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Blant de ferskeste medisinstudentene 
blir det stadig flere kvinner. Ved 
opptaket for høsten 2015 og våren 

2016 var det en kvinneandel på hele 76% 
både i både i Bergen og i Oslo. Det er bred 
faglig enighet om at jevn kjønnsbalanse 
er bra for studiemiljøet, så for trivselen 
på studiet er dette et problem. Selv om 
det finnes studier der situasjonen er langt 
verre, er det ofte medisinstudiet som dras 
opp som eksempel på skjev kjønnsbalanse. 
Noe av grunnen er kanskje at legestanden 
pleide å være mannsdominert, men det 
dras også opp at det er en fordel at legene 
skal reflektere befolkningen for øvrig, som 
Rasmus Bakken, leder i Nmf, har uttalt 
[1]. Men er egentlig situasjonen så ille?

Helsedirektoratets statusrapport om 
turnus tyder på det motsatte. For våren 
2015 kommer det frem at 61% av de 
som fikk turnus var kvinner, mens 39% 
var menn, noe som både gjenspeiler 
kjønnsfordelingen på medisinstudiet og 
den totale søknadsmassen.  For legene 
i Norge utdannes ikke bare i Norge, 
heldigvis! Det er mye høyere andel menn 
som ikke studerer i Norge, samtidig som 
mannsgapet ikke kan forklares bare av at 
gutter får dårligere karakterer enn jenter  
[2]. Svaret på hvorfor er ikke så lett å 
finne, men kanskje menn bare er litt latere, 
eller litt mer modige, og drar til utlandet 
istedenfor å bruke tid på å ta opp fag?

Samtidig hjelper det ikke at medi-
sinstudentene reflekterer befolkningen 
ellers, hvis kvinner og menn havner i 
helt forskjellige spesialiteter. Om de gjør 
det kan sikkert diskuteres, men det er 
nok av eksempler på spesialiteter som 
er dominert av et kjønn, i hvert fall hvis 
man ser på de fagmedisinske foreningene: 

i norsk barne- og ungdomspsykiatrisk 
forening er det for eksempel over 80% 
kvinner, mens det er 80% menn i norsk 
ortopedisk forening. Aller verst er det 
blant thoraxkirurgene, der over 90% er 
menn [3]. De mest ekstreme eksemplene 
er riktignok fra spesialiteter som er veldig 
små, men likevel, kvinner og menn velger 
forskjellig når de er ferdige leger. 

Emma Lengle påpeker også et annet 
viktig poeng i dette nummeret; kjønn 
er ikke et enkelt begrep, og heller ikke 
den eneste faktoren som avgjør om vi 
representerer befolkningen. Det er nok 
av andre faktorer, som etnisk bakgrunn, 
hvor i landet man kommer fra eller hva 
slags interesser man har.  

 

Litteraturliste:
[1] Bosnes Ø. 71 prosent kvinnelige medisinstu-

denter ved siste opptak. Dagens Medisin. 2016 
Jan 14. http://www.dagensmedisin.no/arti-
kler/2016/01/14/mer-enn-70-prosent-kvinnelige-
medisinstudenter-ved-siste-opptak/ (14.01.2016)

[2] Helsedirektoratet. Turnus for leger. Statusrapport 
nr. 5: Søknadsrunden våren 2015. Hdir. 2015. 
https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/
Attachments/1151/Statusrapport%20for%20
femte%20s%C3%B8knadsrunde.pdf (05.04.2016)

[3] Den norske legeforening. Fagmedisinsk foreninger 
og kjønnsfordeling. Dnlf. 2015. http://legefo-
reningen.no/Emner/Andre-emner/Tillitsvalgt/
fagmedisinske-foreninger/nyhetsbrev/nyhets-
brev-oktober-2015/fagmedisinske-foreninger-
og-kjonnsfordeling/ (05.04.2016)

Ane Drougge Vassbotn
redaktør æsculap 

Leder: Æsculap
Menn?
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Ida Susanna Fattah

Ida Susanna er 27 år gammel og medisin-
student på 11. semester på medisin på UiO, 
der ryktene sier hun har uoffisiell rekord i 
antall verv ved fakultetet. De få stundene 
hun slipper ut av lesesalen engasjerer hun 
seg i innovasjon og entreprenørskap. Ida 
Susanna ble interessert i pasientsikkerhet 
etter å ha lært om hvilke utfordringer vi 
fortsatt har i helsevesenet og ble inspirert 
av hvordan andre bransjer som flyfart 
ble brukt som eksempel til forbedring. 
Etter å ha vært på mange konferanser 
om pasientsikkerhet mener hun at medi-
sinstudenter må lære seg å identifisere 
farlige situasjoner, slik at man kan brette 
om ermene og forbedre. 

Æsculap bretter opp ermene og avslut-
ter med to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Høy affinitet for verv og engasjement.                            

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

Den skarpe giljotinen er kjent for å gjøre kort prosess og de fleste drar også 
assosiasjoner til revolusjon og Frankrike. Derimot er det først og fremst de med 
medisinsk bakgrunn som vil komme med gjenkjennende nikk til navnet på to 
franskmenn med «giljotinsk-effektivitet»; Lisfranc og Chopart.

Begge utførte sitt virke i Paris, selv om Lisfranc også bidro som krigslege 
i Napoleons armeer. Lisfranc og Chopart har senere fått de to transversale 
leddlinjer i foten oppkalt etter seg, og kildene sier at det skyldes kirurgenes 
amputasjonsteknikker i foten, der Chopart tok problemet litt mer ved roten enn 
sin senerefødte landsmann. Da begge var praktiserende militærleger i perioder 
av sitt legevirke fikk de god bruk for amputasjonsteknikkene. Lisfranc-leddet 
beskriver de tarso-metatarsale leddene, mens Choparts leddlinje ligger mer 
proksimalt mellom tarsalbenene.  

Annet enn å være «brutale» kirurger hadde de begge interesser for andre 
og mer intime organer. Lisfranc var gynekolog og Chopart urolog, noe som 
kanskje indikerer en felles interesse for det som foregår under beltespennen. 
Førstnevnte var også en pioner innen fjerning av andre organer, inkludert rektum 
(kalt «Lisfranc-metoden») og cervix. Dessuten var han en elev av Guillaume 
Dupuytren, som har fått tilstanden Dupuytrens kontraktur oppkalt etter seg. 
Her skal det legges til at de to utviklet et ganske så fiendtlig forhold.

Som for andre i militæret er det ikke krigshandlingene som tar flest liv. 
Slik var det også for Chopart. Han døde i en koleraepidemi. Lisfranc døde 
også i femtiårsalderen, og til tross for en upopulær tendens til å tråkke sine 
kollegaer på tærne fikk han en egen sykehusavdeling ved erverdige L’hôpital de 
la Pitié oppkalt etter seg. 

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Jacques Lisfranc og 
François Chopart

(1790-1847) og (1743-1795)
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Eivind Alexander Valestrand

Eivind er 26 år og sjetteårstudent ved UiB, 
tidligere nestleder i Nmf og har et engasje-
ment for pasientsikkerhet. Engasjementet 
har vokst frem gjennom en interesse for 
kommunikasjon, god kultur og samhand-
ling mellom helsepersonell. Eivind mener 
at pasientsikkerhet oppstår som en konse-
kvens av gode systemer som bidrar til at 
helsepersonell samarbeider på en måte som 
gjør at pasienten ivaretas best mulig, og at 
det er viktig at medisinstudenter lærer om 
hvordan pasientsikkerhet oppstår, slik at vi 
som nyutdannede leger fremmer kulturen 
som ønskes i helsevesenet.  

Æsculap er klare for å lære mer og 
avslutter med to spørsmål:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Har fjernet et organ som gjør at jeg blant 
annet har dårligere B12 opptak. Gjett 
hvilket organ det er! 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Evnene til å lytte, være ydmyk og ville 
utvikle seg. 

Ellen Mollan

Ellen er 29 år gammel og på andre året 
på medisin i Tromsø. Hun er leder for 
ForBedring Trømsø, som jobber for økt 
fokuset rundt pasientsikkerhet og kvali-
tetsforbedring. Interessen er det fastlegen 
hennes gjennom oppveksten som er skyld 
i, som etter mye snakk om bil og vaske-
maskin fikk henne til å forstå hvor viktig 
god kommunikasjon mellom pasient og 
lege er for å sikre riktig behandling. I 
tillegg har hun også en musikalsk side, 
med sangutdannelse fra København og 
scenekupp av Mai Britt Andersen på CVen.

Æsculap er klare for kvalitetsforbe-
dring, men lurer først på to ting:

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Har mulig høyt kolesterol etter å ha vært 
på påskens smågodtsalg opptil flere ganger.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
God til å kommunisere, kunnskapsrik og 
har smittevernrutinene på plass.

profiler

Helene Kolstad Skovdahl

Helene er 25 år og går femte året på NTNU. 
I og med at hun har brukt et år på folke-
høyskole og fordypet seg i internasjonal 
politikk er det ikke rart at hun endte opp 
som internasjonalt ansvarlig i Nmf. Hun 
er imidlertid engasjert i mer, og forsker 
både på inflammatorisk tarmsykdom og 
er opptatt av pasientsikkerhet, noe hun 
mener alle medisinstudenter egentlig er, 
hvis de vet litt mer om hva det innebærer. 
Som om dette ikke var nok har hun også 
vært motiv på et postkort etter å ha gitt 
blomster til kongen!

Æsculap er imponerte og avslutter 
med to spørsmål

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er veldig klumsete, som resulterer i at 
jeg velter ting, mister ting og skader meg 
selv ganske ofte. 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Klar over og trygg på sin egen utilstrek-
kelighet slik at man involverer andre i sine 
beslutninger, fokusert på livskvalitet og 
ikke bare pasientbehandling og evne til 
livslang læring.

Tips til profiler?

redaktor.aesculap@gmail.com
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tekst: Stian Christoffersen og Andreas Wahl Blomkvist
bilde: Anders Leines, NRK

Wasim Zahid om NRK-
serien «Hva feiler det 
deg?»
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Hva ønsker du å vise/lære det norske folk gjennom 
serien?
Vi har flere hensikter med TV-serien. Vi 
ønsker å gjøre sykdom mer «snakkbar» 
og fjerne tabuer. Det er også et mål å 
drive folkeopplysning, og lære bort litt 
medisin. Og så vil vi jo gjerne vise at det 
ikke kun holder med dr Google, og at vi 
i aller høyeste grad trenger leger. 

Hvordan stiller du deg til pasienters bruk av Google 
før/eller istendenfor legebesøket?
Vi har en befolkning som er høyt utdan-
net og som både evner og viljer å forvalte 
relativ avansert medisinsk kunnskap. Jeg 
er positiv til at pasienter ønsker å øke sin 
kunnskap om sin tilstand, være delaktig i 
utredningen, og ta ansvar for behandlin-
gen. Å ha med pasienten er en fordel for 
alle og bedrer behandlingen.  

Tror du pasientens selvpåførte «Google-diagnoser» 
fører til økt antall legebesøk og unødvendige diag-
nostiske tester?
Det er jo en mulig fare, men mitt inntrykk 
er at folk flest er ganske fornuftige og 
stoler primært på legens vurdering. Jeg 
er mer redd for at folk skal unnlate å 
komme til legen med en alvorlig tilstand 
fordi de feilaktig tror at de ikke har noen 
farlig sykdom. 

I daglige konsultasjoner, bruker du mye unødvendig 
tid på å måtte avkrefte usannsynlige «Google-
diagnoser»?
Nei egentlig ikke. Jeg føler at pasientene 
som har googlet, som regel har med seg 
relevante og gode spørsmål.

