominerende og skremmende 
• «Sinnarynke», skeptisk blikk eller mistroende ansiktsuttrykk
• Å titte på klokken slik at pasienten ser det 
• Et slapt håndtrykk 

Tips: 
• Ikke vær redd for å smile. Det er lov til å smile på et sykehus også!  
• Hold øyekontakten - men ikke stirr (da kan det bli intenst og skremmende) 
• Len deg lett mot den du snakker med, det inviterer til kontakt
• Sitt gjerne i samme høyde som pasienten dersom det er mulig, det virker betryggende 
• Nikk anerkjennende i ny og ne, det viser at du følger med på det som sies og at du er interessert 
• Gestikuler når du forklarer noe, det viser engasjement (men husk å se an situasjonen) 
• Lytt og vær rolig 
• Dersom kroppsspråket ditt samsvarer med det du sier, vil det være mye lettere for en pasient å forstå hva du mener. 
• Ha en åpen kroppsholdning. Unngå armer i kryss, det kan virke avvisende 
• Du kan speile kroppsspråket til den du prater med, de vil underbevisst føle seg komfortable 
• Rak rygg, et fast håndtrykk og en god holdning gir et seriøst og selvsikkert bilde av deg som lege (selv om det kanskje 
ikke føles sånn på innsiden)
• Observer - husk at den du kommuniserer med også har et kroppsspråk som kan fortelle deg mye 
• Ikke vær redd for å ta på pasienten - hold en hånd, gi et klapp på skulderen 
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du holder øyekontakt. På den andre siden 
bør du unngå å stirre. Da kan du raskt 
oppfattes som aggressiv og intens. 

Hva burde vi tenke på? | Prøv å få 
pasienten til å slappe av og føle seg trygg. 
Husk at det er lettere for en pasient å forstå 
hva du sier om ditt verbale og non-verbale 
språk taler i symfoni. Vær bevisst på deg 
selv og kroppsspråket ditt. Det sier mye om 
deg og din holdning overfor pasienten og 
situasjonen. Mange problemer kan unngås, 
og gode løsninger kan oppstå, dersom vi 
kommuniserer godt med de rundt oss. Et 
smil og en vennlig holdning kan få deg 
langt i mellommenneskelige relasjoner. 

Husk at det også er mye å hente ved å 
lese pasientens kroppsspråk. Hva kan du 

få ut av pasienten kun ved å observere? 
Redsel, usikkerhet, nervøsitet, glede? 
Det kan være lett å lese et ansikt og en 
kroppsholdning hvis personen er redd eller 
deprimert. Kanskje får du inntrykk av at 
det er noe pasienten ikke sier? Et åpent 
kroppsspråk og trygge, rolige omgivelser 
kan åpne for at pasienten sier det han eller 
hun har på hjertet. 

Gi kroppsspråket ditt en ekstra tanke 
før du går inn i en samtale. Det kan 
forberede pasienten på beskjeden som 
kommer (både gode og dårlige nyheter) før 
du i det hele tatt har sagt noe. Beskjeden 
kroppen din formidler kan si mer enn de 
bevegelsene du bestemte deg for å forme 
med munnen.

gyldendal.no/akademisk   
akademisk@gyldendal.no
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Utfordringer fra 
thoraxkirurgisk vikariat
Gode erfaringer, og vanskelige utfordringer, fra legevikariat på thoraxkirurgisk 
avdeling ved Aalborg Universitetssykehus. Du kan ikke forberede deg til alt. 
Noen ganger er læringsprosessen så gavnverdig som den er brutalt.

Etter åttende semester i Danmark 
åpner det seg jobbmuligheter som 
legevikar for medisinstudenter. Jeg 

grep muligheten, tok fri fra studiet, og i 
seks måneder har jeg jobbet som legevikar 
på Thoraxkirurgisk avdeling på Aalborg 
Universitetshospital.

Innen mitt vikariat har jeg hatt praksis 
på Thoraxkirurgisk avdeling. Her så jeg 
hva arbeidet på avdelingen gikk ut på, og 
etter å ha sett den første åpne hjerteopera-
sjon var det thoraxkirurgi jeg drømte om. 
Samtidig kunne jeg merke at jeg ønsket 
en pause fra studiet: ikke sitte med nesa 
begravd i bøker eller ha dårlig samvittig-
het for å ikke ha det. Derfor visste jeg at 
et vikariat ville være perfekt og jeg satte 
straks i gang søknadsprosessen.

