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Mennesket har siden artens opp-
rinnelse søkt nye og berikende 
opplevelser. Vi har hoppet i 

fallskjerm, dykket i Egypt, inntatt psy-
koaktive stoffer og isolert oss i huler for 
å meditere i månedsvis. Noen trenger 
«kicket» og opplevelsen, andre trenger å 
finne seg selv eller mening i det menings-
løse. Atter andre er bare nysgjerrige. 
Det er et elementært behov som nøstet 
sammen med helsefare bringer folkehelse 
og politikk på debattbordet, særlig når 
vi snakker om rusmidler. Et dystopisk 
prosjekt venter nok enhver myndighet 
som ønsker å stoppe mennesket i sitt søk 
på opplevelser, inkludert rusopplevelser. 

Konkrete og veldefinerte begreper er 
viktig for en givende debatt. For de færreste 
politiske og juridiske saker er dette mer 
trengende enn for ruspolitikken. 

For, hvor går grensen mellom rus og en 
smaksopplevelse? Er grensen et sted mel-
lom vann og kaffe? Eller kaffe og alkohol? 
Og hva er egentlig «ulovlige rusmidler» 
eller «narkotika?» En sekkebetegnelse, et 
paraplybegrep for en gruppe stoffer som 
har lite til felles foruten å være ulovlige. 
Narkotika kommer fra gresk og betyr «å 
gjøre nummen». Med denne forståelsen 
fremstår narkotikalisten plutselig noe 
underlig. Hvorfor er amfetamin på denne 
listen, mens alkohol er utenom? Kanskje 
listen skulle blitt omdøpt til «rusmidler-
med-høy-risiko-for-skade-listen?»

Det er dog noe naivt å tro at vår rus-
politikk er basert på en kunnskapsbasert 
vurdering av rusmidlene sitt skadeomfang. 
Imidlertid er det ingen relasjon mellom 
skadeomfanget og stoffets juridiske klas-
sifikasjon. De minst skadelige rusmidlene 
er kriminalisert på det strengeste [1]. 
Hvordan skal vi så omtale de «ulovlige 
rusmidlene?»

Enhver karakterisering – utover deres 
tilsynelatende vilkårlige juridisk status – vil 
nådeløst føre til unntak. Noen stoffer er 

særdeles vanedannende og kan gi overdose. 
Andre er slettes ikke vanedannende og kan 
for alle praktiske formål ikke gi overdose. 
Noen stoffer er skadelig for både brukeren 
og andre hvis vi bruker flere kriterier for 
skade. Andre rusmidler er harmløse, i hvert 
fall hvis vi sammenligner med alkohol eller 
tobakk, eller fallskjermhopping. 

Ifølge Willy Pedersen, professor i sosio-
logi, og Bård Standal, jurist og skribent, 
har organisasjonen Actis, «Rusfeltets sam-
arbeidsorgan», som får millioner av kroner 
av staten for å drive «folkeopplysning», tatt 
en moraliserende linje med feilinformasjon 
og manipulasjon av fakta [2-3]. 

For mange er vår nåværende ruspolitikk 
umoralsk og uholdbar. Foreninger som 
Foreningen Tryggere Ruspolitikk og EmmaSofia 
ønsker å gjøre noe med dette. I dette 
nummeret av Æsculap presentere disse 
foreningene sin sak. Actis, som støtter 
nåværende forbudspolitikk, har ikke svart 
på henvendelse fra Æsculap. Deres motsvar 
til anklagene fra Pedersen og Standal kan 
leses i Dagbladet [4]. Utover dette har 
åtte anonyme medisinstudenter fortalt om 
sin «narkotika-erfaring» i denne utgaven 
av Æsculap. 

Min bønn til deg, uavhengig om du 
mener ruspolitikken trenger en reform 
eller ikke, er å fremme en kunnskapsbasert 
tilnærming til rusmidler til fordel for en 
kulturbasert tilnærming. Problematiserin-
gen av ord som «narkotika» er bare et av 
mange kjennetegn på en slik debattutvik-
ling. En utvikling som forhåpentligvis gir 
oss en ruskulturell fremtid med trygghet 
for brukere, omsorg til trengende og 
muligheter for de søkende. 

Litteraturliste:
[1] van Amsterdam J et al. European rating of drug harms. 

J Psychopharmacol. 2015 Jun;29(6):655-60
[2] Pedersen W. Mina Gerhardsen tegner skremmebilder om 

hasj. Aftenposten 2016 Sep. 14
[3] Standal B. Folkeopplysning i hasjtåka. Dagbladet 

2016 Sep. 13
[4] Gerhardsen M. Vi trenger en mer sjenerøs rusdebatt. 

Dagbladet 2016 Sep. 16

Andreas Wahl Blomkvist
redaktør æsculap 

Leder: Narkotika
– et giftig ord for en ærlig diskurs
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Hanne Svardal Berg
Hanne går åttende semester på medisin 
på UiO og begynte på medisin fordi hun 
elsket biologi på videregående og tenkte 
«jaja, hvorfor ikke?» Det viste seg at fort 
at hun traff blink og nå kunne hun aldri 
tenkt seg noe annet. Hun la imidlertid 
turen fra Budalen i Trøndelag innom 
biologi og kjemi på NTNU før hun kom 
til Oslo. Der kjente hun ikke en sjel og 
fant fort ut at det var en god idé å bli 
med i Oslo Medisinske Pikekor, både 
for det sosiale og det musikalske etter å 
ha hørt dem synge under fadderuka. Nå 
pendler hun Oslo - Trøndelag for å pleie 
avstandsforhold, men har også tid til å 
drikke øl og lese matblogger. Hanne synes 
det er fantastisk å synge i kor, siden det  
sosiale miljøet er topp og koret finner på 
utrolig mye gøy. Noe av det morsomste 
er korhelgene rundt om i Norge, der de 
møter  mange andre studentkor.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Stresser for mye.                            

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Faglig styrke, evne til å tenke bredt, gode 
kommunikasjonsevner.

Anatomi kan være tungt og kjedelig, men anatomen Andreas Vesalius er definitivt 
ikke årsaken. Han ble født i Brussel og er kjent for å ha lagt grunnlaget for den 
moderne anatomien, blant annet ved å dissekere og beskrive menneskekadavre, 
ikke bare dyrelik. Et av disse kadavrene er bevart fram til i dag og finnes på det 
anatomiske museet i Basel, Sveits. Karakteristisk for renessanseepoken han levde 
i stilte Vesalius spørsmål ved den etablerte læren. Særlig Galens humoralteorier 
ble utfordret av Vesalius, som ønsket å beskrive det han faktisk observerte ved 
sine disseksjoner.

Fjorten år gammel begynte Vesalius på kunststudiet noe som kan ha bidratt 
til hans gode illustrasjonsferdigheter, samt den poserende posisjonen til mange 
av likillustrasjonene. Etter noen år skulle han imidlertid fatte en mer militær 
interesse, og det var studiet her som ga Vesalius økende interesse for anatomi 
og ledet ham til å lese om Galen. Senere endte belgieren i Italia, hvor han 
bodde, reiste og underviste flere steder. Det var i Italia han begynte å tegne 
flere av sine kjente anatomiske gjengivelser. Kanskje mest kjent er Vesalius’ De 
Humani Corporis Fabrica.

I dag er det kanskje de poserende muskelmennene uten hud vi kjenner 
igjen. Dessverre førte samfunnspolitiske endringer, som tidligere hadde tvunget 
anatomen ut av Frankrike og til Italia, til at han måtte flytte videre til Spania. 
Her var ikke disseksjon lovlig og begrenset hans videre arbeid. Senere, på en 
pilegrimsferd i Jerusalem, fikk Vesalius tilbud om å returnere til Italia, men 
døde dessverre av akutt sykdom etter en skipsreise på tilbakeveien.

Frederik Emil Juul

IN MEMORIAM
Andreas Vesalius

(1514 - 1564)
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Ingrid Håskjold
Ingrid begynte på medisin fordi hun 
alltid har syntes mennesket og kroppen 
er veldig spennende, og på grunn av 
havet av muligheter som åpner seg når 
man er ferdig utdannet. Hun reiste aldri 
verden rundt før hun startet, men gikk et 
år på Bjørknes og hadde et år med kjemi 
og biologi på NTNU før hun havnet i 
Oslo. Nå er hun på syvende semester og 
synger i A Scalpella, blandakoret ved det 
medisinske fakultet. Hun har lenge hatt en 
hemmelig drøm om å bli popstjerne, men 
da hun ikke er noen solist og i tillegg har 
litt sceneskrekk ble kor et godt alternativ. 
Ingrid synes det er kjempegøy å synge i 
kor, og beskriver A Scalpella som en herlig 
blanding av mange ulike mennesker som 
lyser opp en hver mandag!  Hun synes det 
beste med å synge i kor er synging, gøyale 
mennesker og kake hver øvelse. 

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Glemmer ofte å bruke refleks når det er 
mørkt. 

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Empati, gode kommunikasjonsevner og 
at en ikke tar seg selv så høytidelig. 

Johannes Thomasen Slørdahl
Johannes er 24 år og fjerde års student i 
Oslo. Han bestemte seg tidlig for å bli lege 
fordi han ville ha en jobb hvor han kunne 
jobbe med, møte og hjelpe andre mennes-
ker. Han har alltid vært glad i å synge, men 
hadde aldri vært med i kor da han startet 
på medisin. Der ble han imidlertid med i 
Sangvinerne, mannskoret i Oslo (den siste 
mannsbastionen på vaginokratiet). Han 
synger også i A scalpella, blandakoret, 
men er akkurat nå i permisjon.

Johannes liker å få møtt medstudenter 
fra andre kull man muligens aldri hadde 
møtt ellers, og få være en del av en gjeng 
som alle har i hvert fall én felles interesse. 
Han synes det beste med å synge i kor er 
samholdet, og det å ha det gøy sammen 
før, under og etter øvelser.

I tillegg er han leder for Medicinerfore-
ningen, linjeforeningen på medisin i Oslo 
og spiller i Medicinsk Paradeorchæster 
(MPO), og ikke overraskende synes han 
det er viktig med et godt sosialt miljø på 
studiet.

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Patologisk svak for det gode liv.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Evnen til å lytte til andre (eller i hvert fall 
få det til å se ut som du lytter). Trygghet til 
å ta og stå for vanskelige valg. Ydmykhet.

profiler

Iris Porturas
Iris er 23 år og fjerde års medisinstudent 
i Oslo. Hun startet på medisin fordi man 
har mulighet til å jobbe med hva som 
helst innen helse, men også fordi det er 
så gode muligheter til å reise og arbeide i 
utlandet. Før hun begynte tilbragte hun 
9 måneder i Mellom-Amerika, der hun 
lærte seg spansk. Hun jobbet også litt på 
et sykehus og på en skole i Guatemala, og 
underviste engelsk og musikk. Hun har 
alltid vært glad i å synge, men før hun 
ble med i Oslo Medisinske Pikekor ble 
det for det meste alene med gitaren eller 
i dusjen. Hun synes øvelsen til OMP er 
høydepunktet i uken. Det er oppløftende 
mot slutten av en slitsom uke å kunne roe 
ned og ta noen øl med Oslos deiligste piker. 
Jysla mye kos og latter! Iris får også tid 
til å danse salsa, spille ukulele og reiser så 
mye som mulig, 

1: Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg spiser alt. Uansett om det har gått ut på 
dato for tre uker siden. Kan bli litt uggen 
innimellom, men det går som regel bra.

2: Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege? 
Fleksibilitet, empati og tålmodighet.

Tips til profiler?

redaktor.aesculap@gmail.com
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Med sin anonymitet i behold har søkende medisinstudenter fortalt 
sin historie om ulovlige rusmidler. De forteller om risiko i perspektiv, 
forhåndsregler og hva det vil si å smelte inn i en tidløs utsikt. 

Æ
 
sculap-redaksjo-
nen har tidligere 
ønsket å skrive 
om medisinstu-
denter og deres 
erfaring med rus-

midler. Og med «rusmidler» mente vi ikke 
de lovlige variantene alkohol og tobakk, 
men alle de andre. Dessverre er det ikke 
for lett å finne talevillige medisinstudenter. 
Kanskje fordi vi alle er edruelige avholds-
mennesker med ekstra respekt for loven? 
En slik hypotese overlevde ikke videre 
granskning. I denne reportasjen har vi 
fått åtte medisinstudenter, både fra inn- og 
utland, til å svare på spørsmål omkring 
deres bruk av rusmidler. Alle de omtalte 
er menn og ingen ville oppgi navnet sitt. 

Om rusbruken | Enkelte av studentene 
har prøvd en lang liste med både tradisjo-
nelle og nyere rusmidler. Andre har kun 
forsøkt noen få stoffer. Allikevel, noen 
rusmidler var mer vanlige enn andre. De 
som skilte seg ut var cannabis, amfetamin 
og 3,4-dimethylenedioxymetamfetamin 
(MDMA, virkestoffet i ecstasy) og ulike 
psykedelika, typisk LSD og psilocybin 
(virkestoffet i fleinsopp og andre såkalte 
«magic mushrooms»). Omfanget av bru-
ken varierte mellom hvert individ og 
rusmiddelet det gjaldt. «Det kommer an 
på rusmidlet. MDMA/LSD lar jeg det gå 
mange uker mellom hver gang. Cannabis 

er noe jeg til tider bruker hver helg», 
bemerker en av studentene. Ingen av de 
forespurte studentene har forsøkt heroin. 