Hva er pasientenes største utfordring med å bruke 
google til helserelaterte søk?
Baksiden av medaljen er jo at googling 
kan skape endel unødvendig bekymring 
og angst. Når man googler sine sympto-
mer, er det fort gjort «å stille» alvorlige 
diagnoser på seg selv. Hodepinen blir 
fort en hjernesvulst. Da blir man naturlig 
nok bekymret og blir ikke tilfreds før den 
MR’en er tatt. 

Og noe jeg syntes er litt spennende, 
som ikke er så utbredt i Norge enda, 
mange land har laboratorier og private 
bildediagnostikk sentre hvor man kan ta 
alle mulige tester uten lege-henvisninger.

Tror du økt tilgang på helserelatert kunnskap vil 
føre til en økt privatisering av ulike helsetilbud og 
legesentre for å unngå køer og den vanlige kjeden 
man har i det offentlige?
Det er et godt spørsmål. Jeg er ikke sikker. 
Men nettopp slike problemstillinger gjør 
det viktig å passe på. Selv om pasientene 
selvsagt skal være med å bestemme, må 
vi huske at det er vi leger som er fagper-
sonene. Vi har et ansvar overfor både 
pasienten og forvaltningen og utviklingen 
av faget. Vi må følge med!

Wasim Zahid, også kjent som «twitterlegen», intervjues her i forbindelse med 
Æsculap sin reportasje om NRK programmet «Hva feiler det deg?». Zahid er 
lege og forsker ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, og skribent for 
VG helg. Zahid er også forfatter for Kagge forlag, og anmeldelse av hans nye 
bok Hemmeligheten kan du lese i slutten av dette nummeret av Æsculap.  
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B
edrevitende pasi-
enter er ikke en 
ny utfordring for 
landets leger, men 
at alle pasienter 
nå har tilgang til 
all kunnskap – så 

lenge de har internett og en søkemotor 
– er en ny trend og utfordring. Pasien-
ter dukker stadig opp med ferdigstilte 
diagnoser, tryllet fram fra Google via 
diverse pålitelige og mindre pålitelige 
kilder. Ifølge Google sin offisielle blogg 
er en av tyve google-søk helserelatert [1]. 
Kunnskapsrike pasienter vil selvfølgelig 
være en fordel for begge parter, men et 
søk på uspesifikke symptomer vil alltids 
kunne informere om kreftmuligheten, og 
dermed også føre til økt frykt, usikkerhet 
og uro lenge før det bør være grunn til det. 

I nysatsingen til Puls-redaksjonen 
møter vi programleder Kjetil Askeland, 
Turnuslege ved Haugesund sykehus. 
Han skal geleide to lag gjennom tre 
ulike oppgaver, alle med mål om å sette 
riktig diagnose på pasientene vi møter. 
Legelaget, bestående av tre LIS-leger 
er fast inventar. I hver episode møter 
de et nytt «Folkelag», bestående av tre 
personer uten helsefaglig utdannelse. 

Det som skiller lagene er at «Folkelaget» 
under hele programmet har tilgang på 
internett, mens legelaget kun kan bruke 
sin samlede kunnskap til å resonnere seg 
fram til korrekt diagnose.

Bakgrunnen for programmet, ifølge 
NRK, er å bevisstgjøre forholdet mellom 
lege og internett som kilde til helseinfor-
masjon. På denne måten kan programmet 
gjøre folk til mer kompetente pasienter, 
samtidig som hverdagssykdommer blir 
mer snakkbart. 

I første program, sendt 16. Mars på 
NRK1, møtte vi en jentegjeng fra Holmlia. 
Disse konkurrerte mot LIS-legene Astrid 
Almaas, Elisabeth Eggen og «twitterlegen», 
Wasim Zahid. Gjennom tre oppgaver så vi 
hvordan de to lagene på forskjellige måter 
resonnerte seg fram til ulike diagnoser. 
Mens Legelaget brukte fornuftige resonne-
ment kunne vi se utfordrerne ikke sjeldent 
søkte på vilkårlige symptomer gjennom 
Googles søkemotor. Overraskende nok 
førte begge metodene ofte til rett diagnose. 
Kanskje noe urealistiske for legene var 
mangel på oppslagsverk/internett, testre-
sultater, samt kun bruk av ja/nei-spørsmål. 
Fortsatt var det litt overraskende at det 
var «Folkelaget» som gikk av med seieren, 
riktignok etter en feildiagnose fra legene 

tekst: Stian Christoffersen
bilde: NRK

Kan vanlige folk, med hjelp fra Google, stille like gode diagnoser som erfarne 
leger? I NRK sitt nye program «Hva feiler det deg?» er det nettopp dette som 
er temaet.

«Hva feiler det deg?»
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som de fleste medisinstudenter som så på 
ville klart å stille. 

Konseptet er altså meget interessant og 
spennende. Spesielt for medisinstudenter, 
og andre som jobber innen helse, er dette 
et helaktuelt tema som er pakket inn som 
god onsdagsunderholdning. Gjennomfø-
ringen kunne dog på noen områder vært 
gjort bedre. Flere av oppgavene i de to 
første episodene skinner gjennom som 
svært enkle – nærmest allmennkunnskap 
å regne. Her er det ingen mulighet for 
legelaget å vise hvordan den sammensatte 
medisinkunnskapen kan brukes til å sette 
diagnoser uten hjelp fra internett. I de 
to første oppgavene møter begge lag de 
samme pasientene, mens i programmets 
siste oppgave, møter lagene fem ulike 
pasienter hver. Utfordringen blir derfor å 
balansere diagnosen sin vanskelighetsgrad 
slik at det blir rettferdig. Hadde lagene 
byttet pasienter i første episode, tør jeg 
spekulere i at episoden hadde hatt en 
annen vinner. De tre legene gjør for øvrig 
en god figur, med unntak av skivebommen 
i første program, har de så langt visst 
seg bunnsolide. Underholdningsbiten 

forsvinner noe når enkelte situasjoner 
oppleves som om programmet stresser 
med å rekke sendetiden. Den forsvinner 
også litt når man i sofaen hjemme selv 
har satt diagnosen etter introduksjonen 
av pasienten.

Programmet bygger således på et spen-
nende konsept, men har fortsatt en vei å 
gå for å bli både folkelig og faglig god 
underholdning. Det er kanskje vanskelig å 
treffe godt på begge disse punktene samti-
dig? Med noen episoder til innkjøring, så 
vil kanskje programmet utvikle seg til bli 
et godt underholdningsprogram, både for 
folk flest og fremtidige leger. Mer interes-
sant for medisinstudenter er temaet som tas 
opp i serien: Pasienter som bruker Google i 
sitt søk på helserelatert kunnskap. Hvordan 
vil slike søkemotorer forandre posisjonen 
og autoriteten til legene i framtiden? Vil 
legen bli overflødige i en tid hvor kunnskap 
er tilgjengelig for alle, eller vil man fortsatt 
være avhengig av spesialkompetansen til 
legen for riktig diagnose og behandling? 
Kanskje vil legetrioen gi oss svaret på 
onsdagskveldene fremover.

Litteraturliste:
[1] Ramaswani P. A remedy for your health-related ques-

tions: health info in the Knowledge Graph. Google 
official blog. 2015 Feb. https://googleblog.blogspot.
no/2015/02/health-info-knowledge-graph.html
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D
en 27de April 
anno Domini 
MMXVI (2016) 
ere der 55 Aar 
siden Orchæste-
ret blev pstiftet 
under en Udflugt 

til Golden Power-Vingaarden paa Filtvedt. 
Siden haver Orchæsteret spilt “Naar vi vil! 
Hvor vi vil! Saa lenge vi vil” et icke latt sig 
stoppe af annet enn ridende Politi til Hest 
eller gaaende Gardesjef til Fots. Dette vil 
pheires paa behørig Vis med Phæstøvelse 
i Orchæstergraven, Jubilæumsconcert paa 
Svettern (Grefsen/Disen Velhus), Gal-
lamiddag paa Oslo Militære Samfund et 
Hotælphrokost dagen derpaa.

Om De vil se oss live et nyte vacker 
Hornmusick, bør De comme paa vaar 
Jubilæumsconcert i April. Denne ere 
aaben phor alle et med gratis Inngang. 
Der vi vil pspille et godt utvalg af vaart 
phanphantastiske Repertoar, inkludert 
nye Classicere som Game of Thrones et Pirates 
of the Caribbean. Officielle Phremphørelser 
phra Orchæsteret ere sjelden Vare et 
giænnomphøres kun hvert fæmte Aar i 

phorbindelse med Jubilæumspheiringer, 
saa dette er noget de phleste Medicinere 
kun haver Anledning til at deltage paa én 
Gang i løbet af Studietiden.

Jubilæumsconcerten vil finde Sted 
Fredag 29.04.16, Clocken 19.00, paa Svet-
tern (Grefsen/Disen Velhus). Inngang ere 
gratis et samtlige ere velkommen.

MPO ere Phakultetets Orchæster: 
Baade Medisin-, Tannlege- et Ernærings-
studenter ere velkomne, Quinder som 
Mænd, baade Musicanter et Naturtalenter. 
Phor at citere vore Statutter, vaare høieste 
Rætningslinier, skal der være phuld Likhed 
phor alle Læmme, “uansett Alder, Ancien-
nitè, Religion, Potens eller Spraaklig et 
lingvistisk Overbevisning.” De tenker kan-
skje at det ere en psælvphølge at Quinder 
ere representerte, specielt med overtallet de 
ere i paa Phakultetet, men om De spør vaar 
kiære Protector Major, Professor Emeritus 
Borghild Barth-Heyerdahl Roald, var der 
slettes ikke alltid slik. Hun var næmlig 
Orchæsterets phørste quindelige Læmme, 
Phanphanebærer tilbake i 1974, et skrev 
med det Historie. I Orchæsteret ere vi 
alle dog phortsatt Herrer, med eller uten 

De haver kanskje hørt oss i Gangene eller sett oss paa Vei til Pspilling. Hva 
ere egentlig Medicinsk Paradeorchæster, populært forcortet MPO? Hva giør 
vi, et hvordan haver vi blitt Norges ældste academische Studæntorchæster? 
Dette ere Spørsmaal undertegnede vil prøve at besvare som best han kan 
i løpet af denne corte Tekst.

tekst: Hakan Foss
bilde: MPO

Medicinsk 
Paradeorchæster 55 Aar
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Statuterte titler. Vaar leder, dog sin phe-
minine holdning, ere fortsatt Phormand, 
et 8nde Mars ere de feminine Herrers dag. 
Dette kan kanskje virke Conservativt, men 
ere phørst et phremst phor at statuere vaar 
Likhed et Brorskap.

Undertegnede vil paastaa at Orchæs-
teret ere den mest mangfoldige Studen-
terorganisationen paa Phakultetet. Phor 
i motsetning til øvrige Phoreninger paa 
Studiet ere der noget som virker tiltrek-
kende for alle et enhver. Undertegnede vet 
ikke helt hva det er, men Orchæsteret haver 
blitt til et Phristed for sine Læmme, phri-
ere end baade Kongens By, dansing kun 
iphørt Adams Drakt et Youngstorget. Der 
andre Phoreninger haver Opptaksprøver et 
én - 1 - aapen Øvelse i Semesteret, ere hver 
eneste Orchæsterøvelse en aapen Øvelse. 
I tillegg oppmuntrer vi, kanskje specielt, 
de der aldri haver tatt i et Instrument phør 
til at bli med. Orchæsteret ere afhengig 
af en Likevekt af baade Naturtalenter et 
Musicanter phor at Overleve. Skulle den 
ene Categorien Dominere ville der oppstaa 
uønskede Complicationer i begge ender 
af Skalaen.