Arbeidet | Jeg ble straks kastet ut i både 
dagvakter og døgnvakter. Dagvaktene 
innebar å assistere lunge- og hjerteoperasjo-
ner, mens i de 25-timers-lange døgnvaktene 
gikk jeg som forvakt og hadde ansvar 
for de elektive innleggelsesjournalene, 
akutte pasienter på thorax- og karkirugisk 
avdeling og pasientene som var innlagt på 
begge avdelingene.

Jeg forventet spennende arbeidsdager, 
hvor jeg ville se, oppleve og lære mye. 
Ikke minst forventet jeg at de første 
månedene ville bli en utfordring, både 

fysisk og psykisk. Det viste seg at alle mine 
forventninger ble innfridd. Seks måneder 
har vært god tid til å oppleve mange akutte 
situasjoner, lære å legge pleuradren, lære å 
ultralydscanne ben og abdomen og komme 
inn i rutinene på avdelingene. 

Det var nærmest umulig å forberede 
seg på alle de ulike situasjonene jeg kunne 
komme ut for. Og sånn er det gjerne første 
gang i enhver situasjon. Vi jobbet ut fra 
rutiner og sykehusets egne arbeidsdoku-
menter. Dette kan man ikke lære fra studiet, 
verken teoretisk eller praktisk. Heldigvis 
er det alltid noen man kan spørre, andre 
yngre leger, overlegene eller sykepleierne. 
Og med tid kommer erfaringen. 

Alene for første gang | Noen situa-
sjoner er verre å stå i enn andre. En vakt 
husker jeg særlig godt. Klokken fem på 
natten blir jeg kalt til en dårlig pasient. 
Etter å ha jobbet med pasienten i noen 
minutter, kom det vi fryktet – hjertestans. 
Jeg var den eneste legen i situasjonen, 
og jeg måtte ta ansvar for hjerte-lunge-
redningen. Heldigvis gikk det ikke lang 
tid før stansteamet dukket opp, men i mitt 
hode stod tiden nærmest stille. Jeg hadde 
observert hjertestans før, men den gang 
hadde jeg ikke ansvaret. Det hjalp heller 
ikke at før hjertestansen hadde jeg gått 
visitt på alle pasientene på avdelingen og 

«Det er mange følelser 
å forholde seg til på et 

sykehus.»
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tekst: Thale Almåsstått seks timer i operasjon med en akutt 
type A aortadisseksjon.  Den dagen er 
uten tvil en av de største utfordringene 
jeg har stått overfor hittil. Takknemlig 
for at hjelpen aldri er langt unna på et 
sykehus, ble jeg straks omringet av erfarne 
og dyktige sykepleiere og leger.

Ulike roller | Jeg har satt stor pris på å 
kunne snakke med mine forvaktskollegaer. 
Vi er på forskjellige steder i utdannelsen – 
noen er studenter, andre i turnus og noen 
er i spesialisering. Det er ikke ofte at vi er 
på jobb samtidig, og hvis vi er det, er vi 
opptatte med forskjellige oppgaver. Jeg har 
allikevel passet på å finne tid til å snakke 
med de andre om de ulike situasjonene vi 
har opplevd, og om hvordan de har valgt 
å løse disse oppgavene.

Lærdom med seg videre |Det som 
jeg har lært mest av, er å kommunisere 
med pasientene. Det er mange følelser å 
forholde seg til på et sykehus. Pasientene 
kan være redde eller rolige og de pårø-
rende kan være bekymret eller takknem-
lige. Kommunikasjon er på mange måter 
det vanskeligste med jobben. Det finnes 
for så vidt en fasit for medisinering og 
behandling, men kommunikasjonen er 
alltid individuell. Man skal kunne forstå 
alle pasienter og samtidig kommunisere 
og vise empati med dem, uansett hvor 
forskjellige de er fra deg selv. 