Seks av åtte oppgir gjennomsnitt-
lig forbruk til en gang i måneden. En 
gjenganger var at psykedeliske stoffer ble 
brukt sjeldnere enn stoffer som cannabis 
og MDMA. Ikke på grunn av frykt for 
helse, men på grunn av deres mer omfat-
tende virkning. «Den psykedeliske rusen 
er som en omfattende reise som kan være 
både vanskelig og berikende samtidig», 
påpeker en av de. Alle studentene ble 
introdusert for rusmidler av bekjente 
og – for de fleste stoffene – mens de gikk 
på medisinstudiet. Alle mente at deres 
farmakologiske viten hadde innflytelse på 
bruk. «Farmakologi er alltid grunnlaget 
for min bruk av rusmidler. Kunnskap 
om farmakokinetikk og –dynamikk er 
avgjørende for å forstå hvordan stoffer 
skal brukes, hvordan de virker, og hvilke 
farer som kan være assosiert med dem», 
skriver en. En annen student skriver «Ja! 
Jeg er mye mer inneforstått med risiko og 
forhåndsregler man bør ta. I kontrast med 
mange av mine bekjente som også benytter 
seg av rusmidler, men som ikke studerer 
medisin, så er nok jeg mer forsiktig og 
streng på forhåndsregler.»

Hvorfor ta rusmidler som er ulov-
lige? |På spørsmål om hvorfor de fortsatt 
tok enkelte ulovlige rusmidler svarer to av 

«Farmakologi er 
alltid grunnlaget 
for min bruk av 

rusmidler.»

tekst: Æsculap
bilde: I rekkefølge krediteres,  
© Jason Jenkins, 
© Bernard Spragg, 
© Tom Power,
© cea,
© Manel Torralba
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studentene slik: «Fordi det gjør livet mitt 
bedre og mer interessant» og «hvordan 
forklare til en som aldri har hatt sex, 
hvordan sex er? Disse stoffene kan berike 
livet, men hvordan er vanskelig å vite før 
man har opplevd det.» For førstegangsbruk 
var nysgjerrighet og en «hvorfor ikke-
holdning» hyppige årsaker.  

Alle studentene mente rusmiddelbru-
ken hadde gitt dem noe meningsfult, 
men dette gjaldt ikke alle rusmidlene. 
Rusmidlene som hadde vært viktigst 
for studentene var hos syv av åtte innen 
psykedelika gruppen; «1P-LSD har hatt 
størst innflytelse på meg.» Den åttende 
studenten hadde ikke prøvd psykedelika. 
En annen student bemerker: «MDMA 
og LSD er de stoffene jeg mener har gitt 
meg størst innflytelse, i hvert fall positiv 
innflytelse. I perioder der jeg røyket mye 
cannabis ble jeg veldig passiv og lat.»

Betydningsfull rus | Sammenlignet 
med de sentralstimulerende og dempende 
rusmidlene kommer psykedelika overvei-
ende ut som en annerledes type rus, med 
sterk innflytelse på selve livet. En student 
skriver «de [psykedelika] har tilført livet 
mitt enormt mye. Stoffene har et poten-
sial til å sette hele livet og livssynet ditt 
i perspektiv.» En annen student skriver 
«Man blir ekstremt ’tilstedet’, når man 
er på stoffet [1P-LSD] (…) I livet jager 
man ofte etter det neste, heller enn å ta 
glede i det man faktisk har, akkurat her å 
nå. Dette stoffet minner deg sterkt på det, 
fordi ’nuet’, med farger, smaker, lukter 

og lyder, er så intenst på dette stoffet, at 
alt annet blir fullstendig sekundært.» En 
tredje student beskriver opplevelsen slik: 
«En ting er å se en flott utsikt. En annen 
ting er at å smelte inn i selve utsikten for 
en periode av tid som virker endeløs.» 

For amfetamin og kokain var det tre 
som svarte at de ikke ønsket å prøve disse 
igjen. Ingen av de resterende studentene 
hadde samme tanke om noen av rusmid-
lene, men samtidig hadde ingen av disse 
prøvd kokain. «Med dets [kokain] effekt 
på det kardiovaskulære system og eventuelt 
uante virkninger på hjertets ledningssys-
tem, synes jeg stoffet [kokain] kan være 
skremmende uforutsigbart», skriver en av 
de intervjuede. 

Risikoperspektiv og forhåndsre-
gler | De fleste studentene beskrev risiko 
i perspektiv, hvilket vil si at de gjorde 
sammenligninger med andre stoffer eller 
aktiviteter. Lite man gjør i livet er uten 
en teoretisk risiko for skade, og et slikt 
perspektiv ble sett på som nødvendig 
for en nøktern vurdering av rusmidlene. 
Et gjentakende risikomoment var faren 
for å innta et annet stoff enn det som var 
hensikten å ta. Særlig den siste tiden har 
såkalte «nye psykoaktive stoffer» (NPS) 
fått oppmerksomhet [1]. Disse er kjemiske 
erstatninger av tradisjonelle rusmidler, 
hvilket gjør at de havner i en juridisk 
gråsone inntil de inkluderes i lovverket. To 
eksempler er parametoksymetamfetamin 
(PMMA) og 25I-NBOMe som selges 
som henholdsvis MDMA (eller ecstasy) 

«De fleste studentene 
beskrev risiko i 

perspektiv, hvilket 
vil si at de gjorde 

sammenligninger med 
andre stoffer eller 

aktiviteter.»
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og LSD. En student bemerker; «MDMA 
og LSD mener jeg også kan være farlig 
mtp. alle de farlige substitusjons stoffene 
som florer rundtom.» En annen student 
skriver i forbindelse med en omtale av 
25I-NBOMe, «problemer kan oppstå hvis 
man får i seg andre ting enn man tror, og 
når man feildoserer.»

Ingen av studentene beskrev alvorlige 
hendelser som følge av deres bruk. Som 
nevnt tidligere var det en som opplevde 
cannabis som sløvende for dagligdags 
virke, hvis det ble brukt jevnlig. To av 
studentene rapporterte om angst og skrem-
mende opplevelser fra deres erfaring med 
psykedelika, men ingen angret på bruken. 
En bemerker at det var «en del av ’reisen’ 
som, selv om krevende, var givende til 
syvende og sist.»

Alle studentene ble spurt om forhånds-
regler som bør tas ved inntak av rusmidler. 
Momenter som mer eller mindre gikk igjen 
hos alle kan oppsummeres slik: les deg opp 
om rusmiddelet før bruk. Vit hva du har 
fått, helst ved å bruke testkits. Ikke blande 
med andre stoffer og vær nøyaktig på hvor 
stor dose du bruker. «Vite hva man tar, hvor 
mye man tar og at man gjør det i en trygg 
setting med noen man stoler på. Sette seg 
inn i det før man prøver det», oppsummerer 
en student. For psykedelikagruppen var 
«set and setting» enkle forhåndsregler for 
en best mulig opplevelse, selv om ingen 
garanti kan bli gitt. På norsk kan dette 
oversettes til personens egen innstilling og 
tilstand, kombinert med omstendighetene 
der rusmiddelet inntas. Nære venner og 

personer intervjuobjektene hadde tillit 
til var å foretrekke. For uerfarne anbe-
falte to av studentene å holde seg unna 
offentligheten. 

I møte med medstudenter | Vi ønsket 
å vite hva slags holdninger om rusmidler 
studentene oppfattet fra sine medisinkol-
legaer. Alle studentene rapporterte en 
skeptisk holdning. Flere beskrev stigma 
og arroganse fra kollegaer som omtalte 
de ulovlige rusmidlene. Samtidig skriver 
en student følgende: «jeg håper og tror 
at de med medisinsk bakgrunn er litt mer 
åpen for nye tankesett rundt dette da de 
har kunnskap om hvordan stoffer fungerer 
i kroppen.» En annen student har samme 
syn, men tilskriver denne åpenheten til 
noe annet enn medisinsk bakgrunn. «Jeg 
tror skepsisen kommer først og fremst fra 
kulturen de er bragt opp i. Dernest tror jeg 
medisinstudenter er mer åpne for å tenke 
annerledes da de har en større respekt og 
tillit til den vitenskapelige metode. En 
publisert farmakologisk oversiktsartikkel 
bærer mye vekt for en medisinstudent 
og vil lettere endre deres oppfatning av 
risikoprofil.» 

Selvopplevd skepsis og stigmatisering 
har hos alle studentene ført til et behov for 
å skjule sitt bruk for både medstudenter 
og venner. «Det kan skade min kredibilitet 
som framtidig lege» og «redd for at med-
studenters fordommer mot rusmidler (...) 
vil ha innflytelse på deres inntrykk av meg 
som person og kollega», er to eksempler 
på relevante utsagn. En av studentene har, 

«Et gjentakende 
risikomoment var 

faren for å innta et 
annet stoff enn det 

som var hensikten å 
ta.»
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tross skepsisen, en mer åpen linje: «Jeg har 
ikke holdt dette skjult for medstudenter 
som er mine nære venner, fordi jeg føler 
det er et viktig poeng å være ærlig om det, 
og å vise at man bruker det forsvarlig.» 
Riktignok bemerker han senere at han 
prøver «å unngå å eksponere min bruk av 
rusmidler for de fleste jeg møter, fordi jeg 
opplever å møte lite forståelse og sympati, 
og jeg ikke orker å måtte forklare for alle 
til enhver tid.»

De fleste av studentene opplever hva 
de ser på som en ubegrunnet skepsis mot 
deres valg av rusmidler. Samtidig er det 
hos flere av studentene et studentmiljø 
preget av respekt for farmakologisk viten 
og vitenskapelige fakta. Dette har for 
noen virket som en katalysator for å 
komme frem om sin bruk på en god måte. 
Overfor venner og bekjente som ikke er 
medisinstudenter har også statusen som 
en fremtidig lege – med den tilliten som 
følger – gjort det lettere å komme frem og 
informere om sine valg. «Flere ser på meg 
som en forsiktig person og har respekt for 
mine meninger. Dette har hjulpet de til å 
se annerledes på saken. Jeg vet ikke om det 
hadde gått like bra om jeg ikke kom fra et 
faglig hold», er et sitat som peker på dette. 

Om fremtiden | Ingen av studentene 
hadde forsøkt heroin, som konsekvent 
kommer høyt opp på listen for risiko 
for skadevirkning. Dette kan tyde på at 
deres medisinske viten, kombinert med 
en søken etter nøktern informasjon om 

ulike rusmidler, har endret deres valg i en 
tryggere retning. Vi spurte ikke om deres 
bruk av alkohol og tobakk, men inntrykket 
er ikke at studentene utelukkende tilhører 
de «festglade» medisinstudentene. En 
student bemerket at han drar mindre ut 
enn sine medstudenter, og en annen skriver 
at «det eneste alkohol har lært meg, er at 
man bør drikke så lite som mulig av det.»

Hvordan vår kulturelle oppfatning om 
ulovlige rusmidler er om ti eller tyve år 
er vanskelig å si. Slik det er nå opplever 
enkelte at de blir stigmatisert for sine 
valg. De få (åtte) studentene som har 
svart på spørsmål fra Æsculap er ikke 
nok til å generalisere om temaet. Flere 
medisinstudenter som bruker rusmidler 
har også unnlatt å svare på spørsmål. 
Disse kan sitte med andre oppfatninger 
og erfaringer enn de som ble presentert 
over. Å få frem disse stemmene er viktig, 
men kan være vanskelig. Heldigvis tyder 
det på at miljøet medisinstudenter befinner 
seg i er preget av en respekt for helserisiko 
og en sterk tillit til farmakologisk viten. 

På den andre siden kan man ikke se 
bort ifra at karriere og jobbmuligheter kan 
bli påvirket hvis personen fikk et rykte på 
seg som en «bruker». Samtidig er det nok 
noe naivt å tro at medisinstudenter ikke vil 
oppsøke viten om ulike rusmidler og stilne 
sin nysgjerrighet ved å bruke. Vi er alle 
mennesker. Enkelte rusmidler ble dessuten 
oppfattet som særdeles betydningsfulle 
for deres syn på livet. Når rusmiddelet 
samtidig er mindre skadelig for individ og 
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samfunn enn vårt mest brukte rusmiddel, 
alkohol, blir det vanskelig å problematisere 
bruken [2-4]. Én ting er likevel problema-
tisk. Det er ulovlig. 
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Én helg i året møtes medisinstudenter fra akuttmedisinske studentforeninger 
på tvers av fakulteter, med et overordnet mål om å forbedre det akuttmedisinske 
utdanningstilbudet ved sine respektive studiesteder. 