Der ere dog visse Phellestrekk et Crav: 
Der Skaales generelt phor lite et pspilles 
generelt phor mye! Det vil si, mange ønsker 
at holder Pspillingen til et phorsvarlig 

Minimum et Hyggen til et Phorsvarlig 
Maximum. Undertegnede maa dog her 
innvende at for ham kunne Abba Gold 
giærne bli pspilt inn i de sene Nattetimer 
til Morgenphorelesningene neste Dag.

Aporopos Abba Gold tar vi hvert Aar, 
nærmere juletider, vaare Instrumenter 
phatt et sætter oss i en

Karaoketaxi med retning Caien. Vi sti-
ger saa ombord paa DFDS’ Pearl Seaways 
eller tilsvarende

et pspiller Anchors Away i det vi kaster 
Loss et til den geriatriske Gardes pstore 
Glæde. Phor at oppsummere tournéen 
cort, pspiller vi Concerter type minimi paa 
den norske, finske et svenske ambassade i 
Kiøbenhavn. Der ere phor øvrig paa den 
svenske Ambassade vi til slutt pspiller 
Abba Gold. Phra Ambassadeconcertene 
gaar Pherden videre til Tournéens Climaks: 
Hygiæne- et Qualitetscontroll af Carlsberg 
Bryggerier, phør vi tar Oslobaaden hiæm 
med de festivitas det innebærer. En kan 
godt si at Phedrelandet Noreg haver oss 
at tacke phor sin gode Carlsbergøl de 
siste 53 Aar.

Orchæstergrava ere ethvert Orchæster-
læmmes andre Hjem. Den ere decoreret 
med Carlsberggrønne vegger bekledd af 
historiske Photographie, berget Julepynt 
et røde Lys. Phor oss ere Grava roten til 
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all Livsgnist. I Orchæstergrava haver vi 
Øvelse hver Partallsuge, vi haver Cham-
pangnephrocost paa Grunnlovsdagen, 
vaar Generalphorsamling et mye, mye 
mer. #Liveterbestigrava, skrives det ophte 
paa Verdensveven, giærne tett efterphulgt 
af #mpoerbest. Undertegnede kunne 
ikke vært mer enig. Grava ere Kiernen 
af Orchæsterlivet et vaar viktigste Arena. 
Phor tiden haver vi til samtlige Læmmes 
store Sorg icke en slik Grav, men fryckt 
ikke, vaar Grav vil giænoppstaa.

I tillæg til nævnte Evenement vi 
avholder i grava, ere vi ogsaa til stede, 
Traditionen tro, i 17demaitoget, phoran 
Medicinerne paa vaart Vaarbal, paa Tes-
timonium phor Phakultetets nye Doc-
tores (til Decanus’ store begeistring), 
paa Skilsmissebal i tillegg til de berømte 
Champagneoppdrag.

Vel mødt på Jubilæumsconcert et 
Øvelse!

Ærbødigst et phorbindeligst
Medicinsk Paradeorchæster ved
Hr. Phormand Stordal
Hr. Cheforégisseur Safaralilo, Phor-

mand af Trombonegruppen

«Phra 
Ambassadeconcertene 

gaar Pherden 
videre til Tournéens 

Climaks: Hygiæne- et 
Qualitetscontroll af 

Carlsberg Bryggerier»
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Infeksjons-
medisin
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Hva går spesialiteten ut på?
Infeksjonsmedisin er en indremedisinsk 
subspesialitet, der en stor del av arbeids-
området i tidligere tider var epidemier, 
men nå omfatter mer uvanlige, kompli-
serte, og/eller smittsomme infeksjoner. 
Eksempelvis tar infeksjonsmedisinerne 
hånd om pasienter med tuberkulose, 
endokarditter og infeksjoner i skjelett og 
sentralnervesystemet, ofte i samarbeid 
med andre spesialiteter. Typisk blir også 
pasienter med uklare tilstander sendt til oss 
for utredning, hvor infeksjon kan være en 
forklaring. Pasienter med kroniske virus-
sykdommer slik som HIV og hepatitt B/C 
utgjør også en stor pasientgruppe hos oss. 

I tillegg har infeksjonsmedisinerne en 
viktig tilsynsfunksjon, hvor vi gir råd om 
diagnostikk og behandling av komplekse 
pasienter, særlig på intensivavdelingene. 
Vi gir også råd om mest mulig korrekt 
antibiotikabruk for på sikt å hindre resis-
tensutvikling hos enkeltpasienten eller 
sykehuset. På mindre sykehus passer også 
infeksjonsmedisinere på at smittevernpro-
sedyrer på sykehusene følges. 

Hvordan foregår spesialistutdanningen?
Spesialiseringsreglene er under revisjon, og 
vil endres på framover. Per i dag kreves en 
indremedisinsk spesialisering i bunn, og ett 
år med mikrobiologi. Å ha jobbet på lab 
gir en viktig innsikt i hva mikrobiologene 
gjør og hva de kan levere. Man utvikler 
et nært forhold til mikrobene, og lærer 
seg å lukte en streptokokkvariant. Videre 
kreves en avlagt eksamen i tropemedisin 
og to år på infeksjonsmedisinsk avdeling. 

Hvordan er en vanlig arbeidshverdag?
En typisk arbeidsuke består av veksling 
mellom oppfølging og behandling av 

pasienter på poliklinikken, sengepost, og 
tilsyn. Vår avdeling har også en bakvakt-
funksjon både for eget og andre sykehus, 
fastleger, sykehjem og så videre, der vi 
tolker prøvesvar og gir råd om diagnostikk 
og behandling.

Hva slags utfordringer møter man som infeksjons-
medisiner?
En svært aktuell utfordring er den økende 
antibiotikaresistensen, som også begynner 
å bli et daglig problem i Norge. Vi jobber 
kontinuerlig for at alle skal være tilbake-
holdne med antibiotikabruken. 

Hvordan er arbeidsmiljøet? 
Mitt inntrykk er at det jevnt over er 
veldig bra på de ulike avdelingene rundt 
om. Fagmiljøet er oversiktlig, og kanskje 
selekterer faget inn gode personligheter? 

Hva er de viktigste egenskapene for en infeksjons-
medisiner? 
I likhet med de fleste andre indremedisi-
nere, er de som velger denne spesialiteten 
ofte selektert på diagnostisk interesse. 
En infeksjonsmedisiner bør også være 
omgjengelig og evne å kommunisere med 
ulike mennesketyper, da vi møter pasienter 
fra mange samfunnslag med svært variert 
bakgrunn. Globalt sett er infeksjoner et 
hovedproblem i mange fattige land, gir 

høy spedbarnsdødelighet og bidrar til 
dødeligheten på verdensbasis. En del av 
oss i faget har et eget hjerte også for dette 
aspektet ved infeksjonsmedisinen. 

Hva vekket interessen din for faget?
Kombinasjonen av det intellektuelle ved 
diagnostikken og muligheten til jobbe mye 
med pasienter var tiltrekkende. I tillegg 
hadde jeg en bakgrunn fra immunologien 
der jeg hadde forsket på først immunologi 
og så HIV. Samtidig med mine tidlige 
forskningsår skjedde en enorm utvikling 
innen cellebiologi og patofysiologi, og 
veldig mye basal kunnskap kom på plass. 
Det var veldig inspirerende å være med 
på denne utviklingen, og jeg ønsket å 
fortsette med dette.  

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i framtiden?
På slutten av 60-tallet ble det sagt at infek-
sjoner snart kunne begraves som problem. 
Historien har imidlertid vist det motsatte, 
med stadige epidemier, økt antibiotikare-
sistens og utbredt infeksjonsproblematikk 
globalt. Infeksjoner vil alltid være et 
problem, og det vil alltid være behov for 
infeksjonsmedisinere. Sannsynligvis vil 
dette behovet øke i tiden som kommer.

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Det er viktig å signalisere denne interessen 
tidlig. Vi ser at mange har bakgrunn fra 
internasjonal helse, da spesialiteten byr 
på reisemuligheter og et internasjonalt 
perspektiv. Vi trenger fast ansatte som 
ønsker fagutvikling, så det er positivt 
med kandidater som også har forsknings-
interesse.

«På slutten av 
60-tallet ble det sagt at 
infeksjoner snart kunne 
begraves som problem.»

Midt i resistensproblematikk, tuberkulose og hepatitt står infeksjonsmedisinerne. 
Æsculap har møtt Dag Kvale, professor og leder for Infeksjonsmedisinsk avdeling 
ved Oslo Universitetssykehus.
tekst: Vibeke Risvold
bilde: UiO
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Turnus

lege
tekst: Mikal Jacob Hole
bilde: Privat
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Hvorfor valgte du turnus i Bodø? 
Lokal tilhørighet, Bodøpakken og god 
trivsel under 5. årspraksis, hvor jeg også 
så et stort potensiale på operasjon da det 
var lett å komme til.

Hva er du fornøyd med? 
På kirurgisk fikk jeg god kontakt med 
LIS-legene, og jeg ble godt møtt på orto-
pedisk avdeling. På psykiatrisk: Fantastisk 
veiledning (én time med overlege, én gang 
i uken). Mye ansvar, egne pasienter, hyg-
gelig arbeidsmiljø og eget kontor.

Hva er du ikke fornøyd med? 
Det er elendig oppbygning av selve turnu-
sen på kirurgisk og ortopedisk, med vakt 
i akuttmottaket, poliklinikk og innskriv-
ning om hverandre. Det var ikke lagt opp 
til postuker og veldig dårlig innføring i 
vaktarbeid før jeg begynte i akuttmottaket. 
Jeg måtte krangle for hver rotasjon for å 
få følgevakt. LISene har ikke kapasitet til 
å følge opp akuttmottaket fordi de står og 
opererer. Det er veldig lite kontakt med 
overlegene på kirurgisk og ingen god 
opplæring eller veiledning i prosedyrer, 
bare en brøkdel av det som anbefales i 
turnusveilederen blir gjennomført. Ø-hjelp 
og poliklinikk er overbelastet, med ingen 
styring av bemanningen sett mot pasient-
pågang, ingen faste kontorer for innskriv-
ning, noe som betyr at man må lete etter 
kontor for hver pasient. Det har skjedd at 
ø-hjelp-turnuslege har blitt kastet ut av sitt 

kontor fordi andre må bruke det. Ingen, 
til minimal styring, på hvordan kirurgiske 
polikliniske pasienter behandles. Det er 
nærmest helt opp til turnuslege å avgjøre 
behandling og behandlingsoppfølging, 
fordi LIS ikke har tid til å konferere med 
en. Turnuslegene har ingen tid til å gå 
på operasjon, delta på småkirurgi, delta 
på LIS sin poliklinikk eller postarbeid 
siden turnusen er overlesset med vakt i 
akuttmottaket, innskrivning og ø-hjelp/
poliklinikk. Det er forferdelig å oppleve 
at pasienter må vente opptil 5-6 timer på 
ø-hjelp, og så måtte forsøke å forklare 
ventetiden.
 
Hva har gjort mest inntrykk så langt?
Hvor stor forskjell det er på klinikkle-
delsens interesse for turnusleger og syn 
på turnuslegenes verdi. På psykiatrisk 
blir du tatt på alvor og legene viser stor 
interesse, mens på kirurgisk blir du sett 
på som søppel.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat? 
Å få samarbeide med et funksjonelt team, 
som for eksempel traumemottak og å 
lære og etterhvert innse at man forstod 
pasientens problem og fant riktig diagnose.  