Som eksempel kom en pasient inn 
med tilfeldig funn av rumperet abdominal 
aortaaneurisme. Pasienten hadde kommet 
inn akutt med mistanke om divertikulitt. 

Jeg ringte min karkirurgiske bakvakt med 
det samme, og vi ble enige om at jeg skulle 
undersøke pasienten, mens bakvakten 
leste journalen og så på CT-skanningen. 
Pasienten var velbefinnende, ABC-stabil, 
varm og tørr og hadde gode perifere pulser. 
Han hadde kun moderate smerter i venstre 
fossa iliaca. Pasienten ble derfor forvirret 
da jeg også skulle undersøke ham. Han 
følte jo selv at han hadde det fint. Men 
jeg visste han var i stor fare for å dø. Det 
var vanskelig å finne de riktige ordene. 
Uansett hva jeg sa, ville jeg vende livet 
hans på hodet. Da jeg stod på gangen 
og formulerte setningene i hodet, kom 
min bakvakt. Han visste akkurat hva han 
skulle si. 

Som legevikar har jeg både erfart at 
det er viktig å kunne jobbe selvstendig, 
og huske at det alltid er noen å spørre 
hvis jeg er i tvil. Dette vil jeg ta med meg 
videre i utdannelsen og arbeidslivet. Jeg vil 
absolutt anbefale andre å ta et vikariat. Det 
har gitt meg mye motivasjon til å fortsette 
studiene og har bekreftet min interesse for 
kirurgi og akuttmedisin.

«Det var vanskelig å 
finne de riktige ordene. 

Uansett hva jeg sa, ville 
jeg vende livet hans på 

hodet.»
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medisinstudiet

Atferdsfag?
Noe av det jeg husker best fra undervis-
ningen i Exphil var at foreleseren, midt 
i en utgreing av Aristoteles, plutselig sa: 
«Filosofi er noe som angår oss alle fordi 
det er så mye vi ikke vet, og det vi vet 
aller minst om er oss selv.» Nå har jeg vært 
medisinstudent i ett og et halvt år og hørt 
mange forelesere fortelle at medisinsk 
kunnskap forandrer seg mens vi lærer den. 
I atferdsfag synes jeg dette perspektivet 
manglet. 

Jeg hadde store forventninger til atferdsfag 
og kjøpte pensumboken og fine markørpen-
ner med entusiasme. Jeg trodde atferdsfag 
var bygget opp rundt spørsmålet: «Hvorfor 
handler mennesker som de gjør?». Det må 
være medisinens mest ubesvarte spørsmål, 
umulig å nærme seg uten samtidig å spørre 
«hvorfor handler jeg som jeg gjør?». Jeg 
så for meg at et slikt fagfelt grenset opp 
mot humanistiske fag, kunst og litteratur.

Plutselig befant jeg meg i forelesningssalen 
og følte meg først vantro, så opprørt, og til 
slutt forvirret over at ingen andre tilsyne-
latende opplevde det samme. Atferdsfag 
oppfordret oss hverken til nysgjerrighet, 
spørsmål eller ydmykhet. Vi ble bare pre-
sentert for modeller og teknikker.

De fleste teknikkene vi lærte for å kom-
munisere med pasienter måtte jeg noe 

motvillig akseptere. Men istedenfor å 
få friheten og ansvaret til å velge hvilke 
teknikker vi ville ta med oss videre, ble 
vi innlært en måte å kommunisere med 
pasienter på som visstnok var Den Riktige 
Måten, og et sett teknikker å pugge og 
repetere til eksamen som eksempler på god 
kommunikasjon. Jeg synes ikke kommunika-
sjon kan læres bort slik! Diskusjon og 
spørsmål er mye viktigere.

I undervisningen i atferdsfag fikk vi se 
videoer av legekonsultasjoner der legens 
kroppsspråk, ansiktsuttrykk og bruk av 
teknikker påvirket pasienten i ulike ret-
ninger. Istedenfor å spørre oss studenter 
hva vi ville følt i pasientens situasjon, ble 
vi fortalt av foreleserne hva pasienter føler 
når legen bruker eller lar være å bruke ulike 
ferdigheter og teknikker. Kan medmen-
neskelighet læres ved hjelp av teknikker? 
Reagerer pasienter som marionetter i 
legens hånd?