Norsk akuttmedisinsk 
studentforum 2016

tekst/ bilde: Julie Rydningen Engeseth

F
ørste helga i mars 
var det igjen tid for 
å samle engasjerte 
studenter for en 
helg i ekte akutt-
medisinsk ånd i for-
bindelse med Norsk 

Akuttmedisinsk Studentforum (NAMS). 
Stafettpinnen var tilbake i Tromsø etter å 
ha vært på rundtur hos de andre medisin-
ske fakultetene i Norge, og var det femte 
i rekken av det som har blitt en årlig kon-
feranse. Tromsø Akuttmedisinsk Studenforening 
(TAMS) inviterte de 39 tilreisende til en 
viktig, artig og innholdsrik helg med det 
dagsaktuelle «distriktsmedisin og lange 
overlevelseskjeder» som et gjennomgå-
ende tema. 

Torsdag ble alle deltagerne innlosjert på 
Pasienthotellet før det offisielle program-
met ble åpnet av leder i TAMS, Valdemar 
Vea Iversen. Deretter overtok Mads Gilbert 
som tok deltakerne med på en reise i «den 
nordnorske overlevelseskjeden», hvor han 
delte sine egne erfaringer, presenterte 
utfordringer knyttet til store avstander, 
kulturforskjeller, utfordrende vær og tok 
for seg alle ledd i overlevelseskjeden. 
Foredraget ble etterfulgt av omvisning 
på UNN hvor studentene fikk se ambu-
lansestasjonen, helikopterbasen, AMK og 
akuttmottaket. 

Fredagen var den store teoridagen med 
stort faglig påfyll for studentene. Det ble 

holdt flere foredrag av erfarne og dyktige 
leger med ulike tema innenfor arrangemen-
tets røde tråd. De ulike studentforeningene 
fikk også presentert seg selv, sine prosjekter, 
utfordringer og visjoner. 

Den aktive delen av helga fant sted på 
lørdag, og besto av kurs i intraossøs tilgang, 
ultralydworkshop og den store øvelsen 
«Distriktssykehuset». Denne øvelsen fant 
sted på Ferdighet- og Simuleringssenteret 
(FOSS) på UNN, som ble omorganisert 
til prehospitale caserom, AMK og et 
distriktssykehus med akuttmottak. Tanken 
bak var å muliggjøre casetrening for stu-
denter på tvers av trinn, noe som ble løst 
ved å dele studentene inn i prehospitale 
og intrahospitale team.  

Casene var godt utarbeidet med tanke 
på sykehistorie, resultater av relevante 
målinger, tester og undersøkelser, og 
markørene hadde satt seg godt inn i rollene 
sine. Studenter fra de lavere kullene jobbet 
som ambulanseteam og hadde hele tiden 
kontakt med AMK via calling. De fraktet 
etter hvert pasienten til akuttmottaket, 
hvor de overleverte rapport til det intra-
hospitale teamet som overtok behandling 
av pasienten. 

Søndag ble konferansen avsluttet med 
diskusjonsoppgaver i grupper og oppsum-
mering av helgen. «Distriktssykehuset» 
ble trukket fram som et av høydepunk-
tene for helgen, og flere ønsket å ta med 
seg casetreningsmodellen videre. Ultra-

lydworkshopen var også svært lærerik, og 
flere trakk fram at dette var noe de savnet 
i undervisningen ved sine fakulteter. 

Hensikten med NAMS er at forenin-
gene skal jobbe sammen for å forbedre 
det akuttmedisinske utdanningstilbudet 
ved de ulike studiestedene, med mål om 
å øke den akuttmedisinske kompetansen 
hos kommende leger. Alle satt igjen med 
ny inspirasjon og ideer for videreutvikling 
av sine egne foreninger etter helga, og 
arrangørene i TAMS er av den grunn 
veldig fornøyd med årets NAMS. Det var 
et vellykket arrangement, takket være god 
planlegging i forkant, et fantastisk crew, 
gode kurs- og foredragsholdere, sponsorer 
og alle de engasjerte deltakerne. NAMS 
er stadig i vekst og utvikling, og vi ser 
fram til neste års konferanse i Trondheim.
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S
ensommeren 2014 
gjorde professor 
eremitus i sam-
funnsmedisin, Dag 
Brusgaard, flere tid-
ligere eksemplarer av 
Æsculap, brosjyrer og 

andre medisinske tidsskrift tilgjengelig for 
redaksjonen i Æsculap. Det har tatt tid å se 
igjennom de nær hundre år gamle tekstene, 
ofte med lett skjelving i fingrene over å 
bla i så gamle dokumenter. Til stadighet 
registrerer en likheter mellom mange av 
dagens og datidens temaer. Andre ganger 
trekker en på smilebåndet over de store 
forskjellene.

Sentral i mange av utgivelsene er Karl 
Evang (1902 – 1981), tidligere redaktør i 
Æsculap og Populært Tidsskrift for Seksuell 
Oplysning, som er blandt materialet dagens 
Æsculapredaksjon har fått tilgang til. 
Evang har tidligere blitt omtalt i Æsculap 
[1] og har en lang renoméliste, blant annet 
som initiativtakerne for WHO og direktør 
i forløperen til Helsedirektoratet i Norge. 
Som et appropo til dette nummeret av 
Æsculap, hvor rusmiddelpolitikken er et 
sentralt tema, talte Evang tidlig for orga-

niserte tiltak og forbud for å motarbeide 
misbruket.

I denne teksten ønsker vi å trekke frem 
noen av likhetene og forskjellene mellom 
dagens og datidens helse(-vesen)-situasjon, 
etter en usystematisk gjennomlesning av 
de gamle kildene.

For mange leger |Det har ikke gått et år 
uten at legebehov, -mangel eller –overflod 
blir tatt opp som et tema i større medieka-
naler, enten blant medisinstudenter eller 
legene selv. Dette er definitivt ikke en ny 
problemstilling. I en sommerutgivelse av 
medlemsbladet til Socialistiske lægers forening 
i 1932 kan en lese en lengre kronikk om 
det norske legebehovet. Tekstforfatteren 
er kritisk til utdanningstaket for hele Norge 
på 100 leger per år og var uenig i betegnel-
sen «lægeoversvømmelse» som ble brukt 
i debatten. Datidens utdanningsgrense 
nasjonalt er ikke mye mer enn dagens antall 
nyutdannede leger fra UiO hvert halvår. 

I andre magasiner fra trettitallet som 
er gjort tilgjengelig for Æsculap, ble det 
hevdet at de mange legene var en direkte 
fare for befolkningen. Det er en påstand 
som kanskje ikke er helt bak mål om en 

Et dykk i gamle medisinske tidsskrift og brosjyrer viser at mange av dagens 
helse- og utdanningspolitiske temaer også var gjeldende for nærmere 
hundre år siden.

tekst: Frederik Emil Juul
bilde: Æsculap

Da Norge var oversvømt 
av leger
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ser på konsekvensene av overdiagnostikk, 
behandlingsbivirkninger og behandlings-
konsekvenser. Dessuten har de senere års 
omfattende, og ofte dyre, kreftbehand-
linger gjort det til et gjentakende tema 
å diskutere kostnad og nytteverdi. Hvor 
hensiktsmessig og «riktig» er det å tilby 
en behandling til en svimlende sum, som 
statistisk bare gir noen måneder ekstra 
levetid for kreftpasienten, ofte kombinert 
med hyppige kontroller og innleggelser 
på sykehus. Mer generelt er det i dag 
enkelte onde tunger som hevder at «En 
frisk person er en pasient som ikke er 
undersøkt godt nok.»

Helsepolitikk og arbeidsvilkår | 
Grunnet legers livsviktige (bokstavelig 
talt) rolle i samfunnet er det en begrenset  
streikemulighet og særegne arbeidstids-
ordninger, noe vi har opplevd i vår egen 
tid med streiken som startet sensommeren 
2016. Hvis vi går 83 år tilbake i tid var 
arbeidstiden et viktig tema også for Karl 
Evang. I hans tekst, som også tok for seg 
sykepleiernes arbeidstid, var det særlig de 
lange arbeidsdagene han ville endre [2]. 
Det høres umiskjennelig ut som en sentral 
problemstilling og utløsende faktor til 
høstens legestreik.

Medlemsbladet til Socialistiske lægers 
forening ble nevnt og politikk var naturlig 
nok sentralt i et tidsskrift med «socialis-
tisk» i tittelen. Navnet indikerer åpenbart 
også hvilket standpunkt foreningen og 
dets redaksjon hadde, og det er både 
forfriskende og historisk interessant å lese 
politiske synspunkter i mellomkrigstiden. 
Særlig med de høyrepopulistiske bølgene 
som har hatt mye medieoppmerksomhet 
de siste tiårene og den totalt forandrede 
samfunnssituasjonen i Norge de siste 
femti- til hundre årene [3].

Av innholdet i Socialistiske lægers foren-
ing medlemsblat blir det forståelig hvorfor 
Karl Evangs pris gis til forkjempere for 
folkehelsen og dens sosiale konsekvenser. 
Eksempelvis skriver Evang om trening 
som både en styrking av legemet og 
induserende for en økt motstand mot 
sykdom og påkjenninger generelt, men 
også som en sosialt (samfunns-)samlende 
aktivitet [4, 5].

Kuriosa og hva som var forskjel-
lig| Det er også mye interessant for den 
som ikke er like interessert i de store 
linjene og politikk. Billedinteresserte blir 
imidlertid skuffet. Det er påfallende lite 
tegninger, grafer eller bilder i de gamle 

«Det har ikke gått et 
år uten at legebehov, –
mangel eller –overflod 

blir tatt opp som et 
tema.»
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dokumentene, men tegningene i heftene 
Populært Tidsskrift for seksuell oplysning har til 
gjengjeld ingen blygsler. Nok en gang 
står dette i kontrast til dagens overflod 
av bilder grunnet (mobil-)kameraets lette 
tilgjengelighet. Dessuten er det underteg-
nedes udokumenterte inntrykk at tekster, 
ikke bare i dokumenter som de omtalt her, 
var lenger før i tiden.

Nekrologer er ikke lenger vanlig, i 
hvert fall ikke for den yngre generasjo-
nen. I et eksemplar av Æsculap fra 1925 
står det imidlertid en dødsannonse etter 
bortgangen til en medstudent. Det ville 
kanskje ikke skjedd i dag, men det frem-
står som mer verdig med en trykket tekst 
fremfor dagens internettkondolanser og 
-markeringer.

Sykdomspanoramaet har også endret 
seg det siste hundreåret. Selv om anti-
botikaresistens uheldigvis kan gi økte 
problemer med infeksjonssykdommer 
i fremtiden er det betegnende at et av 
magasinene fra mellomkrigstiden har 
en egen lengre tekst om tuberkulose-
sykdommens sammenheng med yrke. 
I dagens Norge virker dette mer fjernt 
ettersom tuberkulose er blitt relativt uvan-
lig blant etnisk norske og vaksinen fjernet 
fra vaksinasjonprogrammet.

Småkuriosa til slutt: Innholdsforteg-
nelsen står bakerst i magasinet, det var 
ikke mer enn fem-seks tekster i hver av 
magasinene og abonnentprisen var på 
skarve 2,50 norske kroner. Dermed ville 
det ganske enkelt ikke vært mulig å kjøpe 
medlemskap kontant i dag. Det gjør doku-
mentene ubetalelige på flere enn én måte.

En stor takk til Dag Brusgaard for å ha gitt 
redaksjon i Æsculap tilgang på teksteksemplarene.

Litteraturliste:
[1] Juul FE. In Memoriam – Karl Evang. Æsculap 2014; 5
[2] Karl Evang. Narkotika, generasjonene og samfunnet. 

Tiden 1972
[3] Norsk Utenrikspolitisk institutt. Høyreradikale partier 

i dagens Europa. NUPI. 2014 Feb
[4] Westin S. Karl Evangs pris – skifte navn? Michael 

2016; 13: 210 – 4 
[5] Yngve Ekern. Fra de rikes bord. Aftenposten; publisert 

06 sep. 2011; oppdatert 25 okt. 2013

«Tegningene i heftene 
Populært Tidsskrift 

for seksuell oplysning 
har til gjengjeld ingen 

blygsler.»
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tekst: Vivian Shubira Amundsen 

Fra en idé til et produkt
I stedet for å jobbe en hel sommer som pleieassistent, valgte jeg å utforske 
min nysgjerrighet for innovasjon og entreprenørskap. Jeg ønsket å lære mer 
om hvordan ideer kan utvikles til verdiskapende løsninger for samfunnet vårt. 

G
runderskolen i 
Boston viste seg å 
bli en sommer fylt 
med nye venner, 
lange arbeidsda-
ger, Donald Trump, 
spennende steder, 

sweet potato fries, mange ideer, networ-
king-eventer, Ben and Jerry Cookie Dough 
Ice Cream, lite søvn, laybags, pitching, 
tynn kaffe, morgen-løpeturer og «hot´n 
sticky» sommerdager.