Hva er din dårligste erfaring? 
Å måtte ta avgjørelser jeg vet er for dårlige 
og som muligens er dårlig pasientbe-
handling, som resultat av å ikke ha noen 
å veilede eller konferere med.

Navn: Ole Tinnan
Alder: 32
Universitet: UiT – Norges Arktiske Universitet
Sykehustjeneste: NLSH Bodø 3-delt
Distriktstjeneste: Bodø

Hvor mye jobbet du hver uke? 
På kirurgisk og ortopedisk jobber jeg ca. 
50 timer i uken, flere uker opptil 62 timer.

Tips til andre som skal i turnus? 
Undersøk hvordan turnustjenesten er på 
det sykehuset du ønsker deg til, skygg 
unna sykehus som ikke tar turnuslegene 
seriøst. Det er veldig vondt å innse at en 
ikke får lært alt en burde før distriktstje-
nesten og at en må gjennomføre dårlig 
pasientbehandling på daglig basis.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten? 
Ønsker å jobbe på sykehus, først og fremst 
LIS/vikariat på ortopeden, anestesi eller 
kirurgisk. Andre kirurgiske stillinger som 
ØNH, gynekologi, øye er også interessant.   
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Som barn gjorde jeg ofte innkjøp for bestefar. Han var nok den typen som mente at, om 
ikke alt, så var mye bedre før – uten å kunne peke på en konkret tidsepoke. En av de faste 
varene på handlelista var Dagbladet, og jeg lærte mye av å lese tabloidavisa den gangen. 
Blant annet om alt var bedre før. 

Forskning har revolusjonert den medisinske kunnskapen, og sykdommer som før kunne 
bety at man måtte legge seg under torva litt for tidlig, kan i dag kureres relativt lett. Her i 
Vesten trenger vi ikke lenger å bekymre oss for meslinger og polio. Ved hjelp av et lite stikk 
i armen på vårparten i sjuende klasse er ikke disse sykdommene på «bucket-lista» til selv den 
mest ihuga hypokonder. 

Ser man til andre deler av verden, som ikke nyter godt av et fungerende vaksinasjons-
program, er disse dødelige sykdommene fortsatt en del av livet sjøl. Ber man noen av disse 
nostalgikerne sammenlikne hverdagen i Norge og Zimbabwe er som regel samtalen over på 
fem sekunder. Likevel gir de seg ikke. 

Og de blir bare eldre og eldre. Vi har en jevnt stigende levealder og generell helse her på 
berget. Nostalgikerne skulle altså ønske at de allerede hadde takket for seg, ettersom man i 
«gamle dager» ikke kunne regne med å få nyte en 20 år lang pensjonisttilværelse. 

De ville heller ikke kunne forvente å se alle barna og barnebarna vokse opp, for samtidig 
som levealderen har steget, har barnedødeligheten sunket. De gode gamle dager, da man 
kunne forvente pushe 50 om man var heldig, får vi altså aldri tilbake.

Seksualitet er en også stor del av det vi kalles helse. Seksualundervisningen i offentlig 
skole har blitt kraftig forbedret, og ungdommen i dag må sies å være bedre informert om 
både blomstene og biene enn besteforeldrene deres var. Men var det bedre å la de pubertale 
forbli uvitende? En vandrehistorie fra byen jeg er fra går ut på at et arbeidslag på 60-tallet 
spurte en av karene «onanerer du ofte?». Vedkommende spurte hva det var for slags svineri. 
Da resten av lauget forklarte begrepet med r-ordet, svarte kollegaen bestemt: «Åja, da vet 
jeg hva det er».

På tross av massiv satsing på forskning og helse mener altså fortsatt noen at alt var bedre 
under krigen. De blir godt hjulpet av skrekkhistorier som i massemedia selges som varmt 
hvetebrød. Noe var kanskje bedre under krigen. Dagbladet for eksempel. Og kvaliteten på 
varmt hvetebrød.

Alt var bedre under 
krigen

tekst: Sondre Hauge Rønning
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Det er en tilbakevendende trend. Med noen måneders mellomrom kjører tabloidavisene 
gigantiske gråteoppslag. Saken er selvfølgelig at en eller annen pasient ikke får den 
avsindig dyre medisinen han/hun ønsker seg. Dette er fantastisk tabloidmat; krigstypene 
kommer ut, ministerens avgang kreves, og alt er sentrert rundt at ett eneste menneske 
skal få rundt ett ekstra leveår.

Det er omtrent det minst logiske deres Uetiker noen gang har lest.
Vi kan like godt regne på det.
En av medisinene som har blitt ønsket med krigstyper er kreftmedisiner som heter så 

mye som PD1-hemmere. Denne er forbi forsøksstadiet, men koster rundt 1,1 millioner per 
person per år (ifølge «helsetopper», altså våre kjære byråkrater). Når vi vet at prognosen 
er at pasienten kun oppnår et drøyt ekstra leveår blir det bra med penger, og da har vi 
ikke regnet inn lønna til legene, sykepleierne og de nevnte helsebyråkratene.

Det er helt sikkert fint og flott å gi terminalpasienter litt ekstra tid. Men er det egent-
lig etisk rett?

For prisen av ett leveår for vår kreftpasient kunne vi fått 169 gebisser eller 28 høykva-
litets laserbehandlinger av øynene, men viktigst: Vi kunne fått 17 fulle ansiktsløftninger 
for dette.

Vi vet at psykiske lidelser er på vei til å bli vår tids folkesykdom. Mange av oss vil 
rammes av depresjoner i løpet av livet, og mange sliter med dårlig selvbilde. Dette slår 
ut i både hverdagen og verden. Bør man ikke da prioritere velferden til alle disse?

Det koster samfunnet millioner av kroner når folk glir ut av arbeidslivet på grunn 
av psykiske lidelser. Dette må vi motvirke og forebygge – vi må gi folk selvtillit. Hva 
kan da være bedre enn en skikkelig statsfinansiert ansiktsløftning? Det er tross alt bra 
for selvbildet å føle seg skamdigg, og det koster så lite.

Selv om pasienten med behov for millioninvesteringer roper høyest må du kanskje 
stille deg selv det interessante spørsmålet: Gjør jeg egentlig mest godt for verden som 
helhet nå? 

Uetikeren: Det koster 
så lite

tekst: Uetikeren
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Høy global prevalens av antibiotikare-
sistens hos E. coli ved urinveisinfeksjon 
hos yngre.
Ashley Bryce og medarbeidere gjennom-
gikk 58 observasjonsstudier på E. coli 
antibiotikaresistens, isolert fra urinveis-
infeksjon hos barn og yngre voksne [1]. 
Det var høy resistensprevalens for flere 
typer antibiotika. Mest fremtreden var 
ampicillin, især i land utenfor OECD med 
en resistensprevalens på 79%. 

European Society of Microbiology and Infectious 
Diseases (ESCMID) anbefaler et antibioti-
kum som førstevalg kun hvis den lokale 
resistensprevalensen er under 20%. Studien 
viser således at ampicillin, co-trimoxazole 
og trimethoprim ikke lenger er egnet som 
førstevalg i mange OECD land. Ingen av 
studiene var fra Norge. 

Flyktning og immigrant anamnese –
viktig(ste?) risikofaktor for ikke-affektiv 
psykose. 
Resultater fra en større kohort i Sverige, 
publisert i British Medical Journal, viser en 
nesten tre ganger så stor risiko for psykose 
blant flyktninger sammenlignet med bak-
grunnsbefolkningen [2]. Sammenlignet 
med immigranter hadde flyktninger, med 
godkjent asyl, en 66% høyere sannsynlighet 
for å utvikle psykoselidelse. 

Risikoen varierte mellom regioner. Det 
var for eksempel ingen forskjell mellom 
immigranter og flyktninger sør for Sahara, 
men disse hadde til gjengjeld en fem 
ganger så høy risiko som den svenske 
bakgrunnsbefolkningen. I en tid med 

stor folkevandring underbygger studien 
viktigheten av et robust psykisk helsevesen 
i mottakerlandet som kan oppspore og 
håndtere mentale lidelser i en tidlig fase. 

Manglende helsemessig adferdsgevinst 
av informasjon om egen DNA-justerte 
helserisiko.
En systematisk oversikt og metaanalyse av 
18 studier viser manglende evidens for å 
gi individbasert informasjon om genetisk 
risiko for å fremme helsemessig adferd 
[3]. Med andre ord, resultatene støtter 
ikke genetisk testing av individer med 
bakgrunn for å motivere risikoredusert 
adferd. Eksempler på slike endringer er 
røykeslutt, endringer i diett og økt fysisk 
aktivitet. 

Studien var en oppdatering av en Cochrane 
review fra 2010, og den ser kun på genvarian-
ter som er assosiert med en risikoøkning for 
vanlige multifaktorielle sykdommer, som 
kreft og diabetes. Studiene var generelt av 
dårlig kvalitet.

Diklofenak kommer frem som det beste 
NSAID preparatet for osteoartritt, mens 
paracetamol alene har ingen nytteverdi.
En fersk metaanalyse i Lancet så på ulike 
doser av NSAID preparater og paracetamol 
i behandlingen av osteoartritt i kne og/
eller hofte [4]. Med utgangspunkt i 74 
randomiserte kliniske studier var 150 mg/
daglig diklofenak det klart beste valget for 
bedring av smerte og funksjon, etterfulgt 
av etoricoxib 60 mg/daglig. Uansett dose 
var paracetamol, brukt alene, uten over-
bevisende klinisk nytteverdi. Forfatterne 
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understreker nødvendigheten av å vurdere 
bivirkninger og behandlingseffekt på 
individuelt grunnlag.

Kognitiv atferdsterapi eller annengene-
rasjons antidepressiva ved depresjon? 
En ny systematisk oversikt og metaanalyse 
av 11 randomiserte kliniske studier så 
på effekten av kognitiv atferdsterapi og 
annengenerasjons antidepressiva (hvilket 
ikke inkluderer trisykliske antidepressiva 
og monoamine oxidase hemmere) ved 
depresjon hos voksne [5]. Ingen statistisk 
signifikante forskjeller ble observert, selv 
ved kombinasjonsterapi vs monoterapi. 
Det var flere som trakk seg fra farmakolo-
gisk behandling, på grunn av bivirkninger, 
enn kognitiv atferdsterapi, men forskjellen 
var liten og ikke statistisk signifikant. 

Professor i psykiatri ved Norges teknisk-
naturvitenskapelig universitet, Gunnar 
Morken, mener man bør velge den behand-
lingsformen pasienten foretrekker [6]. En 
viktig mangel er at ingen av studiene så 
på lette former for depresjoner.
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«Både MBSR og CBT 
var mer effektiv enn 

vanlig behandling for 
smerte og funksjonelle 

begrensninger»

En lite anerkjent intervensjon mot kro-
niske ryggsmerter: hjelp pasienten til å 
leve med sin tilstand?
En ny randomisert studie, publisert i The 
Journal of the American Medical Association, 
vurderte effekten av mindfulness-basert 
stressreduksjon (MBSR) og kognitiv 
atferdsterapi (CBT) eller «vanlig behand-
ling» på kroniske ryggsmerter [7]. Både 
MBSR og CBT var mer effektiv en vanlig 
behandling for smerte og funksjonelle 
begrensninger. Det var ingen statistisk 
signifikant forskjell mellom MBSR og 
CBT. Gruppen som ble randomisert til 
«vanlig behandling» fikk 50$ til å søke 
hvilken som helst behandling de eventuelt 
ønsket. 