Jeg synes atferdsfag heller kunne opp-
fordret oss studenter til bli mer bevisste 
på hvordan vi påvirker andre mennesker 
i kommunikasjon. Innebærer ikke dette 

«Istedenfor å spørre oss studenter hva vi ville følt i pasientens 

situasjon, ble vi fortalt av foreleserne hva pasienter føler 

når legen bruker eller lar være å bruke ulike ferdigheter og 

teknikker» 
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modeller føre til at legen overser mulig-
heter og tolkninger, og går glipp av viktig 
informasjon? Og hva som er verre; kan 
det ikke stimulere medisinstudenter til en 
autoritær og lite ydmyk holdning?

Etter ukene med atferdsfag tenkte jeg 
at hvis er det slik leger forholder seg til 
pasienter, så står det dårlig til med faget. 
I løpet av et og et halvt år på medisinstu-
diet har jeg revurdert dette synet. Det ser 
heldigvis ikke ut som om leger bare følger 
teknikker og modeller i kommunikasjon 
med pasienter. 

Atferdsfag er ett av de første fagene 
medisinstudenter blir introdusert for. Vær 
så snill å inkludere nysgjerrighet, tvil og 
ydmykhet i vårt førsteinntrykk til legeyrket!

Irene Aker
Litteratur:

1.  Vaglum P. Helse, sykdom og atferd. Finset A, red. 
Kapittel 5: Pasienten din har en personlighet, s. 
92 – 108. Oslo: Cappelen akademisk forlag, 2007. 
2. utg. 

 «Pensumboken er preget av å forstå mennesker ut fra modeller 

istedenfor å oppfordre til spørsmål, nysgjerrighet og ydmykhet 

overfor hver pasient.»

også å arbeide med å bli bedre kjent med 
seg selv? 

Jeg forestiller meg at det å kommunisere 
som lege må være å ha kontroll over samta-
len slik en som svømmer har kontroll ved 
det at hun svømmer, men uten å ha makt 
over havstrømmene. Her tror jeg teknikker 
kan være nyttige. Men kan kommunikasjon 
mestres bare ved teknikker? Hvorfor snak-
ker vi så lite om følelse, anelse og fantasi?

Så snart jeg hadde kjøpt pensumboken 
– min første bok på medisinstudiet – og 
kjent at den luktet godt av nytt papir, 
kunne jeg ikke vente med å lese i den. 
Jeg ble først skuffet, så skremt. Pensum-
boken er preget av å forstå mennesker 
ut fra modeller istedenfor å oppfordre 
til spørsmål, nysgjerrighet og ydmykhet 
overfor hver pasient. 

Jeg leste at legen kan forstå pasientens 
«personlighet» ved å identifisere «person-
lighetstrekk» og sammenstille disse for å 
bestemme hvilken «allmenn personlighets-
type» pasienten ligner mest på. Deretter 
kan legen ut fra kjennskap til de vanligste 
«allmenne personlighetstyper» danne seg 
en mening om hvordan pasienten antagelig 
vil reagere i ulike situasjoner.1 Hvordan 
kan en lege vite hva som bringer et annet 
menneske til å handle? Skal ikke all fors-
kning, i sinnet som i alt annet, være basert 
på nysgjerrighet og fordomsfrihet?

Jeg synes alle pasienter har rett til å være 
unike forskningsobjekter og medmen-
nesker for legen. Kan alt det et menneske 
er føres tilbake til en personlighetstype? 
Kan ikke det å forstå mennesker ut fra 

æsculap nr 1-2016 | 37

debatt



Da Schei dro til sjøs
Lytt - Legerolle og kommunikasjon
Edvin Schei

334 sider, utgitt 2015 
Fagbokforlaget
ISBN: 978-82-450-0928-6

Etter at Edvin Schei ble uteksaminert som «kroppsteknikar», eller 
lege, fra Universitetet i Bergen i 1984, dro han i 1987 på jordom-
seiling. Som ung var Schei en noe utilpass, kritisk turnuslege; 
mangelen på undervisning i etikk og kommunikasjon, og det som 
isteden var et overdrevent fokus på flest mulig små detaljer, bidro 
til at han følte seg dårlig forberedt på yrket han skulle utøve i 
tiden fremover. Schei måtte til sjøs. Det var i denne perioden at 
han etter hvert skulle finne sin plass i medisinen[1].  