Som barn arvet jeg ofte leker og klær. 
Jeg elsket å klatre opp i kontainere å lete 
etter gamle ødelagte leker som jeg kunne 
fikse og inkludere i mitt lille lekeeventyru-
nivers. Det gjør noe med en som person. 
Man lærer å se mulighetene i det miljøet 
man befinner seg i. Man blir flinkere til å 
skape noe ut av ingenting. En fjellskråning 
ble til en liten landsby mens en sandhaug 
kunne bli en vulkan. 

Ettersom jeg har blitt eldre og rikere 
på erfaringer har jeg blitt mer nysgjerrig 
på hvordan man kan gå fra å ha en ide 
til å skape noe konkret. Hvordan kan en 
ide bli et produkt eller en tjeneste?  Enda 
viktigere, hvordan kan man gå fra en ide 
til et produkt som er verdiskapende og 
samtidig bærekraftig og miljøvennlig? 

Jeg hadde den oppfatning av at medi-
sinstudiet skulle være full av innovative 
tilnærminger til løsninger skapt for å bedre 
helse og kurere sykdommer. Istedenfor, 
møtte jeg en hverdag dypt bundet til 
gamle tradisjoner med lite fokus på hvor-
dan jeg som medisinstudent kan bruke 
den kunnskapen jeg tilegner meg fra og 
utenfor studiet til noe innovativt. Tross 
at det snakkes mye om innovasjon innen 
ulike fagmedisinske miljøer både når det 
gjelder organisasjons utvikling, tjeneste 
og produkt utvikling.  

Da jeg startet på Forskerlinjen, håpet 
jeg  å lære mer om sammenhengene mellom 
forskning, innovasjon og entreprenørskap. 
Kunnskapsbasert praksis er et uttrykk 
som brukes ofte om mangt disse dager. 
Det viste seg at PhD-kursene som tilbys 
Forskerlinjestudenter og PhD-stipendiater 
fokuserer lite på hvordan forskningen 
direkte kan brukes til å komme frem til nye 
tjenester og produkter. Det fokuseres mye 
på kvalitet, kausalitet og forskningsjuks, 
men lite på hvordan bruke forskningen til å 
utvikle nye verdiskapende og bærekraftige 
løsninger som tilfredsstiller vårt samfunns-
behov. Hvordan får man forskningen ut 
til folket? Dette er overraskende ettersom 
det investeres store ressurser i forskning 
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ved universitetene, helseforetakene og i 
meg som forskerlinjestudent. 

Derfor bestemte jeg meg for å begynne 
på Grunderskolen arrangert av Senter 
for Entreprenørskap ved Institutt for 
Informatikk, Universitetet i Oslo. 

Grunderskolen er et internshippro-
gram hvor man på dagtid jobber for et 
oppstartselskap i en av følgende byer: 
Boston, San Fransisco, Houston eller 
Singapore.  Formålet til Grunderskolen er 
å bli kjent med forskningsbasert nyskap-
ning og entreprenørskap i et oppstarts-
miljø. Grunderskolen er en plattform 
for studenter med ulik bakgrunn. Jeg 
gikk Grunderskolen med personer som 
studerte blant annet økonomi, psykologi, 
industriell økonomi, endringsledelse, mar-
kedsføring og personer som allerede var 
i jobb, men ønsket en ny utfordring. Ved 
å gå Grunderskolen fikk jeg nye verktøy 
som kan brukes til å utvikle nye ideer til 
produkter eller tjenester. Nå vet jeg hva 
som må til for å gå fra idemyldringsstadiet 
til produktutvikling og kommersialisering. 

Jeg var så heldig å få jobbe for et 
ikke-profitt selskap som utvikler ulike 
verktøy som skal forenkle hverdagen til 
barn med autisme og deres familie. Jeg 
fikk muligheten til å samarbeide med 
studenter og ferdigutdannede fra Har-
vard University, MIT, Boston University 
og Emerson College. Tre ganger i uken 
hadde jeg undervisning om innovasjon og 
entreprenørskap på Questroom School of 
Business ved Boston University. 

Jeg har ingen planer om å bli en 
fulltidsentreprenør. Ikke enda i hvert 
fall. Derimot kan jeg tenke meg å bli en 
deltidsgrunder. Jeg ønsker å bruke mine 
erfaringer fra klinisk virksomhet til å 
utvikle nye tjenester og produkter som 
kan forenkle hverdagen til dagens og 
fremtidens helsepersonell samt være med 
å oppdage, forebygge og kurere sykdom. 
Ved å gå Forskerlinjen får jeg forsknings-
kompetanse. Ved å gå Grunderskolen 
har jeg lært hvordan jeg kan bruke min 

Fakta: 

•	 Vivian	Shubira	Amundsen
•	 Født	26	mars	1989
•	 Forskerlinjen	på	medisin	ved	

Universitetet	i	Oslo
•	 Forsker	på	mikrosirkulasjonen	

til	pasienter	med	terminal	
hjertesvikt

•	 Grunderskolen	i	Boston,	USA	
sommeren	2016

forskningskompetanse til å utvikle kunn-
skap til et tilbud som skaper bedre helse. 

Forskning, innovasjon og entreprenør-
skap er ikke kun ment for de som går 
Forskerlinjen eller Grunderskolen. I dag 
tilbys det mange ulike støtteordninger 
for personer som sitter på en ide som de 
ønsker å videreutvikle. Organisasjoner som 
StartUplab, Venture Cup, SIO og Innova-
sjon Norge tilbyr både kurs, rådgivning og 
støtte til personer som ønsker å utvikle og 
kommersialisere en ide. Grunderskolen er 
også ment for de som ønsker å lære mer 
om innovasjon. Du trenger ikke å ha startet 
ditt eget selskap eller ha en idé du ønsker 
å videreutvikle for å gå Grunderskolen. 
Du trenger ikke å ha en bakgrunn innen 
business eller økonomi. Det du må ha 
er en bachelorgrad i et hvilket som helst 
fagområde.

For meg viste Grunderskolen seg å 
bli et livseventyr hvor jeg lærte mye om 
de mulighetene man har til å bruke sin 
kunnskap og erfaring til å utvikle verdi-
skapende løsninger på et lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt nivå. I tillegg fikk jeg 
mange nye venner utenfor mitt fagmiljø 
som jeg kan tenke meg å jobbe sammen 
med i fremtiden. Aller først må jeg bli 
ferdig med medisinstudiet. 
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Hva går spesialiteten ut på?
Jeg er undervisningsleder i undervis-
ningsfaget samfunnsmedisin, som for 
meg består av tre elementer: en spesialitet 
(som kommunelege eller lege i den sentrale 
helseforvaltningen), mange ulike fag (blant 
annet medisinsk historie), og et perspektiv. 
Det er det siste jeg ønsker at dere kom-
mer ut med etter å ha hatt undervisning 
i samfunnsmedisin. Samfunnet blir med 
pasientene inn på legekontoret hver dag, 
og dere blir bedre leger av å se det. Jeg 
mener at en god lege fungerer litt som 
«Google Earth». Legen bør kunne zoome 
inn på de molekylære reaksjoner, og så ut 
på kroppen som en enhet av organer, videre 
ut til familie, arbeidsliv, sosialt nettverk 
og sosioøkonomiske betingelser, og så inn 
igjen på organ eller molekylnivå. 

Medisinsk historie er en av mange fag 
i undervisningsfaget samfunnsmedisin. 
Siden tidenes morgen har mennesket 
oppfattet og behandlet sykdom svært 
ulikt, og medisinfaget er i stadig utvikling. 
Medisinsk historie gir et perspektiv der 
det er mulig å se helse og sykdom i en 
større sammenheng. Eksempelvis kan vi 
se hvordan levekår påvirker utviklingen av 
flere sykdommer, hvilke medikamenter har 
blitt brukt i ulike perioder og med hvilke 
konsekvenser, og hvilke faktorer som har 
vært viktige for menneskets helse.  

Arbeidsmetoden vår er variert. Hvis 
vi ønsker å studere noe langt bak i tid, 
kan det være aktuelt å lete i arkiver og 
undersøke gamle dokumenter. Dersom det 
er snakk om nyere historie, vil vi i tillegg 
kunne intervjue personer aktive i en gitt 
historie. Som ansatt ved universitetet står 
en ganske fritt til å velge fordypning der 
interessen ligger. Et forskningsarbeid kan 
omhandle alt fra medikalisering av ulike 
fenomener (som for eksempel da fødsler 

ble et sykehusanliggende), til å se på 
innflytelse og utbredelse av ulike tekniske 
hjelpemidler mye brukt i dag. 

Hvordan foregår spesialistutdanningen?
Generelt gjelder at man må beherske feltet 
sitt godt dersom man ønsker å hevde seg 
internasjonalt. Er man lege og ønsker å bli 
en god historiker, må man tilegne seg de 
teorier og metoder som gjelder i historie-
faget. I USA er det vanlig å ha en dobbel 
grad bestående av legeutdanningen med en 
doktorgrad i medisinsk historie. I Europa 
er det vanligere at medisinhistorikere er 
historikere uten medisinerutdanning. Selv 
tok jeg doktorgradsutdanningen min på 
HF-fakultetet ved Universitetet i Oslo. Jeg 
har i tillegg en bachelorgrad og mellomfag 
i idéhistorie, men dette er ikke et krav.  

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
Jeg er ansatt på universitetet, slik at 
arbeidshverdagen min består av 50% 
undervisning og 50% forskning. Som 
undervisningsleder er jeg ansvarlig for 
all undervisning i samfunnsmedisin ved 
det medisinske fakultet i Oslo. Jeg setter 
stor pris på undervisningsdelen av faget 
mitt og møtet med studentene. 

Når jeg forsker sitter jeg på arkivet eller 
jobber med intervjuer, og det går med 
mye tid til selve skriveprosessen. Videre 
er jeg mye på reisefot til kolleger rundt 
om i verden, og diskuterer egen og andres 
forskning. En står også fri til å forske fra 
utlandet en periode, slik jeg selv gjorde i 
fjor da jeg bodde i New York. 

Hvordan er arbeidsmiljøet? 
Medisinsk historie har et lite forsknings-
miljø i Norge, med tre-fire professorer og 
en håndfull andre som har dette som sitt 
arbeidsområde. Derimot er vi mange som 

jobber med dette internasjonalt. For meg er 
det derfor viktig å samarbeide med andre 
internasjonalt. Både hjemme og ute har 
jeg et hyggelig faglig fellesskap der det 
er lett å spørre hverandre om råd og få 
tilbakemeldinger. 

Hva vekket interessen din for faget?
Underveis i medisinstudiet begynte jeg å 
kjede meg, og jeg så meg rundt etter flere 
alternativer. Valget falt på idéhistorie, og 
slik begynte min karriere her. Hver sommer 
tar jeg imidlertid med meg familien til 
Svolvær og jobber som allmennpraktiker. 
Dragningen mot klinikken kommer nok 
alltid til å være der, samtidig som jeg trives 
godt med arbeidshverdagen slik den er. 

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spe-
sialistene? 
Grundighet, kreativitet og formidlings-
glede, samt en evne til å kunne sortere i et 
enormt stort materiale. Det er også viktig 
å trives med skrivearbeid. 

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden? 
Jeg håper faget vokser, og at vi blir flinkere 
til å vise samtiden relevansen av det vi gjør. 
Amerikanske forskere er dyktigere enn oss 
i Europa til det. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Ta kontakt med meg! En prosjektoppgave 
gir et fint innblikk i faget, og jeg veileder 
gjerne studenter som er interessert. I møtet 
med fortiden er det viktig å legge bort 
diagnostikeren i seg – en kan ikke stille 
diagnoser i fortiden. 

Gjennom et dypdykk i arkivet har Æsculap funnet fram til Anne Kveim Lie, under-
visningsleder i samfunnsmedisin og spesialist i medisinsk historie.
tekst: Vibeke Risvold
bilde: Privat
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Hvorfor valgte du turnus i Lofoten?
Jeg og kona mi søkte turnus primært nært 
hjemtraktene våre. Jeg er fra Sortland, 
og hun er fra Kabelvåg. Stokmarknes 
og Lofoten var da de mest nærliggende 
alternativene. Vi har også begge vært i 
praksis på Lofoten sykehus. Ingen av oss 
fikk turnus i første omgang, men en måned 
etter siste turnusrunde ble kona mi, Stine 
Amalie Møkleby, ringt opp av ledelsen 
på Lofoten sykehus og spurt om hun 
fremdeles ønsket jobben. I denne perioden 
åpnet det også seg et turnuslegevikariat 
på sykehuset som jeg søkte på, og fikk.

Hva er du fornøyd med? 
Jeg er fornøyd med lokalene, utstyret, 
omgivelsene, medarbeidere og det sosiale 
miljøet.

Hva er du ikke fornøyd med?
Jeg reagerer til tider på den administrative 
arbeidsbelastningen, det vil si hvor mye tid 
dokumentasjon av tiltak kan ta i forhold 
til pasientkontakten, men jeg forstår at 
det er nødvendig.
 
Hvordan har overgangen mellom medisinstudent 
og lege vært?