Resultatene setter fokus på en mindre 
anerkjent tilnærming til kronisk smerte-
problematikk. 



Hjernemat 

tekst: Martin Norum

Ernæring gjennom millioner av år 
| For omlag 6 millioner år siden begynte 
primater å flytte fra tropiske skoger til 
savannene. I motsetning til verden i dag 
var disse forhistoriske områdene fuktige og 
hadde trolig tilgang på frukt og grønnsaker 
året rundt. 3 millioner år senere finnes det 
bevis for at forholdene endret seg. Klimaet 
endret seg og savannene tørket ut sammen 
med matforsyningen. Mange pattedyr, 
inkludert noen primater, ble utryddet, 
mens andre tilpasset seg endringene. 
Arkeologer som arbeider på områder i 
det moderne Etiopia har funnet dyrerester 
som daterer til underkanten av 3 millioner 
år tilbake i tid. Merker av kutt på bena 
er ifølge Manuel Dominguez-Rodrigo, 
en paleoantropolog ved Computense 
University i Madrid, et tilnærmet sikkert 
tegn på at dyrene ble slaktet [1, 2]. Ifølge 
han var det bare to typer primater som 
overlevde klimakatastrofen, planteetere 
og kjøttetere. Den kjøttetende typen ble 
Homo sapiens og vi utviklet en større hjerne 
enn planteeterne.

Hva med kjøttet gjorde at hjernen 
ble større? | Animalske kjøttprodukter 
er en særdeles god fett og proteinkilde med 
høyt innhold av mange viktige mikronæ-
ringsstoffer som jern, sink, vitamin B12, og 
fettsyrer, deriblant omega-3. Plantebasert 

mat inneholder mange av de samme 
næringsstoffene, men utfordringen er at 
mengden de forekommer i er lav, og ofte 
ikke like biotilgjengelig for mennesker. 
Eksempelvis, jernet fra rødt kjøtt finnes 
i hemoglobin-molekylet som lar seg let-
tere absorbere enn jern fra bønner og 
grønnsaker. Èn av årsakene er at såkalte 
fytater (fytinsyre) bindes til jern i planter 
og blokkerer dets tilgjengelighet til krop-
pen. For å få i deg like mye jern som du 
får i deg fra en biff må du spise massive 
mengder spinat.

Mikronæringstoffene vi finner i kjøtt 
har en viktig rolle på kognisjon. Ifølge 
Charlotte Neumann, en barnelege ved 
University of California, er det en klar og 
undervurdert kobling mellom kjøtt og kog-
nitiv helse. Hun har studert kjøttkonsumet 
i Afrika og India de siste tretti årene. Det 
er en korrelasjon mellom underskudd av 
mikronæringsstoffene fra kjøtt og hjernere-
laterte lidelser, deriblant lav IQ, autisme, 
depresjon og demens. 

På 80-tallet begynte forskere å mistenke 
at mangel på kjøtt i noen fattige landsbyer 
bidro til et mangfold av ulike barndoms-
problemer: svekket immunforsvar, redusert 
vekst, sosiale vansker og dårlige skole-
prestasjoner. Forskere fra fem universiteter 
studerte effekten av kronisk underernæring 
i Mexico, Kenya og Egypt, og fant at barn 

Konsumering av dyrekjøtt har hjulpet mennesker å utvikle større hjerner, 
men hvor nødvendig er kjøtt med dagens rike utvalg av mat?
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som spiste den største mengden kjøtt og 
meieriprodukter scoret høyest på fysiske, 
kognitive og atferdstester [3]. Korrelasjon 
er ikke kausalitet, og derfor trengtes det 
en kontrollert studie for å se nærmere 
på effektene av kjøttkonsum. Neumann 
startet et stort prosjekt [4] i Kenya der 
hun og teamet hennes valgte 12 skoler med 
barn i alderen 6 til 14. Skolene ble delt i 
fire grupper: Kontrollgruppen fikk ingen 
matbit, mens de tre andre fikk variasjoner 
av «Githeri», en tradisjonell grøt bestående 
av mais, bønner og grønnsaker. Den ene 
gruppen fikk en basisversjon, den andre 
fikk basisversjonen og et glass melk, og 
den tredje gruppen fikk kjøtt i tillegg. 
Sammenlignet med de andre gruppene 
hadde gruppen som fikk servert kjøtt større 
muskelmasse og færre helseproblemer. De 
viste også større delaktighet på lekeplassen 
og den kognitive prestasjonen var også 
høyere — kjøttgruppen presterte bedre enn 
de andre gruppene i matte og språkfag [5]. 
Neumann var ikke overrasket over funnene. 
Det typiske kostholdet i Kenya inneholder 
ikke mye eller nok næringsstoffer som kan 
hjelpe hjernen å utvikle seg. Utfordringen 
er å få folk til å spise mer kjøtt, hvilket er 
ansett som for dyrt. Et viktig poeng er at 
stort sett alle typer kjøtt er bra. Det må 
ikke være slaktet kjøtt, men ormer, larver, 
termitter og annet kan også gi viktige og 
rimeligere næring.

Mange av studiene som ser positive hel-
sefordeler av et høyere inntak av animalske 
produkter har blitt utført i populasjoner 
som får i seg lite næring. En forsker ved 
navn Diane Hosking ved Australian Natio-
nal University spurte 352 friske australiere 
mellom 65 og 90 år med middels til høy 
inntektsbakgrunn om å fortelle om de 
husket hva de spiste mens de vokste opp 
[6, 7]. Hvor ofte spiste de grønnsaker, fisk, 

kjøtt eller andre matvarer? Hosking fant 
i motsetning til Neumann ingen korrela-
sjon mellom studiedeltakernes tester og 
kjøttkonsum som ung. 

Svakheter i ernæringsvitenskap | 
Det er viktig å være bevisst over de mange 
svakhetene som finnes i ernæringsfors-
kning. For eksempel, i retrospektive studier 
må vi ta med i betraktning at mennesker 
har en tendens til å huske dårlig hva vi 
spiste. Selv i korte tilbakeblikk har vi en 
klar tendens til å feilrapportere hva og hvor 
mye vi spiser [8]. Det ser ut til at det er en 
stor utfordring å få folk til å analysere sitt 
eget kosthold korrekt. I tillegg spiser vi ikke 
enkelte matvarer, men måltider bestående 
av mange matvarer. Det gjøre det vanskelig 
å ta ut viktigheten av én matvare, slik som 
kjøtt. I studiet til Hosking i Australia så 
man også at de samme personene som 
hadde spist mer kjøtt hadde rapportert at 
de spiste mer dessert og snacks. 

For å problematiserer ernæringsviten-
skapen ytterligere; det finnes individuelle 
genetiske forskjeller som kan danne ulike 
behov for mikronæringsstoffer. Hvor mye 
mat og hva slags type vi må spise for å nå 
behovene våre vil derfor variere fra person 
til person. 

Hvor mye kjøtt skal vi spise? | 
Spørsmålet vi sitter igjen med blir hvor 
mye kjøtt en helsebevisst person bør 
spise? Næringsstoffene vi finner i kjøtt er 
viktige for helse og kognisjon, men bare 
til et visst punkt. For lite kan forsinke 
utvikling og svekke kognitive egenskaper, 
men for mye kjøtt, spesielt bearbeidet, er 
assosiert med økt risiko for blant annet 
kreft og hjertesykdom. Nok en gang er det 
viktig å innse begrensningene i de enorme 
befolkningsstudiene som er gjort. De fleste 

«Dagens 
helseutfordringer er 

komplekse (…) Grove 
forenklinger som peker 
ut et enkelt næringsstoff 

eller matvare som 
synder, er ingen tjent 

med»
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av disse studiene viser kun en korrelasjon, 
og ikke nødvendigvis en kausalitet, og er 
i tillegg preget av svært mange åpenbar 
konfunderende livsstilsfaktorer som gjør 
det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. 

Det er for eksempel svært sjeldent tatt 
høyde for hvordan kjøttet er tilberedet 
eller hva slags type kjøtt det er. Samtidig 
er det velkjent at kjøtt som er brent/for 
mye stekt har flere karsinogener. Det er 
også forskjell på om kjøttet er prosessert 
på fastfood-restauranter eller om det er 
en renskåret biff tilberedt godt hjemme, 
servert med grønnsaker og ris eller poteter. 
Kanskje personer som spiser mer kjøtt 
også er mindre aktiv? Det er i praksis 
tilnærmet umulig å kontrollere for alle 
disse faktorene. En aktiv, sunn person 
som spiser variert, bør antakelig være 
lite redd for negative konsekvenser av å 
spise noe mer rødt kjøtt enn anbefalt, men 
dette betyr ikke at det offentlige rådet om 
begrenset inntaket til ikke mer enn 500 
gram ikke holder mål — tvert imot er det 
kostholdsrådene som gjengir det totale 
kunnskapsgrunnlaget best mulig. 

Hva med vegetar? | Det har vært obser-
vert i større studier at vegetarianere har 
lavere forekomst av enkelte kroniske syk-
dommer. Det har imidlertid vært uklart om 
dette kan ekstrapoleres til lavere mortalitet. 
I en ny studie av to prospektive studier, som 
inkluderte 60 310 personer i England, ble 
sammenheng mellom ulikt kjøttkonsum 
og dødlighet undersøkt [9]. Konklusjon? 
«In this analysis of mortality by diet group 
in a population with a high percentage of 
vegetarians and others who eat little or no 
meat, we found no significant differences 
in all-cause mortality between the diet 
groups». At man automatisk er sunnere 
ved å avstå fra rødt kjøtt virker å være 
ubegrunnet. 

I mediene forekommer det ofte uttalel-
ser om enkelte matvarer eller næringsstoffer 

(enten det er rødt kjøtt, sukker, salt eller 
andre ting) som blir i overkant negativt 
vinklet. Dette resulterer i unødvendig 
skremselspropaganda. Ikke bare er uttalel-
sene fra ufaglærte, men også godt skolerte 
og høyt utdannede mennesker bedriver det 
jeg vil kalle ernæringsnocebo (å gi negative 
forventningseffekter av et næringsemne). 
Dagens helseutfordringer er komplekse 
og tett knyttet opp mot livsstil, inkludert 
kosthold. Grove forenklinger som peker 
ut et enkelt næringsstoff eller matvare som 
synder, er ingen tjent med. Min person-
lige mening er at mange overdramatiserer 
farene ved inntak av rødt kjøtt og at vi må 
tenke kontekstbasert og individuelt når vi 
skal gi råd om inntak av kjøtt. Som oftest 
vil de offentlige anbefalingene dekke 
de aller fleste behov. Det gode, gamle 
konseptet «alt med måte» kan i denne 
sammenheng være en god ting å følge. 
Boken Hemmeligheten av Wasim Zahid 
kommenterer denne levereglen på en god 
måte. Slik kan vi leve lengere og sunnere. 