Flere kritiske artikler og bøker senere, kan man nå se på Scheis 
livsoppgave som det å fremme den «humanistiske medisinen» 
i faget, en faglig forståelse som ikke bare tar utgangspunkt i 
naturvitenskapelige forståelsesmodeller, men som også legger 
vekt på møtet med og mellom mennesker, i alle stadier av livet. 
Allmennlegen Schei, som også er professor ved institutt for global 
helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen, har nå latt 
sitt engasjement med å lære studenter de humanistiske sidene ved 
faget gi resultater: en helt ny lærebok i kommunikasjon.

Lytt – legerolle og kommunikasjon er en passe lang, lettlest bok, og 
den er ment å passe for studenter helt fra første året på medisin, 
til og med nyutdannede leger de første ti årene av karrierene 
deres. Her er komplisert faglig sjargong er lagt bort til fordel 
for lettleste og forståelige eksempler, samt godt skrivehåndverk. 
Allerede her er jeg imponert; der andre bøker i kommunikasjon 
kan virke tettskrevne og være noe tyngre å lese, er Scheis bok fylt 
med gode illustrasjoner, både visuelt og språklig, og er fylt med 
mange gode mange eksempler fra klinikken.

Boken er delt opp i 9 kapitler som tar for seg ulike vinklinger 
på de gode pasientmøtene. Kapittel 2, der vi i møte med Calgary-
Cambridge Guide får lære oss sju trinn i konsultasjonens struktur og 
oppbygning, eller kapittel 6 som handler om spesifikke utfordringer 
i konsultasjoner som omhandler seksualitet, rus, overgrep, pasienter 
som prater ustanselig og lignende, kan eksempelvis være særdeles 
nyttige. Det er også vedlagt et laminert innleggskort – ikke ulikt 
Nmfs populære journalkort – med råd for gode konsultasjoner 

inne i boken. Denne kan man lett ha med seg på innerlomma 
når man er ute i klinisk praksis.

Som medisinstudent på fjerde året hadde jeg stor glede av 
å lese denne boken; ikke bare som lærebok til hjelp for å bestå 
en klinisk eksamen, men også som et nyttig oppslagsverk på 
hvordan jeg kan bli bedre til å kommunisere med pasienter med 
mangfoldigartede problemer i klinisk praksis. I denne boken, 
som i mange andre sammenhenger, er det nemlig et sentralt 
poeng at profesjonell kommunikasjon kan læres. Selv om man 
i utgangspunktet skulle være så uheldig å ha en selvopptatt 
personlighet, er det fullt mulig å legge slikt av seg i møte med 
pasienter, og faktisk kunne bli oppfattet som en empatisk, god 
terapeut. Bokens tittel – Lytt! – spiller på at vi ikke må hoppe til 
konklusjoner om pasientens sykdomstilstand før vi vet hvorfor 
han egentlig er her. Vi må lytte – og vi må forstå. Boken er fylt med 
henvisninger til forskning som viser at leger er mer tidseffektive, 
og at diagnosenes treffsikkerhet øker betraktelig, dersom vi tar 
pasientene på alvor, og faktisk lytter til dem. 

Boken kan både leses kapittelvis, og i sin helhet. Jeg valgte 
å lese den sammenhengende da jeg ikke klarte legge den fra 
meg... Om jeg så bare har fått med meg litt av den visdommen 
Schei øser av her, er jeg helt sikker på at jeg vil kunne bli en mer 
kompetent behandler. Anbefales. 

Ole Marius Gaasø

Litteraturliste
[1] Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127:3276–7
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«Gotta learn’em all!»
Medical Microbiology, 7th Edition
Patrick R. Murray, Ken S. Rosenthal, Michael A. Pfaller

880 sider, utgitt 2013
Elsevier Saunders
ISBN: 9780323086929

Noen husker kanskje Pokémon og samlemanien tilknyttet kon-
septet. Det gjaldt å kunne mest mulig om de ulike figurene, deres 
styrker og svakheter, for ikke å glemme navnet på Pokémonene. 
Med hjelp fra litt barndomsfantasi kan en trekke paralleller til 
medisinens mikrobiologi; Hvor fantastisk hadde det ikke vært 
å lære patologiske mikrober med samme engasjement som barn 
lærte Pokémon?