Nå i starten har de største utfordringene 
vært å sette seg inn i lokale systemer og 
prosedyrer, samtidig som det er noen 
utfordringer i å finne en god balanse i 
arbeidsautonomi. Det å vite hvilke avgjø-
relser jeg kan ta og når overlegen må 
involveres er en treningssak. Jeg synes det 
er en lettelse å gå fra å være 6. årsstudent 
til å være turnuslege. Vi har plutselig fritid! 
Samtidig er ansvarsmengden mye større. 
Jeg synes at overgangen har gått fint.

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
Det som har gjort mest inntrykk var kanskje 
en pasient som kom inn med vage uvelhets-
symptomer. Mens jeg auskulterte hjertet 
til pasienten gikk plutselig puls opp fra 80 
til 200. Det å oppleve den endringen mens 
jeg auskulterte, palperte puls, fulgte med 
på skopet og samtidig hadde et øye med 
den heller uberørte pasienten var utrolig 
spennende. Dette varte i 5-10 sekunder 
og skjedde flere ganger. Etter noen doser 
metprolol intravenøst avtok det.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Min beste erfaring er alltid når pasienter 
er fornøyde med behandlingen de har 
fått. Jeg synes også det er flott å oppleve 
hvor nødvendig sykehuset er for å ivareta 
helsetjenestene for de som bor i Lofoten, 
til tross for at det er et lite sykehus.

Hvor går veien videre?
Det er vanskelig å si. Jeg har et vikariat nå, 
så jeg vet ikke hvor lenge det er til jeg er 
ferdig med turnus. Veien videre er avhengig 
av arbeidsmuligheter og hva jeg og kona 
mi velger å spesialisere oss i. Hverken 
sykehusarbeid eller allmennmedisin er 
utelukket, ingen av oss har etablert noen 
bestemt preferanse enda og det er fordeler 
og ulemper med begge typer arbeid. Vi 
havner nok uansett i nærområdet rundt 
Lofoten og Vesterålen.

Navn: Martin Solvang Johansen
Alder: 26
Universitet: Tromsø
Sykehustjeneste: Gravdal
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Noe av det første samtlige bilister 
glemmer rett etter bestått fører-
prøve,  er hvordan man skrur på 

blinklys. Og jeg skjønner dem veldig godt. 
Det er anstrengende og ikke minst tidkre-
vende å gjøre en opp-og-ned-manøver med 
håndflaten, som genererer nok kraft til at 
spaken plassert til siden for rattet, forflyt-
ter seg i angivelig retning. I tillegg er det 
rett og slett litt småflaut, ja, på grensen til 
pinlig, å bruke blinklys. Man viser liksom 
så tydelig overfor andre bilister at man har 
peiling på hvor man skal hen. Det er noe 
smakløst over hele fenomenet. Man blir så 
besatt med å vise andre hvor stålkontroll 
man har på livet. «Halla se på meg! Jeg 
skal svinge til venstre her jeg! HAH!» Folk 
som bruker blinklys er sikkert de samme 
som vet hva de skal ha til middag før de 
går inn i matbutikken. Folk som bruker 
blinklys er sikkert de samme som husker 
å betale regningene sine i tide, de som er 
med på dugnadsarbeid i borettslaget og 
de som hjelper gamle damer med gåstol 
over veien. Folk som bruker blinklys er 
folk jeg ikke stoler på.  

Personlig sympatiserer jeg med de 
som konsekvent velger å droppe blinklys 
i trafikken. Det vitner om karaktertrekk 
uten like. Og dessuten har det en helt 
naturlig forklaring: Tidsklemma. Vi hakke 
tid lenger til å oppføre oss som normale 
folk. Det skrives side opp og side ned 
om dette fenomenet, som det virker som 
å være bred nasjonal interesse rundt. 
Ulike forklaringer tjener til å legitimere 
vår ukritiske bruk av sosiale medier, i 
populærkulturen kalt tidstyver, fremfor 

I gode, men ikke 
onde dager

tekst:Marianne Albertine Korsan 
Christoffersen

sosialisering og interaksjon med mennesker 
i det virkelige liv.

Tidsklemma er et faktum. Spesielt i 
en så travel og kompleks arbeidssitua-
sjon som eksisterer i Norge anno 2016. 
Dolly Partons’ Working 9 to 5 har mistet 
noe av sin allmenngyldighet takket være 
flexi-tid-ordningen. Allerede på onsdag, 
eller lillelørdag, er det på tide, som navnet 
tilsier, å legge slagplaner for den kom-
mende helgen. 

Mandag og tirsdag er derimot dager 
hvor det fortsatt ser ut til å være stuerent 
å sitte på kontoret ut arbeidstiden uten 
å bli uglesett og å få kommentarer som 
«Streber!» og «Kontorrotte!» slengt etter 
seg. Nei, det sier seg selv at når uken er 
blitt tre dager kortere, blir tidsklemma 
enda trangere. 

Det er lett å skli inn i mønstre og inn 
i rutiner. Livet er flest hverdager. Tids-
klemma er sentral. Det er i kjølvannet 
av disse erkjennelsene at tjenester som 
interaktive datingapper har fått spire 
og gro hemningsløst den siste tiden, en 
slags trøst eller utstrekkende hånd til alle 
de som ikke har tid til å finne den store 
kjærligheten. Angsten og panikken byg-
ger seg opp som en bølge som nærmer 
seg land. Vennepar på alle kanter gifter 
seg, stifter familie, kjøper folkevogn og 
bikkje, Block Watne-hus og trampoline. 
Mens du står tilbake og swiper høyre og 
venstre på tinder?! Da må man vel ha nådd 
et personlig lavmål. 

Eller kanskje ikke? For en tid tilbake 
kunne man i Aftenposten lese om de første 
tinderbryllupene, par som hadde funnet 
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hverandre gjennom appen og nå var smidd 
i hymnen lenker. De så minst like lykkelige 
ut som andre par jeg har sett. 

For alle oss som har eller har hatt tinder 
så vet man at man etter en stund går lei. 
Herregud, hvor er min drømmeprins? Ikke 
skyld på meg for å ha urealistiske krav og 
høye forventinger til partner. Skulle man 
ha forventet annet gitt alle Disney-filmene 
jeg vokste opp med som barn? Skyld på 
Askepott, Tornerose, Snehvitt, Belle, ja, 
skyld på Ariel, som på tross av at hun er 
en slags hybrid mellom halvt fisk og halvt 
menneske, og at hun lever under vann, 
likevel fikk prinsen og halve kongeriket! 
Eller Tornerose som sov i hundre år. Hundre 
år. Ikke et eneste liggesår, ikke en eneste 
pose under øyene. Og prinsen kom fortsatt 
logrende som en tillitsfull valp. Livet 
skulle ha vært en Disney-film hvor håret 
alltid lå perfekt, klærne satt som malt på 
kroppen og den største bekymringen var 
den onde heksa som vi alle visste kom til 
å bli gjort til latter til slutt. For det er slik 
det går i eventyr. 

Selv i dag blir kjærlighet skissert som 
like søt, ukomplisert og lett tilgjengelig 

som sukkertøyet på pinne med samme 
navn. Mediene bogner over av «så levde 
de lykkelige i alle sine dager». Å snakke 
om de som ikke har det så bra sammen 
eller de som ikke svever på en rosa sky 
årene etter vielsen, det selger ikke like bra. 
Deres historier er på kollisjonskurs med 
våre billedlige forestillinger om hvordan 
kjærlighet skal være. 

Min bestemor og bestefar hater hver-
andre. De har vært gift i seksti år. Eller 
de hater hverandre sikkert ikke. Men de 
snakker ikke sammen mer. Mye fordi de 
begge er så å si døve og nekter å bruke 
høreapparat. Det ender med at de skriker 
til hverandre og sukker høylytt når den 
andre gjør noe som irriterer. Jeg tenker 
ofte på hvorfor de fortsatt er sammen. 
Hvorfor de ikke går fra hverandre. Nå 
er de snart nitti år begge to, kanskje de 
har kommet seg over kneika. Det blir for 
selvrealiserende å snakke om midtlivskrise 
og gjøre oppbrudd nå. Nå handler det 
bare om å stå løpet ut helt til melkesyra 
tar overhånd. Har jeg tenkt da. 

Men kanskje det ikke handler om at de 
bare har blitt eldre. Kanskje det handler 
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om tiden da de vokste opp? Forelskelse 
går over. Kjærlighet er et valg. Andre 
har utvilsomt konkludert med dette før 
meg. Men kanskje unge i dag ikke føler 
det samme. I en verden av avhengighet 
kan det være vanskelig å gi slipp på den 
rusende følelsen av å være forelsket. I en 
verden hvor alt er så lett tilgjengelig kan 
det være fristende å bare swipe til høyre 
med en gang man begynner å kjede seg.

Kjærlighet er så utrolig mye. Jeg angrer 
allerede på at jeg skrev det, for jeg vet 
ikke hvordan jeg skal fortsette herfra. 
Kanskje det er bedre å starte i andre 
ende. Kjærlighet er ikke alt. Den verste 
vrangforestillingen folk har om kjærlighet, 
er at den skal ta vekk alt som er vondt. For 
motvekten til kjærlighet må jo være ulyk-
kelighet, ikke sant? Og har vi kjærlighet 
har vi også fravær av smerte, eller? Jeg kan 
ikke komme på noe som er mer innlysende 
galt enn akkurat denne påstanden. Det 
finnes jo ikke noe i verden som er mer 
grusomt enn å være forelsket. Ja, jo, det 
er flott og kjekt og alt det der å kjenne 
sommerfuglene stagnere mot innsiden av 
bukveggen, å kjenne hjertet hoppe over et 
dunk-dunk, å føle seg sommervarm bare 
navnet til et visst menneske lyser opp på 
telefonskjermen. Det er, som sagt, en rus. 
Men det er jo også helt jævlig. Å gå rundt 
med konstant takykardi og hypertermi 
under et snev av hallusinose. Man blir jo 
direkte syk av å være forelsket. Det er som 
å kjøre en emosjonell berg-og-dal-bane. 

For mange som er forelsket kommer 
nok hverdagen altfor brått på. Hverdagen 
med sine rutiner, sine gjøremål, sine plikter, 
sin primitive væremåte, sin skjulte sjarm.

Noen kjenner på en enorm skuffelse når 
de innser at forelskelse ikke er en lukket 
sirkel. Den tar slutt. Det går over. Noen 
kjenner kanskje på et snev av skyldfølelse. 
Utakknemlighet. Hvorfor er jeg trist når 
alle forhold tilsier at jeg skal være glad? 
Er jeg egoistisk som kun tenker på meg 

selv? Er det bare å ta seg sammen? Finnes 
det en snarvei ut?

Vi har det travelt. Vi skynder oss fra 
A til Å. Vi glemmer å bruke blinklys i 
trafikken. Vi kutter svingen. Vi druser 
på selv om motoren går på tomgang. 
Varsellampene lyser. Hvorfor blinker det 
lyset nå? Hva betyr den trekanten der? Vi 
stopper ikke opp, tar oss ikke tid til å lese 
i brukerhåndboken. Fortsetter i samme 
turtall. På flukt i fra tidsklemma, på jakt 
etter lykke. 
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KeTaMInreGulerInG
Verdens helseorganisasjons ekspertkomité for rusavhengighet har for fjerde gang på 
rad frarådet global regulering av anestesimiddelet ketamin. Det fremgår av ECDD-
rapporten fra november 2015.

Ketamin ble introdusert på 1960-tallet 
og har etablert sin posisjon som et 

anestesimiddel med betydelig klinisk nyt-
teverdi. Medikamentet brukes over hele 
verden, og har siden 1985 stått på WHOs 
liste over essensielle medikamenter. Bak-
grunnen for ketaminen sin popularitet er 
medikamentets unike farmakodynamikk.

Gjennom non-kompetitiv NMDA-
reseptorantagonisme fører ketamin til «dis-
sosiativ anestesi», noe som refererer til en 
tilstand der hjernen frakobles (dissosieres 
fra) sanseinntrykkene fra omgivelsene og 
egen kropp mens pasienten fortsatt er ved 
bevissthet [2].

En av hovedgrunnene til den utbredte 
bruken er medikamentets evne til å oppnå 
anestesi og analgesi uten respiratorisk 
påvirkning. Ketamin gir nemlig ingen 
betydelig respirasjonsdepresjon og pasi-
entens luftveisreflekser opprettholdes [3]. 
Denne egenskapen gjør medikamentet 
uvurdelig i situasjoner hvor tilgangen 
til ventilasjonsstøtte og -monitorering er 
begrenset, som for eksempel i utviklings-
land og i krig- og krisesituasjoner [4]. Mens 
andre anestesimidler gir blodtrykksfall 
fører ketamin til blodtrykksstigning, noe 
som er gunstig ved behov for anestesi hos 
hypotensive pasienter [3].