Om gjesteskribenten | Martin Norum er 
en anerkjent personlighet i norsk treningsbransje. 
Tidligere praktisk fagansvarlig i Akademiet for 
personlig trening, nå PT, forfatter, foredragsholder og 
ernæringsstudent ved International Society of Sports 
Nutrition. Norum har utgitt to bøker, Bygg muskler 
og Styrketrening for jenter, og arbeider i bedriftene 
Webcoaching AS og, hans eget, Norum Helse AS. 
Norum er også mannen bak kreftforeningen, Norum 
Cancer Association. Besøk hans hjemmeside på www.
martinnorum.no

«Ikke bare er 
uttalelsene fra 

ufaglærte, men også 
godt skolerte og høyt 

utdannede mennesker 
bedriver det jeg vil 

kalle ernæringsnocebo»
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Lik kjønnsfordeling ≠ 
mangfold

tekst: Emma Lengle I dagens mediebilde snakkes det for 
tiden om kjønnsandelen på de ulike 
universitetsstudiene [1]. «Om studiet 

kun klarer å rekruttere fra den ene halvde-
len av befolkningen, går vi glipp av mange 
gode leger, sier Rasmus Bakken, leder i 
Norsk medisinstudentforening (Nmf)» 
står det i denne artikkelen. Er kjønn den 
eneste måten man kan dele befolkningen 
på? Vil man ikke med denne retorikken 
også gå glipp av mennesker som ikke blir 
rekruttert fra alle deler av befolkningen? 
Diskusjonen går ofte i andeler og tall, som 
om det med under 40 prosent gutter på 
medisin plutselig vil gå ad undas – med 
både læringsmiljøet, arbeidsmiljøet og 
hele helsevesenet.

Mange har egne teorier om hvorfor 
dette skjer – guttene gjør det verre på 
videregående eller søker andre studier 
enten fordi medisinstudiet har blitt mer 
«pleiefokusert» eller fordi legeyrket har 
mistet sin status. Selve mangfoldet er 
et viktig tema, men hvorfor er alle så 
kjønnsfikserte? Hvor er diskusjonen om 
hvor mange fra minoritetsgrupper det 
er som kommer inn på medisin? Eller 
om det er bra for legeyrket å bare ta inn 
«superstudenter» som fikk toppkarakterer 
i alt eller å i praksis kreve at mange må 
ta opp videregåendefag i flere år for å 

begynne på medisin. Dette er etter min 
mening mye viktige diskusjoner å ta opp.

Burde ikke poenget være å rekruttere 
ulike mennesker? Med ulik etnisitet, alder, 
utdanning, bosted i tillegg til kjønn. Man 
snakker om at det er gunstig at legebe-
standen skal representere mangfoldet av 
mennesker [2], men dette brukes feilaktig 
synonymt med kjønnsfordeling, selv om 
det også bør inkludere mange andre 
grupper. Studenter er individer, og det 
er mange faktorer som definerer hvilken 
type leger man blir og hvordan de kom-
mer til å fungere i studie- og arbeidslivet. 
Oppfattelsen om at de største forskjellene 
mellom mennesker er basert på hvilket 
kjønn man er, er etter min mening utdatert. 
Vi tenker på tross av dette fortsatt langs 
disse baner. Kan vi ikke løfte blikket og 
se hele individet?

Vi lever i en tid der kjønn blir definert 
og omdefinert. Grensene mellom kjønn har 
blitt mer flytende, og viktigheten av å ha 
blitt født med et X- eller Y-kromosom har 
mistet mye av sin betydning.  Dette er et 
steg i riktig retning for at flere mennesker 
skal bli inkludert i samfunnet, noe vi har 
kjempet for i lang tid. Hvordan kan man 
da fortsatt komme med kommentarer 
som «en avdeling uten menn vil ikke 
kunne fungere» eller «et kull med kun 

Kjønn er ikke lenger et like lett begrep som det det en gang var. 
Hvorfor er vi da så fokusert på kjønn på medisinstudiet?
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jenter blir bare drama»? Innser de ikke 
hvordan disse kommentarene ødelegger 
for de fremskrittene samfunnet har jobbet 
så hardt for å oppnå? 

Ordet «kjønn» er også i seg selv inter-
essant, for hva er det vi egentlig mener? 
På engelsk bruker man ordene «sex» og 
«gender» for å skille mellom det biologiske 
og sosiale kjønnet, men på norsk bruker 
vi for det meste kun «kjønn». Vi må bli 
flinkere til å definere hva vi mener for å 
unngå å bli misforstått. Defineres vi kun 
av det biologiske kjønnet vårt? Er det 
viktigste for pasienten å ha en lege med 
likt biologisk kjønn som seg selv, eller 
en som kan forstå hvordan man har det, 
hvordan man har vokst opp og hvilket 
sosioøkonomisk ståsted man har?

Min opplevelse av medisinstudiet i 
Oslo er at vi alle egentlig er ganske like. Det 
virker som om de fleste er treningsflinke, 
ernæringsfokuserte og bruker det meste 
av fritiden sin på lesing. Er det disse per-
fekte menneskene som vi vil ha som våre 
fremtidige leger? Det er ikke nødvendigvis 
dette som gjør at man blir en flink lege 
som kan klare å forstå hele pasienten. 
Det kan derimot personlige opplevelser 
som man har samlet opp i løpet av livet 
hjelpe deg med. Selvfølgelig er det viktig 
at man kan faget sitt, men det er også mye 
annet som spiller inn på hvordan man vil 
være som lege.

Når man først sier at man vil represen-
tere hele befolkningen, må vi også jobbe 
hardere for å rekruttere mennesker med 

andre interesser fra ulike bakgrunner. 
Først da vil vi faktisk kunne representere 
menneskene vi også skal behandle.
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Første forelesning

Medisinstudiet er arenaen for aha-
opplevelser, både rent faglig, 
men også sosialt. Det er her 

du innser at stereotypier faktisk ikke bare 
foreligger som rollekarakterer i popkultu-
relle amerikanske High School-filmer, og 
at denne tidsklemma som det skrives side 
opp og side ned om, tilsynelatende ikke 
ser ut til å affisere alle studenter på kullet. 
Jeg tenker selvfølgelig på de som sømløst 
klarer å sjonglere mellom skole, jobb, tre-
ning, sosialt liv, egenpleie og humanitært 
arbeid. Disse menneskene har gjerne 
fullført en nattevakt på pleiehjemmet, 
vasket ned leiligheten, rukket å skrive et 
sammendrag av pensum, tilbakelagt et par 
timer på mølla, bakt de syv slag og reddet 
et gråtende spedbarn ut fra en brennende 
bygning før forelesning, mens du sitter der 
litt medtatt og kjenner deg andpusten bare 
ved tanken på hva du skal lage til middag 
når du kommer hjem.  

På medisin stifter du for alvor bekjent-
skap med uttrykket «alder er bare et tall». 
Kommer du rett fra videregående er du 
vant til å omgås folk som befinner seg i 
noenlunde samme livssituasjon som deg 
selv. Slik er det ikke lenger. På et vors i fad-
deruken trodde jeg bare personen til siden 
for meg hadde fått litt for mye innabords 
da hun takket pent nei til jägershots fordi 

hun hadde «bolle i ovnen». Ni måneder 
og en fødselsannonse senere gikk det opp 
for meg at det ikke akkurat var tradisjonell 
hvetebakst hun refererte til. Bli-Kjent-
lekene i fadderperioden  serverte også 
flere tankevekkere. Mens 19-årige meg 
ikke hadde de store kuriositetene å vise til, 
satt det andre der med bachelorgrader og  
kameraruller proppet av late feriebilder fra 
x-antall jorden-rundt-opplevelser.

På medisinstudiet innser du at folk er 
flinke og ganske ofte at folk er flinkere 
enn det du er. Det oppleves både truende 
og fascinerende på samme tid, og selv 
om ditt rasjonelle jeg tenker at dette danner 
grunnlag for maksimalt læringsutbytte, 
kan du ikke gjøre noe med at det kjennes 
ut som om egoet ditt har fått seg et saftig 
slag i trynet. Ikke bare er du vant til å 
være lærerens yndling, du har gått fra 
å være den som drar lasset, til å bli den 
som desperat prøver å henge med, og 
kommer du uforberedt til en PBL blir 
deltakelsen din brått like intetsigende som 
hallodamens tilstedeværelse på NRK-TV. 

På medisin vil du stå i fare for å bli 
smålig paranoid. Du er overbevist om at 
alle leser mye mer enn deg selv og du er 
livredd for å gå glipp av ting å lese på, 
relevant eller ikke. Noe så uskyldig som 
å komme gående fra Akademika med 

Vi har alle vært der. Første skoledag. Første forelesning. 
I et mystisk avkjølt og påpekende dunkelt Store Aud har 
vi alle blitt innlosjert på vår første dag som (offisielle) 
medisinstudenter (på sosiale medier har det av åpenbare 
grunner vært kjent en stund #snikskryt #janteloven?). 
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tekst: Marianne A. K. Christoffersen en rød pose i hånden, vil vekke større 
oppsikt enn Justin Biebers’ ankomster 
til Norge. Uten forvarsel har en gjeng 
medstudenter flokket seg rundt deg med 
en blanding av angst og sjalusi i blikket, 
klare til å torpederer deg med spørsmål 
om hva du har i posen. Du føler deg med 
ett veldig småkriminell og begynner raskt 
å rekonstruere de siste dagene for å finne 
ut om du kan ha gjort noe som grenser til 
det lovstridige, samtidig som du jobber 
intenst med å berolige folkemassene med 
at du ikke har kjøpt noen bok, bare en ny 
markeringstusj. 

På medisinstudiet i Oslo får du ganske 
raskt med deg at administrasjonen liker 
å bruke forkortelser om alt. Alltid. PBL, 
LSB, TBL. Det gir deg assosiasjoner 
tilbake til tiden hvor man måtte betale 
per tegn man sendte på mobiltelefonen. 
Å skrive en tekstmelding åpnet for sær-
egen ordlek. Hvor mange bokstaver kan 
jeg egentlig fjerne fra dette ordet før det 
ikke gir mening lenger? Innholdet ble 
som følger – mangelfullt og uforståelig. 
Parallellene løper som høyspentledninger 
mellom  frustrasjonsnivået blant 90-tallets 
mobilbrukere og nåtidens medisinstu-
denter.  

Som konfirmant ble du kanskje fortalt 
at nå var tiden kommet for å lære å like 
kaffe. Og om du mot formodning enda 
er en av de som fortsatt ikke liker kaffe, 
lærer du deg i hvert fall nå å drikke kaffe. 
Det er helt stuerent å søke om utvidet 
tid til eksamen for å forsikre seg om at 
man har nok tid til kaffepauser. Du tror 
det kanskje ikke nå, men før du klarer å 
uttale rododendron uten å bli usikker på 
deg selv, har du kjøpt din fjerde Bodum-
termokopp og føyd til Moccamaster under 
julegaveønsker. 

Å være medisinstudent på første året 
er mange ting. Det er selvfølgelig sykt 
kult, morsomt og spennende! Men det 

kan også være strevsomt, trist og til tider 
skremmende. Pensum skal læres, pugges, 
(noe) glemmes og forstås. Det er mye som 
er nytt, det er mye man skal igjennom, det 
er mye man skal erfare…  

Men det står i en ganske ålreit bok at 
«frykt ikke morgendagen, hver dag har 
nok med sin plage.»  

Og det har stemt ganske bra! 
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Røde Kors: prinsippet 
nøytralitet og 
utfordringer i ny tid 

Starten på verdens største huma-
nitære organisasjon | Røde Kors er 
verdens største humanitære organisasjon, 
allerede etablert i 1863. Bevegelsen, som har 
mottatt fredsprisen fire ganger, er tuftet på 
syv grunnprinsipper, humanitet, upartisk-
het, nøytralitet, uavhengighet, frivillighet, 
enhet, universalitet. Røde Kors i Norge, 
stiftet i 1865, er Norges største humanitære 
organisasjon med 42 000 frivillige og 383 
lokalforeninger.

Det hele startet med forretningsmannen 
Henry Dunants personlige opplevelser 
fra slagmarken i krigen mellom Frankrike 
og Østerrike i norditalienske Solferino i 
1859. Flere tusen soldater mistet livet og 
Dunant satte i gang med å organisere 
hjelpearbeidet for å redde sårede soldater, 
uavhengig av hvilken side de kjempet for.