Fagfeltet mikrobiologi ligger tett opp mot biologien og dens 
systematikk, noe en ser igjen i seksjon- og kapittelinndelingen i 
Medical Microbiology. Etter en generell innføring i mikrobiologiske 
prinsipper, metabolisme og medikamentell behandling går 
boken videre til å omtale de ulike mikrobene mer spesifikt. Dette 
skjer i ulike seksjoner, der bakteriene utgjør den første, og klart 
største, seksjonen. Videre er det delt inn i kapitler med omtale 
av mikrobegrupper som streptokokker, clostridia eller retrovirus.

Boken er omfattende og inneholder det meste en nysgjerrig 
student kan ønske seg innen mikrobiologi. Alt fra biokjemiske og 
genetiske egenskaper ved hver mikrobe – være det seg bakterier, 
virus, protozoer eller mer ymse agens – blir grundig gjort rede 
for. Til tider er detaljnivået over i spesialistnivå, slik som hvordan 
en unngår mikrobekontaminasjon på mikrobiologi-laboratoriet. 
I tillegg til de nevnte prekliniske detaljene inneholder kapitlene 
både epidemiologi, symptomer ved infeksjon, kliniske funn, samt 
diagnostikk og behandling for de omtalte mikrobegruppene 
og –artene. Med andre ord egner ikke boken seg til å bli lest i 
sin helhet fra side en.

Fargebruken er mer delikat enn forrige utgave av boken, med 
mindre bruk av brunt og oransje. Fremdeles er det rikelig med 
illustrasjoner, blant annet av typiske hud- og organmanifestasjoner 
ved sykdom og serologi-kurver som viser forventede antigen og 
antistoffnivåer mot en mikrobe avhengig av hvor lenge siden 
infeksjonen oppstod.

Enkelte bøker kommer igjen og igjen i stadig oppdatert 
utgaver. Det betyr ikke alltid at de er gode bøker. Den syvende 

utgaven av Medical Microbiology av Murray et. al er imidlertid en 
god bok, i hvert fall om en ønsker et fullstendig oppslagsverk lagt 
på studentnivå, eller hvis en ønsker å fordype seg i «medisinens 
Pokémon» med et barns entusiasme.

Etter at boken ble lest og før denne anmeldelsen kom på trykk ble det utgitt en 
åttende utgave av boken (november 2015).

Frederik Emil Juul

Tips til bøker?

redaktor.aesculap@gmail.com
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Fin flyt etter humpete start
Psykiatri, 5. udgave
Poul Videbech, Morten Kjølbye, Thorkil Sørensen, Per Vestergaard
 
485 sider, utgitt 2014
FADL’s forlag
ISBN: 9788777497575

Psykiatri – en lærebog om voksnes psykiske sygdomme er nå kommet i sin 
5. utgave. Boken er anbefalt som pensum både for medisin- og 
sykepleiestudenter, og gir en god innføring i grunnleggende 
psykiatri. Boken innledes med nødvendige kapitler om grunnbe-
greper i psykiatri. Dessverre oppleves denne introduksjonen som 
rotete. Begreper kommer bare delvis på plass med de illustrerende 
sykehistoriene som følger teksten. Her ville en sterkere tilknytning 
til sluttseksjonen med ordforklaringer vært hjelpende. 

Heldigvis snur trenden i de neste kapitlene. Boken følger ICD-
10 og introduserer de psykiske lidelsene systematisk innenfor hver 
F-kode, med unntak av psykiatriske barnelidelser. De viktigste 
lidelsene vektlegges rettmessig mer plass, og de danske ICD-10 
kriteriene blir her gjengitt i oversiktlige tabeller. Patogenetiske og 
patologiske trekk blir bare delvis omtalt, og som oftest refererer 
boken til «søsterboken» fra samme forlag, Klinisk Neuropsykiatri.