Alvorlige somatiske bivirkninger ses 
sjeldent ved kontrollert bruk i anestesien 
[5]. Det største problemet med ketamin-
bruk er psykiske bivirkninger som hallu-
sinasjoner, mareritt og agitasjon. Risikoen 
for slike bivirkninger kan reduseres med 
benzodiazepiner. Det er disse hallusino-
gene effektene som danner grunnlaget 
for bruken av ketamin som et rusmiddel.

Misbruk og reguleringer | Ketamin 
brukes som rusmiddel verden over. Ved 
tusenårsskiftet ble det rapportert om 
økende bruk i rusmiljøet i Norge, og medi-

tekst: Jens Vikse

ene omtalte det som et nytt motedop [2]. 
Dette førte til økt regulering i noen land, 
deriblant i Norge hvor Statens legemid-
delkontroll omregistrerte ketamin fra et 
C- til et A-preparat.

I dag er ketaminmisbruk mest utbredt 
i Sørøst-Asia [1]. I en Europeisk narko-
tikarapport fra 2015 ble det i Danmark 
registrert en årlig prevalens av ketaminbruk 
på 0.3% hos unge voksne [6].

Langvarig ketaminmisbruk er assosiert 
med flere alvorlige somatiske konsekvenser, 
inkludert hepatotoksisitet [7] og ulcerøs 
cystitt [8]. Det har også blitt rapportert om 
fatale overdoser med ketamin. I en rapport 
fra 2002 beskrives 13 ketamin-relaterte 
dødsfall [9]. Imidlertid understrekes det 
at majoriteten av disse tilfellene omhandlet 
blandingsmisbruk med andre narkotiske 
stoffer. For kortvarig rekreasjonelt bruk 
benyttes dessuten lavere doser enn i anes-
tesi, og stoffet er relativt trygt sammenlig-
net med andre rusmidler.

Bekymringer om at manglende regu-
lering kan føre til en fremtidig økning i 
ketaminmisbruk nødvendiggjorde en ny 
ekspertvurdering fra WHO. Spørsmålet 
ECDD skulle ta stilling til er hvorvidt 
verdenshelsen er tjent med økt regulering 
av ketamin. Tilgjengelighet står sentralt i 
dette spørsmålet. Ett av argumentene mot 
global regulering er nemlig at strengere 
krav til oppbevaring og administrering 
potensielt kan redusere medikamentets 
tilgjengelighet i situasjoner der det kan 
være livreddende.

Ekspertkomitéens konklusjon | 
Basert på tilgjengelig litteratur fastslår 
ECDD at ketamin per dags dato ikke 
bør underlegges ytterligere restriksjo-
ner. Ekspertkomitéen mener at ulovlig 
ketaminmisbruk, til tross for potensialet 
for alvorlige bivirkninger, ikke repre-

senterer et helseproblem av et kaliber 
som fordrer strengere global regulering. 
Videre vektlegges de praktiske fordelene 
med ketaminanestesi, samt viktigheten av 
tilgjengelighet i situasjoner hvor ketamin 
er beste og/eller eneste alternativ, for 
eksempel i utviklingsland.
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ForMell ForSaMlInG 
eller polITISK  
påvIrKnInGSKraFT? 
Det har nå gått et halvt år siden Nmf sitt landsmøte ble avholdt i Tromsø, der 
tillitsvalgte fra alle lokallag vedtok foreningens politikk og arbeidsprogram for 
det kommende året. I den forbindelse ønsker vi å trekke frem noe av det som ble 
bestemt, og hva Nmf har jobbet med de siste månedene. 

Med en viss uro har det lenge vært 
snakket om at andelen mannlige 

medisinstudenter i Norge er for lav. Blant 
Nmfs medlemmer som studerer i Norge er 
kun 31,7% menn [1], og i søknadsrunden 
for turnusstillinger våren 2015 var 42% 
av søkerene menn [2]. Tall fra Samordna 
opptak viser at det også er en stor skjevhet 
i kjønnsbalansen blant søkere til medi-
sinstudiet. Dette tyder på at menn ikke 
nødvendigvis er mindre kvalifisert enn 
jenter, men at de er mindre interessert 
i å studere medisin, særlig fordi vi vet 
at menn er overrepresentert på andre 
studier med høye opptakskrav [3]. En 
jevn kjønnsbalanse er viktig for å ivareta 
et godt pasienttilbud samt trivselen til 
begge kjønn både under og etter fullført 
utdanning. Nmf mener at kjønnsandelen 
for begge kjønn må over 40% på medisin-
studiene i Norge. «40%» ble vedtatt fordi 
det er et konkret, ambisiøst og rundt tall 
å strekke seg etter. Bruk av kjønnspoeng 
eller -kvotering er et svært politisk spørs-
mål, der tillitsvalgte i Nmf ikke er enige. 
Allikevel er foreningen samstemt i at første 
tiltak burde være å arrangere målrettede 
rekrutteringskampanjer. For eksempel har 
innføring av egen jentedag hatt stor effekt 
for søkertallene til sivilingeniørlinjene ved 
NTNU [4]. 

Per dags dato er det ingen som jobber 
for å øke andel menn i medisinutdannin-
gen. Det er problematisk, da det er ingen 
grunn til å tro at rekrutteringen av menn 
blir lettere etter hvert som skjevheten øker. 
Nmf burde kreve at de medisinske fakulte-
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tene sammen med Legeforeningen setter 
seg ned og diskuterer kjønnsfordeling på 
medisinstudiene i Norge.  

Mental helse | På verdensbasis anslås 
det at sykdomsbyrden relatert til mentale 
sykdommer og stoffmisbruk utgjør 7,4 % 
av den totale målbare sykdomsbyrden i 
verden, målt i DALYs (disability-adjusted 
life years), og WHO anslår at mental helse 
vil utgjøre den største sykdomsbyrden 
i verden innen 2020 [5]. På landsmøtet 
ble det vedtatt å gjøre mental helse til 
et fokusområde i Nmf i 2016. Målet er 
å redusere stigma knyttet til psykiske 
sykdommer og påvirke politisk for å bedre 
det mentale helsetilbudet. 

Nmf har fått igjennom mental helse 
som ett av satsningsområder til Europa 
regionen i den internasjonale medisinstu-
dentfederasjonen (IFMSA). I august fore-
slo og vedtok Nmf antibiotikaresistens som 
et nytt satsningsområde. I tillegg har Nmf 
kommet med innspill til Legeforeningens 
arbeid med policy notat om global mental 
helse. Der vektla foreningen at en økning 
av antall kompetente helsearbeidere er 
essensielt for å bedre det psykiatriske 
helsetilbudet på verdensbasis. Videre er 
FNs bærekraftsmål rettet mot verden som 
helhet, og ikke lav- og mellominntektsland 
alene. Det innebærer at høyinntektsland 
som Norge – ved å innføre tiltak på 
nasjonalt og lokalt plan – bidrar til å 
oppfylle de globale målene. Regjeringen 
bør følge opp Folkehelsemeldingen som 
konkluderer med behov for økt satsing 

innenfor psykiatri. Særlig psykiatriske 
tilbud til flykninger og asylsøkere burde 
oppskaleres i Norge. Nmf deltok også på 
et høringsmøte med Bent Høie i forkant av 
verdens helseforsamling hvor våre tanker 
om mental helse, antibiotikaresistens og 
verdens helsearbeidskraft ble spilt inn til 
den norske delegasjonen. I tillegg var vi 
også representert på verdens helseforsam-
ling sammen med IFMSA.

På et mer lokalt nivå har Nmf Trond-
heim arrangert «Folkehelseuka» sammen 
med psykologstudentene for tredje år på 
rad, der årets tema var trening, kosthold og 
helse. Forslag til videre tiltak er markering 
av den internasjonale dagen for mental 
helse (10. oktober), kurs om mental velvære 
og om mentale sykdommer generelt, og på 
sikt, implementering av et prosjekt knyttet 
til mental helse. 

Nettportal med Ylf | På Landsmøtet 
ble det vedtatt å innvilge 100 000 kroner til 
opprettelsen av en nettportal i samarbeid 
med Yngre legers forening (Ylf). Det 
har lenge vært et ønske om å utarbeide 
en nettportal i samarbeid med Ylf hvor 
usminket informasjon om turnustilbudet 
på de forskjellige sykehusene skal være 
tilgjengelig. I dag er informasjon om 
turnustjenesten ofte basert på erfaringer 
fra bekjente, og det er lite informasjon om 
hvordan det oppleves å være turnuslege 
på de forskjellige stedene. Formålet med 
den nye turnusportalen er todelt; for 
det første skal den gi informasjon om 
de ulike turnustjenestene til våre med-
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lemmer. Videre håper vi at ved å gjøre 
informasjon om de ulike turnusstillingene 
offentlig, vil turnusprotalen legge press 
på helseforetakene og arbeidsgiverne til 
å jobbe for å bli mer attraktive for søkere. 
Arbeidslivskomiteen har sammen med Ylf 
jobbet med utformingen av portalen som 
de håper vil være klar til søknadsrunden 
i mars 2017. 

Nasjonal eksamen og nasjonale 
læringsmål | De siste årene har det 
vært mye snakk om innføring av nasjonal 
eksamen for medisinstudenter i Norge. 
Hensikten med en slik eksamen er å 
sørge for at nyutdannede leger har lik 
kompetanse uavhengig studiested. For 
å kunne arrangere en nasjonal eksamen 
må felles nasjonale læringsmål ligge til 
grunn. Nmf mener at det bør utarbeides 
nasjonale læringsmål for medisinstudiet 
og på landsmøtet ble det vedtatt en reso-
lusjon rundt temaet. Nmf har ikke tatt 
et klart standpunkt til om foreningen er 
for eller i mot nasjonal eksamen, men 
foreningen er helt tydelig på at dersom en 
slik eksamen innføres må hovedhensikten 
være å forbedre utdanningskvaliteten. 
I tillegg skal en slik prøve ikke kunne 
brukes i annsettelsesprosesser, men må 
kunne gi studentene tilbakemelding på 
egen kompetanse.

En arbeidsgruppe ledet av Knut Lun-
din er snart ferdig med utformingen av 
nasjonale læringsmål i kliniske ferdigheter. 
Lundin deltok på grunnutdanningskonfe-
ransen (GUK) til Nmf i 2015, og har tatt 

med seg innspillene til Nmf derfra. Våren 
2017 skal det for første gang gjennomføres 
en nasjonal delprøve for 6. årsstudentene 
i hele Norge som et pilotprosjekt.

Samtidig som fakultetene drøfter felles 
nasjonale læringsmål, utformer Legefore-
ningen nye læringsmål for turnustjenesten. 
Prosessene for nasjonale læringsmål for 
turnustjenesten og medisinstudiet foregår 
så vidt vi vet helt uavhengig av hverandre. 
Nmf har tydelig sagt ifra at det er besyn-
derlig at ikke fakultetene i større grad 
deltar i utformingen av læringsmålene 
til turnustjenesten, da disse vil ha en 
direkte påvirkning på læringsmålene for 
medisinstudiene. 

Nmf har mange engasjerte tillits-
valgte på lokalt og nasjonalt nivå som 
jobber kontinuerlig for å gjøre hverdagen 
som medisinstudent bedre. Vårt mål er 
å være en synlig debattant med tydlig 
stemme i de sakene som er viktig for 
våre medlemmer, og det er kun noen 
av disse som er fremhevet her. Vi gleder 
oss til et nytt halvt år med politisk akti-
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vitet frem mot landsmøtet i Trondheim 
i 2017. Hvis du har spørsmål om det vi 
mener og gjør er det bare å kontakte oss.  
Se medisinstudent.no for kontaktinfor-
masjon.

æsculap nr 3-2016 | 31

nyheter



SyKehuSSTreIK
Norge opplever den første store sykehusstreiken siden 2007. Legene streiker for to 
ting: Retten til kollektive arbeidsplaner og vaktfritak for gravide leger.

legeforeningen er en del av arbeids-
takerorganisasjonen Akademikerne. 

De inngår tariffavtaler med arbeidsgiver-
organisasjonen Spekter, som representerer 
sykehusene. Akademikerne og Spekter 
skal sammen diskutere og komme frem 
til nye tariffavtaler, og begge parter skal 
være enige før en ny avtale etableres. Hvis 
partene ikke blir enige går saken til mek-
ling. Ved fortsatt uenighet kan legene ty 
til streik, slik de nå har gjort. Norske leger 
har streiket siden onsdag 7. september.

Streiker for retten til kollektive 
arbeidsplaner  | Leger jobber mye. Mot 
den generelle befolkningens 9-timersvakter 
og arbeidsuker på 40 timer har leger unntak 
fra tidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
Leger kan jobbe vakter opptil 19 timer og 
en arbeidsuke på totalt 60 timer. Til nå har 
man benyttet felles planer for alle legene, 
med en kontinuerlig rullering som gjør 
at lange og tøffe arbeidsuker regelmessig 
avløses av lettere uker. Slik blir ikke total-
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belastningen altfor stor. Legeforeningens 
tillitsvalgte kontrollerer arbeidsplanen, 
som går i en syklus som tilsvarer antallet 
leger i vaktlaget. Tar man ekstravakter, får 
man overtidsbetalt.