I 1862 utgir Dunant boken Un Souvenir de 
Solferino – Et minne om Solferino – der han 
forteller om krigens grusomheter og lan-
serer ideen om at de som rammes, har rett 

til beskyttelse og behandling, uavhengig 
av nasjonalitet. Hans motto er Inter arma 
caritas – barmhjertighet mellom våpnene. 
Dunant sender Un Souvenir de Solferino til 
statsledere i en rekke land. Boken blir 
således opphavet til Røde Kors-bevegelsen 
som i dag har 189 nasjonalforeninger og 
over 100 millioner frivillige rødekorsere 
verden over.

I 1864 finner den første offisielle 
Genève-konferansen sted der 16 stater 
undertegner den første Genève-konvensjo-
nen, etter initiativ fra Dunant. Jeg skal her 
ta for meg et av prinsippene, nøytralitet, 
og hvordan det kan problematiseres i 
moderne Røde Kors.

Nøytralitet – et middel | Prinsippet 
om nøytralitet er et middel for å nå målene 
om upartisk humanitær hjelpeinnsats i 
Norge og resten av verden. For å kunne 
bevare alles tillit skal Røde Kors ved kon-
flikter ikke ta parti eller på noe tidspunkt 

Verdens største humanitære organisasjon er tuftet 
på syv grunnprinsipper. Disse har bragt Røde Kors 
gjennom 150 år med blant annet upartisk hjelpeinnsats. 
Men nå – i en ny tidsepoke – møter disse prinsippene 
nye utfordringer.«Det hele startet med 

forretningsmannen 
Henry Dunants 

personlige opplevelser 
fra slagmarken 
i krigen mellom 

Frankrike og Østerrike 
i norditalienske 
Solferino i 1859»
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tekst: Roald Jønsson.la seg engasjere i uoverensstemmelser av 
politisk, rasemessig, religiøs eller ideolo-
gisk karakter.

Utfordringer i ambulanse | I min 
jobb i Helse Bergen og Røde Kors Ambu-
lansen Bergen, har jeg vært opp i flere 
«skarpe» situasjoner hvor politiet har måtte 
bistå og avklare situasjonen i forveien.  Det 
kan også hende at pasienten er psykisk 
syk og blir først brakt til Bergen legevakt 
for klarering til tvungen innleggelse på 
psykiatrisk sykehus, i vårt tilfelle, Sand-
viken sykehus. Noen ganger kan det være 
påkrevd at vi blir ledsaget i ambulansen 
av en polititjenestemann. Dette kan være 
betryggende de minuttene det tar å kjøre 
ut til sykehuset. Derimot, hadde vi kjørt 
en Røde Kors ambulanse (som har det 
røde kors påklistret på utsiden) stiller 
situasjonen seg litt annerledes. Vi skal 
til en hver tid følge prinsippene, selv 
om det noen ganger kan virke malplas-
sert i vår moderne tid. I dette tilfelle er 
utfordringene at polititjenestemannen er 
midlertidig bevæpnet. 

Hva med hjelpekorpset | Lignende 
situasjon oppstår i vårt Hjelpekorps når 
politiet anmoder bistand for å finne en 
mistenkt forbryter som mest sannsynlig 
har tatt tilflukt i fjellene. Skal vi si nei på 
grunn av faren for egen sikkerhet, eller 
skal vi ha med oss politiet som vil være 
bevæpnet? Hva hvis politiet finner ham 
og det da viser seg at han er så skadet at 
det er behov for hjelpekorpset?

Slike prinsipielle spørsmål er det nok 
flere av, og med tiden vil også flere komme. 
Er det kanskje nærliggende at det kommer 
en avklaring om tiden er gått fra Røde 
Kors sine prinsipper eller om Røde Kors 
må tilpasse seg?

Blir vi for prinsippfaste? | Som 
leirsjef på barneleiren til Bergen Røde Kors 

ved Hauglandssenteret i Fjalar hadde vi 
med oss 40 barn fra 2 til 4 klasse som ble 
utpekt av Bergen kommune etter søknad 
og anbefaling fra skolen, BUP eller bar-
nevernet. Dette var en aktivitet jeg hadde 
den glede å gjennomføre i 20 år. 

Oppgaven inneholdt også noen utfor-
dringer. Noe jeg mente var berikende for 
barna var å synge før vi spiste. Det tillot en 
grei overgang og en egen ro over gruppen. 
Sangen vi sang var «Og du som metter 
alle…». På en av leirene nevnte en av de 
yngre ledere at sangen var kristelig, og 
siden Røde Kors har et nøytralitetsprinsipp 
skulle vi ikke synge denne sangen. For 
ordens skyld bør jeg nevne at jeg er ateist 
og ikke har noen preferanser til hverken 
denne eller noen andre sanger. Jeg hadde 
således ingen føringer i denne saken, så 
jeg foreslo at hun, veilederen, kunne velge 
en annen sang. Det kunne hun ikke, så jeg 
foreslo at jeg tok dette opp ved neste måltid 
slik at barna kunne da få velge hva de ville 
synge. Etter hvert kom et forslag om en 
sang, og vi prøvde denne. For å si det på 
en annen måte så kokte det hen i sanden. 
Denne unge lederen rapporterte meg til 
administrasjonen i Bergen Røde Kors og 
sa at jeg brøt prinsippet med nøytralitet. 
Jeg tok anmodningen til orientering. 

Det kan være utfordringer i moderne 
tid å praktisere prinsippene bokstavelig fra 
en annen tidsepoke. Problemstillingen kan 
gjøre det praktiske arbeid til Røde Kors 
skadelidende eller sågar ikke å være gjen-
nomførbart grunnet prinsipielle prinsipper. 

Om forfatter | Roald Jønsson er medlem 
i Røde Kors fra 1973, aktiv i Ungdommens røde 
kors, hjelpekorpset, besøkstjenesten, barnehjelpen 
og distriktsleder i Bergen Røde Kors. Styreleder i 
Fanaseter behandlingssenter og medlem i represen-
tantskapet i Norges Røde Kors. Ambulanseleder i 
Røde Kors Ambulansen Bergen fra 2005 – 2011. 
Visitor i Bergen fengsel siden 1989.

«Er det kanskje 
nærliggende at det 

kommer en avklaring 
om tiden er gått 

fra Røde Kors sine 
prinsipper eller om 

Røde Kors må tilpasse 
seg?»
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Å vere mann 
på medisin
tekst: Eivind Nordgaard Hermstad

Det er flerie ting som kjennast 
spesielt ved å vere mannleg medi-
sinstudent. Det er ikkje alltid 

eg kjenner på at eg er mann og dermed 
spesiell på studiet. Eg merker det ikkje 
når eg er på disseksjonsalen. Eg merker 
det ikkje når eg er i mottaket og tek opp 
innkomstjournal. Eg merker det heller 
ikkje når eg diskuterar ei problemstilling 
i ei smågruppe. 

Eg merker det derimot når forelesar slår 
ein lettare mannsjovinistisk vits. Eg merker 
det når smågruppelæraren berre henven-
der seg til meg og den andre mannlege 
medisinstudenten på gruppa. Eg merker 
det også når pasienten synes å ta meg 
meir på alvor enn min langt meir habile 
kvinnelege medstudent. Samstundes er 
dette ting eg sjølv legg merke til, som er 
farga av mine eigne brillar, tankar, idéar og 
hang-ups. Likevel er det i dei augeblikka 
at eg legg merke til at eg er mann, og at 
dei fleste rundt meg er kvinner. 

Eg er feminist. Eg ser at menn og 
kvinner gjennom historia systematisk har 

blitt sett på som ulike, med ulike evner og 
oppgaver definert av kva kjønn dei hadde, 
snarare enn kva dei kunne gjere eller ville 
gjere. Eg er overbevist om at dette til ei 
viss grad også skjer i dag, i dagliglivet, på 
arbedisplassar, i samfunnsdebatten og i 
kvar og ein av oss som prøver å passe inn 
i samfunnet rundt oss.

Vi har alle våre hang-ups. Noko som eg 
verkeleg slit med å la passere uten merknad, 
er tanken om at det finnes kvinnelege og 
mannlege eigenskaper, eller tanken om 
at noko er «mannleg» og noko er «kvin-
neleg» (utover det mest grunnleggjande 
biologiske, sjølvsagt). Det som oftast 
får pluggane mine til å ryke, er om det 
forventast at eg skal digge snøscooter, 
klatring, skikøyring, kaffi, mekking og ikkje 
like lesing, interiør, peiskos, te, estetikk og 
sårbarheit, berre fordi eg er mann. Det kan 
så vere sin sak at eg ikkje er så hypp på te 
eller interiør, men det er ikkje på grunn 
av at eg er mann at eg synes te kan vere 
kjedeleg, eller at interiør er heller uinteres-
sant. Det fordi eg synes te er kjedeleg og 

Korleis er det eigentleg å vere mann blant så mange 
kvinner? Æsculap har fått Oslostudent Eivind 
Nordgaard Hermstad til å fortelje om korleis han 
opplever det.
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at interiør eg uinteressant! Ikkje fordi eg 
er mann! Eg må da for søren ikkje digge 
snøscooter, berre fordi eg har pikk!

Berre fordi eg er mannleg medisinstu-
dent, treng ikkje thoraxkirurgen tenke at 
«han der, han kan eg rekruttere til mitt 
fag». Og barne- og ungdomspsykiateren 
treng ikkje å tenke at «han der vil heilt 
sikkert ikkje synes at dette er noko spa-
nanade». Eg vil veldig gjerne slippe å bli 
antatt ting om, fordi eg ikkje har brystar. 
Jepp, så forferdeleg synes eg det er. Det 
er opplagt veldig synd på meg. Alt det eg 
må gjennomgå.

Påstand: Mannlege medisinstudentar 
«peak»-ar etter ca tre semestere på studiet. 
Livet som mannleg medisinstudent er ikkje 
berre prega av undervisningssituasjonar, 
heldigvis. Etter tre semestere har vi akkurat 
våga oss ut av den ufrivillige kyskhets 
høgborg «matte-, fysikk- og kjemi-nerde-
stempelet», vel hjulpet ut av kokongen 
av den store overfloda av vakre kvinner 
og det signifikante underskottet av single 
heterofile menn på studieplassen. Etter tre 
semestere har tida, dei vakre kvinnene, den 
mannlege medisinstudenten si postpuber-
tale vaksande sjølvkjensle og samvær med 
eldre mannlege medisinstudentar gjort 
sitt for å omforme den sjenerte, sky og 
seksuelt frustrerte ungguten til ein seksuelt 
frustrert mannleg medisinstudent med 
overdreven tillit til eiget dametekke, eiga 
sjarm og til eigne evne. Underteikna har 
ingen vrangforestillingar om at det ikkje 
gjeld han sjølv. Vi er alle produkt av våre 
lystar, driftar og miljø. 

Så er det eit problem å vere mannleg 
medisinstudent? Neppe. Er det utfordrin-
gar knytta spesielt til det å vere mannleg 
medisinstudent? Begge kjønn opplever 
å ha forventingar til interessar og evnar, 
underliggande eller uttalt frå enkelte 
professorar eller smågruppelærarar. Begge 

kjønn opplever å få reaksjonar frå familie, 
vennar, bekjente eller ukjente på valg av 
studie eller tenkt retning innanfor medi-
sinen. Er desse problem i seg sjølve? Eller 
er det kanskje uttrykk for ei anna, meir 
grunnleggjande utfordring? 