Tidvis kan leseren få opplevelsen av å lese selvfølgeligheter, 
men nødvendigheten av å for eksempel understreke den heterogene 
naturen av psykiatriens pasientpopulasjon kan ikke underdrives. 
Her introduseres diverse psykoterapeutiske metoder, samt det 
viktigste innen psykofarmaka. Dessuten er det et pedagogisk 
kapittel om rettspsykiatri – i tillegg til kapitler om psykisk sykdom 
i samfunnet og i historien.

Det kan være utfordrende å ta fatt på psykiatri, men når man 
kommer seg gjennom den litt humpete starten i denne boken, er 
den alt i alt en god innføring i voksenpsykiatri. For den norske 
medisinstudent må man være oppmerksom på enkelte danske 
formuleringer, især innenfor rettspsykiatri. 

Andreas Wahl Blomkvist og Inez Madeleine Jensen

God mengdetrening
EKG-Atlas, 2. udgave
Poul Erik Bloch Thomsen, Lærke Smidt Hansen, Christian Jøns

254 sider, utgitt 2015
FADL forlag
ISBN: 9788777497308

EKG-stripen som uforstyrrelig danner spisse takker og et lite, 
regelmessig ‘pip’ er nærmest like ikonisk som stetoskopet. Kunn-
skap om tolkning av EKG er med andre ord sentralt i legeyrket og 
en medisinstudent bør kunne gjennomskue film- og TV-seriemyter, 
som defibrillering av elektrisk asystole.

EKG-atlas inneholder først og fremst mange EKG-striper. Fra 
de vanlige, som hjerteinfarkt, til de mer obskure, som hvordan 
en lokaliserer et selvgående ektopisk arytmifokus. Samtidig 
unngår boken å bli for spesialisert, og så og si hele innholdet 
er høyrelevant for studenter og yngre leger. Boken er for stor til 
å bli båret i frakkelommen, men den fungerer utmerket til å slå 
opp karakteristiske EKG-mønstre på vaktrommet, for eksempel 
atrioventrikulær re-entrytakykardi. Selv om boken er rik på 
EKG-striper, og hovedsakelig fungerer som et lite atlas, er den 
også fin som introduksjon- og repetisjonsbok. Man kan lese den 
perm-til-perm, men kapitlene sin systematikk tillater selvstendig 
lesing av hvert kapittel.

Det er to hovedankepunkter: papirhastigheten på EKG-stripene 
er bare 25 mm/s og fargeutvalget ganske begrenset. Papirhas-
tigheten er dermed forskjell fra den (sær-)norske standarden på 
50 mm/s. Imidlertid er 25 mm/s den internasjonale standarden 
og det blir urettferdig å klage på fargebruken; EKG er tross alt 
sorte linjer av spisse topper og myke bølger på papir, og det er 
mengdetrening i å tolke dette som forhindrer gal håndtering av 
eksempelvis asystoli.

Frederik Emil Juul
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oslo bergen trondheim

Mars:
1. Pleieassisentkurs
2. Filmkveld på Anestesien med 
HIV som tema
14. Midlertidig lisens
15. EKG-kurs

April:
5. Pleieassistentkurs 2
8-10. Landsmøte
26. Tropemedisinkurs

Mars:
• allmøte

Mars:
14. mars: Debattmøte før 
landsmøtet
15. mars: Kurs i legemiddelgjen-
nomgang
15. mars: Medlemsmøte i Sør-
Trøndelag Legeforening, Nmf-
medlemmer er invitert

April:
8.-10. april: Landsmøte

tromsø utland

Mars:
4.-5. mars Kommunikasjonskurs, 
Krakow, Polen 
4.-6. mars Faghelg PR-ansvar-
lige, Oslo 12. mars DHLR-kurs, 
Pécs, Ungarn 
13. mars AHLR-kurs, Pécs, 
Ungarn 

April:
1.-3. april AMG kurshelg, Kra-
kow, Polen 

æsculap
æsculapdeadlines 2016: 
• 28. mars (0216)
• 16. mai (0316)
• 3. oktober (0416)
• 21. november (0516)

utland
April forts.:
8.-10. april Kardiologikurs, Pécs, 
Ungarn Landsmøte, Tromsø 
15.-17.april ANSA Fagseminar, 
Praha, Tsjekkia
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