Spekter sier at de ikke ønsker endrin-
ger i dagens tariffavtale, men har begynt 
å tolke den eksisterende avtalen på en 
helt annen måte enn før. Da avtalen ble 
skrevet var kollektive arbeidsplaner en 
selvfølge, men i dag ønsker Spekter en 
mer lederstyrt modell med en detaljert og 
individuell plan for hver enkelt lege. De 
mener dette vil føre til bedre langsiktig 
planlegging fordi de skal kunne legge en 
plan for hver lege for et år av gangen, i 
stedet for rullerende, kollektive planer for 
grupper av leger. Spekter sier at den eneste 
ulempen dette vil ha for legene, er at de 
får mindre lønn. Hvis noen vakter står 
ledig, så kan du plutselig få de planlagt 
inn i din timeplan, der du før hadde måttet 
melde deg frivillig, og få overtidsbetalt. 
En lege med individuell plan kan derfor 

ende opp med å jobbe flere 60-timersuker 
etter hverandre uten overtidsbetaling, fordi 
de da vil få fri på et senere tidspunkt. For 
eksempel kan alle vaktene i en fraværs-
periode flyttes til før og etter en ferie, en 
kursuke eller barselpermisjon, slik at de 
ansatte jobber inn sitt eget fravær, men 
til samme lønn som før. I teorien kan en 
lege jobbe 60-timersuker i 38 uker, for så 
å få 14 uker fri i slutten av året. 

I tillegg er de individuelle planene i 
praksis umulig for en tillitsvalgt å kontrol-
lere. Det vil bli en heltidsjobb å kontrollere 
alle individuelle planer. Det fører til at de 
ansatte blir i stor grad overlatt til seg selv.

Verdt å kjempe for | Individuelle 
arbeidsplaner er et problem fordi arbeids-
giver har mye mer makt enn den enkelte 
lege. Mange leger jobber i vikariater og 
midlertidige stillinger, og vil ha vanskelig 
for å snakke imot sin egen arbeidsgiver 
hvis det er en risiko for ikke å få fornyet 
vikariatet. Timeplanen blir også mindre 
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forutsigbar, da den vil kunne være forskjel-
lig fra måned til måned, og kan endres på 
kort varsel. Individuelle arbeidsplaner 
gir mulighet for mange uker med høy 
arbeidsbelastning etter hverandre, noe 
som vil gjøre legene slitne og ufokuserte. 
Dette øker faren for feil og vil gå utover 
pasientsikkerheten. Lange arbeidsdager 
for legene går ikke bare utover pasientene, 
men også for muligheten til å ha et liv 
utenom jobb og til å se sin egen familie. 
Derfor har legeforeningen gjentatt til 
det kjedsommelige: «En sliten lege er en 
farlig lege.»

De individuelle arbeidsplanene er 
ene og alene et ønske fra arbeidsgiverne 
for å spare penger og gi mulighet til 
langtidsplanlegging. Dagens kollektive 
planer kan rulleres nesten i det uende-
lige, og fremskrives flere år frem i tid. 
Legeforeningen mener derfor at indivi-
duelle arbeidsplaner ikke er nødvendig 
for å kunne drive langsiktig planlegging. 
Individuelle arbeidsplaner er heller ikke 
nødvendig for god ferieplanlegging, siden 
man lager egne ferieplaner i dag innenfor 
dagens system. 

Dokumenter som har kommet frem 
under streiken viser at helseforetakene har 
planer om å innføre lederstyrte arbeids-
planer over hele landet, uten samtykke 
fra tillitsvalgte. At lederne skal få lov til å 

bestemme så mye alene – uten å involvere 
de tillitsvalgte – er et tillitsbrudd mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker. Spekters 
arbeidstidsordninger er uforsvarlige både 
for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. 
Legenes unntak fra arbeidsmiljøloven 
er allerede omfattende nok og derfor er 
legene i streik. Legeforeningen mener at 
rullerende avtaler må være grunnregelen, 
og at det må være enighet mellom til-
litsvalgte og helseforetaket dersom noen 
annen ordning skal innføres.

Veien videre | Akademikerne og Spekter 
har fortsatt ikke kommet til enighet. Siden 
7. september har streiken blitt trappet opp 
flere ganger. 15 sykehus er berørt og over 
600 medlemmer er tatt ut i streik. Fleste-
parten av de streikende er leger, men også 
ingeniører, jurister og økonomer er tatt ut. 
Funksjoner knyttet til akuttbehandling, 
kreft, barn og psykisk helse blir skjermet. 
Helseminister Bent Høie har foreløpig 
ikke ønsket å kommentere saken, til tross 
for massivt press fra de involverte partene. 

I tillegg til medlemmer i streik har det 
vært markeringer i flere norske byer for 
alle som støtter legenes sak. Yngre legers 
forening har laget en streikesang til legene, 
og saker om streiken blir delt flittig på 
sosiale medier. Legene får støtte fra flere 
andre arbeidsgrupper og arbeidstaker-

organisasjoner, og en undersøkelse som 
Dagens Medisin har utført viser at legene 
har bred støtte i befolkningen. 

Det er full isfront mellom Akademi-
kerne og Spekter, som ikke ser ut til å ville 
møtes i nærmeste fremtid. Etter 30 dager 
vil streiken gå til tvungen lønnsnemnd, 
og da vil dagens avtale sannsynligvis 
videreføres uten endringer. La oss håpe 
at de finner en annen løsning innen den 
tid, og at arbeidsforholdene kan bli bedre 
både for nåværende og kommende leger. 
Vi gir oss ikke!

(Arbeidsminister Anniken Hauglie avsluttet sykehus-
streiken 11. oktober da hun grep inn med tvungen 
lønnsnemnd, red.anm.)
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Mengde og type østrogen i p-piller gir 
ulik risiko for blodpropp og hjertein-
farkt. 
Dette viser en kohort fra Frankrike på nes-
ten fem millioner kvinner, nylig publisert i 
British Medical Journal (BMJ) [1]. Uavhengig 
av typen gestagen var lavdose østrogen 
(dvs. 20 μg) assosiert med lavere risiko 
for lungeemboli, iskemiske hjerneslag og 
hjerteinfarkt sammenlignet med p-piller 
med 30-40 μg østrogen. 

Justert for østrogendose var levonor-
gestrel assosisert med lavere risiko for 
lungeemboli, men ikke arteriell trombo-
embolisme, sammenlignet med desogestrel 
og gestoden. Studien omfattet ikke p-piller 
med drosperinon. 

Britt-Ingjerd Neshim, professor eme-
ritus og tidligere aveldingsoverlege ved 
Kvinnekliniken, Oslo universitetssykehus, 
kommenterer i Tidsskriftet for den norske 
legeforening at kombinasjonen 20 μg eti-
nyløstradiol og levonorgestrel bør være 
førstevalget for en kvinne som ønsker å 
bruke kombinasjonspiller [2]. 

Negativ effekt av tidlig adrenalin i 
behandling av hjertestans utenfor syke-
hus.
I en ny prospektiv kohort, publisert i 
BMJ, ble nærmere 3000 innlagte pasienter 
med hjertestans og initial sjokkbar rytme 
inkludert for analyse [3]. Retningslinjer 
fra American Heart Association (AHA) tilsier 
bruk av intravenøs adrenalin vært tredje 
til femte minutt etter andre defibrilasjon 
ved sjokkbar rytme. 51% av pasientene 
hadde fått adrenalin innenfor to minutter, 
og dette er en uforklart trend som har 

økt over de siste årene (46% i 2006 til 
60% i 2012). Sammenlignet med de som 
fikk adrenalin senere eller ikke i det hele 
tatt hadde denne gruppen lavere sjanse 
for overlevelse, reetablert sirkulasjon og 
dårligere funksjonsnivå. 

Ifølge Therese M. Olasveengen, lege og 
forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste 
for prehospital akuttmedisin (NAKOS) 
ved Oslo universitetssykehus, har allerede 
to mindre randomiserte, kontrollerte stu-
dier trukket nytteverdien av adrenalin, i 
behandling av hjertestans utenfor sykehus, 
i tvil [4]. En avventet større britisk mul-
tisenterstudie skal forhåpentligvis kunne 
gi det endelig svaret. 

Mange flere kan være kandidater for 
forebyggende behandling med statiner 
enn tidligere antatt. 
En randomisert placebo-kontrollert studie, 
publisert i The New England Journal of Medicine, 
undersøkte effekten av rosuvastatin 10 mg 
daglig hos de med intermediær risiko for 
kardiovaskulær sykdom [5]. 

Over 12 000 personer ble fulgt i en 
median tid på 5.6 år. I placebogruppen 
døde 304 forsøkspersoner (3.7%) av kar-
diovaskulære årsaker, mens i statingruppen 
døde 235 forsøkspersoner (4.8%). Dette 
svarer til en absolutt risikoreduksjon på 
1.1% og en relativ risiko på 0.76 (95% KI 
0.64-0.91). 

Wasim Zahid, som for øvrig ble inter-
vjuet i forrige utgave av Æsculap, sier 
studien «åpner for en bredere vurdering 
av hvem som bør få statiner.» [6] Nåvæ-
rende anbefalninger for primærprofylakse 
(forbyggende tiltak før sykdom har mani-

ForSKnInGSnyTT
I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra 
forskningens verden.
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festert seg) i Norge er en tiårsrisiko for 
kardivaskulær død over 10%. 

Er økningen i levealder også ledsaget av 
god livskvalitet de siste årene av livet?
Dette forsøkte en studie i The Lancet å 
besvare ved å undersøke personer over 65 
år på tre ulike steder i England [7]. Mel-
lom 1991 og 2011 har det vært en økning 
i levealder på gjennomsnittlig 4.5 år for 
menn og 3.6 år for kvinner. 

Det ble funnet en tilsvarende økning 
i antall år uten kognitiv svekkelse og 
en reduksjon i antall år med kognitiv 
svekkelse. Kanskje enda viktigere var en 
tilsvarende økning i antall år med meget 
god eller god selvvurdert helse (3.8 år for 
menn og 3.1 år for kvinner). 

Selv med verktøy som mobilteknologi og 
sosiale medier er det vanskelig å lykkes 
med langvarig vektreduksjonsprogram-
mer . 
I The Lancet Diabetes & Endocrinology forsøkte 
Job G. Godine og medarbeidere å lage 
et vektreduksjonsprogram integrert med 
Facebook, mobilapper, tekstmeldinger, 
e-poster, egen hjemmeside og fjerntilgang 
på kommunikasjon med helsecoach (kalt 
SMART intervensjonen). Over to år testet 
de programmet i en randomisert kontrollert 
studie med totalt 404 overvektige kolle-
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gium studenter [8]. Kontrollgruppen fikk 
generell informasjon om helse og velvære. 

Ved 6 og 12 måneder var det en statistisk 
signifikant reduksjon i vektnedgang, hvil-
ket er relativt typisk for et hvert opplegg 
rettet mot vektreduksjon. Ved 18 og 24 
måneder, derimot, var det ingen statistisk 
signifikant forskjell mellom gruppene. 

Enda uklart om elektroniske sigaretter 
virker som verktøy til røykeslutt.
Cochrane Collaboration oppdaterte nylig sin 
systematiske oversiktsstudie på elektro-
niske sigaretter som metode for røykeslutt 
[9]. Kun to ytterligere randomiserte under-
søkelser som varer minst seks måneder 
ble identifisert. Studiene sammenligner 
elektroniske sigaretter med nikotin og 
elektroniske sigaretter med placebo, og 
viser at elektroniske sigaretter kan virke 
som verkøy til røykeslutt. 

Det er uklart om effekten er bedre 
enn nikotinplaster. På grunn av de få 
undersøkelsene som er gjort, bedømmes 
kvaliteten av dokumentasjonen som lav.  



Rusdebatt

Ny kurs for rus-
middeldebatten
Vi står midt i et 
paradigmeskifte i 
hvordan vi forstår, 
snakker om og behandler 
rusmidler og folk som 
bruker dem. EmmaSofia vil 
fortsette å stå i sentrum 
av denne utviklingen.

EmmaSofia er en politisk organisa-
sjon som arbeider for å få Norge 
over til en ruspolitikk basert på fors-

kning og respekt for menneskerettighetene. 
Siden opprettelsen i 2015 har foreningen 
bidratt til et paradigmeskifte i hvordan vi 
forstår, snakker om og behandler rusmidler 
og menneskene som benytter seg av dem. 
Etter flere tiår med krigsretorikk og stigma 
tilknyttet alle rusmidler utenom et lite 
fåtall, som av ren historisk tilfeldighet 
har blitt tolerert, er vi blitt villige til å 
se nyansene i temaet. Vi har lært å skille 
mellom bruk og misbruk; vi har lært at de 
ulike illegale rusmidlene har forskjellig 
risikoprofil og skadepotensial, og derfor 
ikke kan behandles likt; og vi har lært at 
bruk av en del av disse rusmidlene kan ha 
positive konsekvenser både i og utenfor 
terapi.