Uavhengig av dette, er livet fint som 
singel mannleg heterofil medisinstudent 
ikkje så dumt. Ein får lese og jobbe med eit 
spanande og utfordrande fag. Ein møtar 
sjelden på stengslar eller diskriminering 
grunna eins kjønn. Ein er omringa av dyk-
tige, oppegåande, skarpe og flotte kvinner. 
Ein får ta del i dei miljø ein oppsøker på 
studiet, med unntak av enklete pikekor. 
Det er slettes ikkje feil å vere mannleg 
medisinstudent. Likevel meiner eg vi ikkje 
bør sove i timen. Vi pliktar å følge med. Å 
følge med på kva våre professorar tillét seg 
av haldningar overfor våre medstudinar, 
følge med på korleis vi framstillar oss sjølve 
og våre medstudinar overfor pasientar og 
framtidige kollegar og, kanskje viktigst, 
å følge med på kva haldningar vi tillét 
oss sjølve.

«Det er slettes ikkje 

feil å vere mannleg 

medisinstudent. Likevel 

meiner eg vi ikkje bør 

sove i timen. Vi pliktar å 

følge med»
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Tidvis oversjarmerende
Sjarmen med tarmen – Om et av kroppens mest undervurderte organer
Giulia Enders

296 sider, utgitt 2015
Cappellen Damm
ISBN: 9788202455668

Avføring og urin er spennende i barndommen. Dessverre er det 
mange som mister denne fascinasjonen med alderen, og for de 
fleste blir det pinlig og tabubelagt å snakke om det som kommer 
ut endetarmen. Det er noe forfatteren av boken Sjarmen med tarmen 
ønsker å gjøre noe med.

Giulia Enders skriver med tydelig interesse og glede for 
tarmsystemet, og faget gastroenterologi, som hun er spesialist og 
forsker i. På en folkelig, men likevel faglig, måte forklarer hun 
oppbygning og funksjon til den mer eller mindre sjarmerende 
gastrointestinale passasjen. De flotte tegningene som akkom-
pagnerer teksten får en til å trekke på smilebåndet mer enn én 
gang. Imidlertid hender det at forfatteren blir litt for fantastifull 
i sine paralleller og ballerinadansende matbiter kan gå litt i 
vrangstrupen som forklaringsmodell, i hvert fall for de med 
medisinsk bakgrunnkunnskap. Bruk av smileys oppleves også 
som en overpopularisering og er unødvendig for bokens gode 
formidlingsevne, der spesielt første halvdel av boken gir en ypperlig 
innføring i temaet som alle igrunn er egenlærte «eksperter» på.

Uansett fungerer boken særdeles godt både for den lærde og 
lekmannen (i den grad det er mulig å være det om et slikt tema) 
og undertegnede kan nærmest garantere at begge grupper vil 
lære noe nytt, og ikke minst nyttig, om den fantastiske tarmen.

Frederik Emil Juul

Anvendelig kunnskap
Publisere og presentere – Medisinsk fagformidling i teori og praksis, 2. utgave
Magne Nylenna

262 sider, utgitt 2015
Gyldendal 
ISBN: 9788205490123

Det å anmelde en bok som blant annet beskriver hvordan man 
anmelder bøker slår meg som en smule ironisk, men jeg prøver. 
Nylenna har som lege, professor, redaktør og forfatter lang fartstid 
innenfor temaet fagformidling, og det gir boken god tyngde. 

Publisere og presentere er rettet mot medisinstudenter, leger og 
annet helsepersonell, som ønsker å lage en faglig presentasjon i 
skrift eller tale. Boken dekker et mangfold av temaer; fra basale 
tips om skrift og tale, til spesifikk informasjon om hvordan man 
bør gå frem for å få en artikkel publisert i et anerkjent tidsskrift. 
Boken er lettlest og fungerer fint som et oppslagsverk. Den 
behøver således ikke å leses fra perm til perm. Avsnittenes lengde 
fungerer fint og en god innholdsfortegnelse gjør det enkelt å 
slå opp den sjangeren man ønsker å lære mer om. Eksempler 
er «artikkelskriving» og «fra manuskript til publisert artikkel». 
Her kan man lære hva som bør være med i en forskningsartikkel, 
hvordan man foretar litteratursøk og hvordan en litteraturliste 
skal se ut. Boken kunne med fordel ha vært krydret med litt flere 
spennende illustrasjoner for å lette fordøyelsen av dette ellers tørre 
stoffet. Illustrasjonene er få og kjedelige, mens enkelte tabeller 
fremstår uhensiktsmessig store og utfyllende.

Likevel, kunsten å skrive og formidle er en essensiell del av 
en akademikers hverdag og denne boken gir gode, inngående 
tips om hva man bør huske på og hvordan man kan forbedre seg 
innenfor de fleste sjangre innen fagformidling. Om du ønsker 
å formidle noe i løpet av karrieren, og lurer på hvordan du best 
mulig kan gjøre dette, kan det være lurt å ta en titt i denne først. 

Fredrik Eika
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Godt om språk
Godt språk – Alt du trenger for å ordlegge deg korrekt
Helene Uri
 
229 sider, utgitt 2016
Kagge forlag
ISBN: 9788248917816

Godt språk – alt du trenger for å ordlegge deg korrekt er et slags popu-
lærvitenskapelig oppslagsverk bygget opp av spørsmål fra riks-
målsforbundets språkspalte. Gjennom kapitlene om rettskriving, 
grammatikk, ord og uttrykk, språkhistorie og talespråket tar den 
for seg alt fra forskjellen på bokmål og riksmål til korrekt uttale 
av vanskelige ord. Helene Uri er opplysende, morsom og gjør 
språket så gøy som det kan være. Boken kan fort leses fra perm 
til perm hvis man er litt over middels interessert, men man får 
mye ut av å bla i den for å få svar på spørsmål man ikke visste 
at man hadde. Hvis man imidlertid vet hva man lurer på er det 
ikke så lett å finne svar, for boken er ikke så veldig oversiktlig, 
med få underoverskrifter og enkel innholdsfortegnelse. Noen av 
svarene til Uri forutsetter også en god del kunnskap om språk, 
eventuelt tid til å bruke andre kilder, med mindre man fortsatt 
har stålkontroll på det man lærte på videregående. 

Boken er fin for deg som synes språk er litt gøy, og setter pris 
på ha kunnskap om mer enn bare medisin. Den anbefales også 
for deg som engang hadde seks i norsk, men merker hvordan 
journalskriving og auto correct har tatt fra deg evnen til å for-
mulere mer enn tre setninger etter hverandre eller stave ord med 
mer enn to stavelser korrekt. Godt språk gir deg også muligheten 
til å endelig få satt på plass det irriterende mennesket som alltid 
skal korrigere andres grammatikk, eventuelt bli en av dem selv.

Ane Drougge Vassbotn
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Petter Skants
Sosiale medier og 
krisehåndtering

Sosiale medier og krisehåndtering 
er en håndbok i hvordan man 
bruker sosiale medier når man 
skal følge opp ulykker, kriser og 
katastrofer. Boken viser hvordan 
den enkelte virksomheten kan 
delta i sosiale medier på en mest 
mulig hensiktsmessig måte når 
det oppstår kriser. Boken er 
skrevet for offentlige og private 
virksomheter og er beregnet på 
alle – ikke minst ledere – som vil 
håndtere sosiale medier i en krise.

Svend Aakhus, Håvard Dalen, 
Knut Brabrand, Trygve Husebye (red.)
Medisinsk ultralyddiagnostikk
Klinisk basisbok

Boken gir en praktisk innføring i 
medisinsk ultralyddiagnostikk, 
og det er lagt stor vekt på gode og 
representative bildeeksempler. Det gis 
en grundig innføring i hvordan man 
bruker et ultralyd apparat, og mange 
praktiske tips for hvordan man skal få 
gode bildeopptak. Bokens målgruppe 
er leger ved medisinske avdelinger og 
anestesiavdelinger, turnuskandidater 
og medisinerstudenter. Den er 
den første i sitt slag på norsk. 
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Hemmelighet i klartekst
Hemmeligheten – Slik lever du godt - lenge
Dr. Wasim Zahid
 
212 sider, utgitt 2016
Kagge forlag
ISBN: 9788248917984

Det er med ære at jeg anmelder og anbefaler boken til min nettvenn 
Dr. Wasim Zahid, også kjent som «twitterlegen». Parallelt med 
sin personlige livsendring forteller twitterlegen deg hvordan du 
kan få et langt og godt liv. En slik hemmelighet er det vel verdt 
å fortelle om, og denne boken er alt annet enn den første som 
forsøker. Zahid sin hemmelighet er ikke paleodietten, bioryt-
medietten, 5:2 dietten, lavkarbo eller, min personlige favoritt, 
Easylife pulvershake med superfood. Kostanbefalningen er «alt 
med måte», eller som Andreas Viestad kalte det i Tidsskriftet: 
antidietten, normalkarbo eller 7:0-dietten [1]. Boken gir deg en 
vitenskapelig basert systematisk tilnærming til hvordan man endrer 
på dårlige vaner. Dette er også – ironisk nok – en av svakhetene 
med boken. Vi ønsker jo en enkel løsning, og Zahid gir deg ikke 
dette. Han gir deg derimot løsningen i klartekst, både når det 
gjelder kosthold og trening.

Som en medisinstudent i slutten av studiet må jeg innrømme 
at det ikke var særlig mange overraskelser eller hemmeligheter 
i den forstand. Det meste er velkjent hvis du har kombinert din 
medisinske viten med gode helseråd, men noen fine verktøy, 
lenker og triks er det mulig å fange opp. Dette kan hjelpe den 
søkende, eller deg som ønsker å gi konkrete råd for en bedre livstil, 
til å gå systematisk til verks. Zahid beveger seg også utenfor de 
tradisjonelle helserådene. I god stil får han med tro, religion og 
viktigheten av familiære og andre sosiale relasjoner. Også dette 
er underbygget av interessant forskning. Kanskje mest interes-
sant er Dan Buettners gjennomgang av «blå soner» – regioner 

hvor gjennomsnittlig levealder er høyest i verden. Her fanger 
vi ikke bare råd omkring kosthold og fysisk aktivitet, men også 
relasjonelle og psykologiske faktorer som bidrar til god helse. 

Alt i alt en bok som, i motsetning til mange av bøkene med 
samme problemstilling, går vitenskapelig til verks for å gi en 
systematisk tilnærming til et langt liv. Oventil har Zahid krydret 
hemmeligheten med pasienthistorier, egne livsstilsendringer og 
et rettmessig fokus på viktigheten av psykososiale faktorer for 
et godt og langt liv.

Litteraturliste:
[1] Viestad A. Antidietten. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136:500

Andreas Wahl Blomkvist

40 | æsculap nr 2-2016

bøker



oslo bergen trondheim

April
• 8-10. Landsmøte
• 26. Tropemedisinkurs

Mai
• 10. Radiologi-kurs
• 28. Klinisk farmakologi

April
• 8-10. Landsmøte 

Oktober: 
• 14.-16. Konferanse. Frampeik

April
• 8-10. Landsmøte

tromsø utland

April
• 8-10. Landsmøte

April
• 8-10. Landsmøte
• 8.-10. april Kardiologikurs, 
Pécs, Ungarn 
• 15.-17.april ANSA Fagseminar, 
Praha, Tsjekkia
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Er kjønn egentlig så viktig på medisinstudiet i 2016?


	aesculap0216_omslagLiten_Part11
	aesculap0216_omslagLiten_Part21
	0216Liten
	aesculap0216_omslagLiten_Part22
	aesculap0216_omslagLiten_Part12