I stedet for at den politiske diskursen 
reduseres til den alt for enkle problemstil-
lingen «for eller mot narkotika»,  har sam-
talen blitt brutt ned i en serie relaterte, men 
likevel uavhengige, spørsmål: Hvordan 
regulerer vi best hvert enkelt rusmiddel? 
Hvilke skadereduserende tiltak er mest 
effektive? Finnes det positive effekter ved 
at nordmenn endrer sine rusvaner?

Det er innenfor dette paradigmeskiftet 
at EmmaSofia befinner seg. I anerkjen-
nelsen av at ulike rusmidler bør behandles 

ulikt, fokuserer organisasjonen på psy-
kedelika og MDMA. Dette er rusmidler 
som har lav risiko ved normal bruk, og 
har vist seg å ha potensiale i behandling 
av noen psykiske lidelser, som PTSD og 
avhengighet. Dette er lidelser vi har dår-
lige behandlinger for i dag. EmmaSofias 
misjon er tredelt: (1) Vi jobber for å øke 
tilgangen på kvalitetskontrollert psyke-
delika og MDMA til bruk i behandling 
og forskning; (2) vi ønsker å utvikle et 
behandlingstilbud der psykedelika og 
MDMA inngår; (3) vi vil øke toleranse 
og åpenhet knyttet til bruk for personlig 
utvikling eller festival. 

Vårt utgangspunkt er at det enkelte 
individ bør ha rett til autonomi og person-
lig utvikling. Dermed er en begrensning 
av tilgangen til å oppleve effekten av 
MDMA eller psykedelika – en opplevelse 
som flere rapporterer som blant de mest 
meningsfulle og konstruktive de har hatt 
i livet – ikke holdbar med mindre sterke 
folkehelsemessige hensyn taler for det. 
Resultatene fra både tidligere og senere 
tids forskning på området, tyder på at 
disse hensynene uteblir.

Selv om psykedelika og MDMA i seg 
selv ikke er spesielt farlig, praktiseres det 
under dagens forbudspolitikk et åpent 
og uregulert marked, med manglende 
kvalitetskontroll og aldersgrenser som for-
budskonsekvenser. Vi vil derfor oppfordre 
dem som alt har bestemt seg for å bruke 
psykedelika eller MDMA å bruke testut-
styr, som et midlertidig folkehelsetiltak. 
Testutstyr er lett tilgjengelig på internett.

EmmaSofias arbeid er avhengig av at vi 
holder i gang en åpen samtale, slik at folk 
både innenfor og utenfor organisasjonen 
blir bedre informert, og dermed blir i 
stand til å ta bedre beslutninger, både 
politisk og personlig. Ved siden av å delta 
i den offentlige samtalen, har vi startet en 
serie av faglige og sosiale arrangementer, 

både for å spre informasjon, men også 
for å skape en møteplass for alle som er 
interessert i tema. 

Etter at medlemsregistreringen åpnet 
i vår har organisasjonen fått over 500 
medlemmer. I tillegg er det blitt opprettet 
studentlag i både Trondheim og Oslo, 
og et i Bergen er på trappene. Student-
foreningene er viktige fordi tema åpner 
for tverrfaglig forskning, innenfor alt fra 
medisin og psykologi til filosofi og juss. 
Det er stor akademisk interesse for temaet 
internasjonalt. 

Psykedelika og MDMA har unike 
effekter som gjør de interessante for medi-
sinsk behandlingsutvikling. Vi står nå i en 
tid der feltet på nytt er i ferd med å åpne 
seg, og dagens kloke hoder får mulighet 
til å bryne sin intellektuelle nysgjerrighet. 
EmmaSofia håper å kunne bidra til å tilret-
telegge for dette. 

jørn mjelva, organisasjonssekretær i 
EmmaSofia

«Vi står nå i en tid der 

feltet på nytt er i ferd med 

å åpne seg, dagens kloke 

hoder får mulighet til å 

bryne sin intellektuelle 

nysgjerrighet.» 
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 «Fremfor å basere oss på advarsler og uvitenskapelig 

overdrivelse av fare, bør vi søke å begrense risiko ved å legge 

til rette for informerte valg og tryggere rammer.»

Rusdebatt

Rusopplysnin-
gen.no – fra 
avhold til rusvett
Norge trenger en 
ny tilnærming til 
opplysningsarbeid på 
rusfeltet.

Opplysningsarbeid om rus har 
lenge vært preget av avholdsi-
dealisme og en forestilling om at 

skade og problemer relatert til rus først og 
fremst forebygges ved å begrense rusmid-
delbruk. For de ulovlige rusmidlene har 
denne filosofien antatt en ekstrem variant 
der nøkterne fakta har måttet vike for 
skremselspropaganda, og pragmatiske råd 
er blitt erstattet av formaningen om aldri 
engang å prøve. Som Nancy Reagan i sin 
tid proklamerte: «Just say no!»

Dette idealet i opplysning om ulovlig 
rus har mye til felles med «abstinence 
only-skolen» innen seksualopplysningen. 
Denne formen for seksualopplysning, som 
har stått sterkt i konservative delstater i 
USA, har bidratt til høyere tenåringsgravi-
ditetsrater. Dette er ikke overraskende, da 
unge som lærer at den eneste måten å holde 
seg trygg er å holde seg unna ikke får de 
nødvendige verktøy til å begrense risiko. 
Og like sikkert som at unge vil eksperimen-
tere seksuelt, vil de eksperimentere med 
rus, mange også med ulovlige rusmidler.

Rusopplysningen.no er en nettside opp-
rettet av Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) 
som har som mål å forebygge rusrelatert 
skade ved å tilby balansert og relevant 
informasjon om rusmidler for alle som er 
nysgjerrige på rus. Siden skal opplyse om 
de ulike rusmidlenes egenskaper og relative 
risikoprofil, hvordan hvert enkelt rusmid-
del kan brukes tryggest mulig, hvilke farer 
brukeren må vite om og hva brukeren kan 
forvente av rusopplevelsen. Vårt motto, «vis 
rusvett!» og Rusvettreglene, har som mål 

å bidra til bevisstgjøring rundt ansvarlig 
rusmiddelbruk, og skape en sunnere og 
mer opplyst ruskultur. Vi håper at slike 
holdningskampanjer kan virke positivt inn 
på lovlig så vel som ulovlig rusmiddelbruk.

I tillegg til å opplyse vil Rusopplys-
ningen drive aktivt skadeforebyggende 
arbeid i den alternative ruskulturen. Like 
selvfølgelig som at det i dag deles ut 
kondomer på festivaler, mener vi at norske 
myndigheter bør legge til rette for testing 
av rusmidlers renhet og innhold, da dette 
kan forhindre overdoser og forgiftninger. 
Vi vil derfor arbeide for distribusjon av 
såkalte testkits som kan sikre brukerne 
mot farlige etterlikningsstoffer og uren 
vare. Brukerne skal kunne benytte seg av 
dette tilbudet mest mulig diskré, uten frykt 
for å bli stoppet og ransaket av politiet.

Det er på tide å tenke nytt om rus. 
Fremfor å basere oss på advarsler og 
uvitenskapelig overdrivelse av fare, bør vi 
søke å begrense risiko ved å legge til rette 
for informerte valg og tryggere rammer. Vi 
håper at mange medisinere vil se verdien 
av et slikt skifte i rusopplysningen – og 
støtte oss i vårt arbeid fremover.

Ina Roll Spinnangr, Foreningen Tryggere 
Ruspolitikk
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Vi har alle godt 
av dannelse

tekst: Alexander John Smith-Hald, 
Knut Nicholas Figenschou, Maren Dahl 
Keller,  
Medlemmer av HFSU UiO

Hva er egentlig målet med utdan-
ning i dagens Norge? Hvorfor 
søker nesten 100 000 mennesker 

seg inn til høyere utdanning? Hva er det 
som motiverer et menneske til å bruke 
mer enn 5 år på alt fra medisin til historie? 
Spørsmålet er sammensatt, men jeg vil 
foreslå at vi kan i all hovedsak dele det 
opp i to perspektiver. På den ene siden har 
man nytteperspektivet, og på den andre 
har man dannelsesperspektivet. 

Nytteperspektivet er det som har fått 
størst innvirkning på hvordan vi forstår 
utdanning i moderne tid. Her tolkes utdan-
ning som et av mange virkemidler staten 
har for å øke den totale produksjonen til 
landet. Fagene som enklest kan omsettes 
inn i monetær verdiskapning, som realfag, 
er de som staten skal prioritere. Dette gir 
seg utslag i ekstra poeng for realfag, og 
økt finansiering av studieplasser som anses 
som samfunnsnyttige. 

På den andre siden finner man dan-
nelsesperspektivet. Her tolkes utdanning 
som et virkemiddel for å bidra til økt 
dannelse av enkeltindividet. Begrepet 
dannelse kan favne om så mangt, men 
et godt utgangspunkt er det tilbudt av 
Hagtvet og Ognjenovic:
«– Evne til kritisk, nyansert og fantasifull 
tenkning;
– Innsikt i vitenskapelig tenkemåte på 
tvers av fag, derunder hypoteseprøving 
og forskningsmetode;
– Respekt for saklighetsnormer, objek-
tivitet, og
– etisk refleksjon» 

Dette kan løst omsettes til at kunnskap 
i seg selv er et middel som skal bidra til 
at vi, altså samfunnet, får borgere som 
har sosial kapital i form av dannelse 

som de kan omsette i evnen til å skape 
et bedre samfunn. For det er denne all-
menndannelsen et kunnskapssamfunn 
må ha. Da må også viktige bidragsytere til 
bruttonasjonalproduktet være gode sam-
funnsborgere som ser at også Shakespeare 
kan være relevant for egen praksis. Boken 
Dannelse, hvor Hagtvet og Ognjenovic er 
redaktører, anbefales for videre lesning 
om dette temaet. For medisinstudentene 
anbefales særlig kapitlene av Solbakk og 
Gulbrandsen i samme bok.

Vi vil oppfordre alle til å ta i seg at 
dannelsesperspektivet også har noe ved 
seg. Det finnes mange gode grunner til 
hvorfor fremtidige leger burde ta emner 
på det humanistiske fakultet før dere tar 
fatt på medisinstudiene. For å sitere Bernt 
Hagtvet: «profesjoner uten dannelse er 
livsfarlige.» Derfor vil vi foreslå for de av 
dere om ønsker å lære mer om sjelelivet 
– både ditt eget, og det til fremtidige 
pasienter – at dere tar en tur med trikken 
fra Rikshospitalet til Blindern. Ved det 
humanistiske fakultet har vi flust av emner 
som kan bidra til dannelsesprosessen om 
det ikke ble nok med ex.phil. Vi tar gjerne 
imot dere på Øvre Blindern. 

Vi mener at ved å studere tradisjonelle 
humaniora fag får man nødvendig påfyll 
av dannelse.
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Historiens sus! 
Fra og med i høst inngår Æsculap 

og jeg et samarbeid om medisinsk 
historie. Hurra! sier jeg! Hvorfor 

skal medisinstudenter lære om medisinsk 
historie sier kanskje dere? Det er jo mange 
grunner til ikke å gjøre det – dere har det 
travelt, dere må lese til eksamen, og det er så 
mye annet å ta seg til. Så hvorfor historie? 
Hvorfor skal dere tilbringe en time (og 
mer hvis dere vil) over et glass vin eller 
brus med meg, eller noen inviterte gjester ,  
og snakke om historie, i en ramme som er 
langt unna læringsutbytter og eksamen?   

Dere har jo hatt historie på skolen – men 
den historien vi skal ta for oss her skal ikke 
handle om kriger eller kongerekker. Den 
skal handle om hvordan vi har havnet der 
vi er i dag. Medisinen er et produkt av 
historien. Kunnskapen dere tilegner dere 
nå og det yrket dere skal utøve når dere 
blir ferdige leger har blitt formet av sosiale, 
økonomiske og kulturelle krefter. Historien 
kan vise oss hvordan vi har kommet dit og 
få oss til å forstå mer av den samtiden dere 
skal praktisere i som leger. Både sykdom, 
sykdomsdefinisjoner, behandlingspraksiser 
og sosiale og biologiske årsaker til sykdom 
har endret seg over tid. Historien kan lære 
oss om viktige oppdagelser, men den kan 
også vise hvordan medisinske innovasjoner 
ikke alltid fører til fremskritt; de kan også 
få uheldige og uforutsette konsekvenser 
og kostnader. Leger har alltid stått overfor 
etiske dilemmaer i medisinsk forskning og 
praksis, men hvordan de har forstått og 
løst dem har endret seg over tid og rom. 
Historien kan lære oss hvor lett det er å 
begå det som for oss ser ut som grove 
overtramp og forhåpentligvis gjøre at vi 
ikke gjentar dem. Vi står midt inne i store 
endringer i helsetjenesten som vil kreve at 

dere tar stilling og er med og bestemme. 
Men for å forstå hvorfor helsevesenet 
vårt ser ut som det gjør trenger man å gå 
historisk til verks. 

Hva gjorde at homofili ble en medisinsk 
diagnose og hvordan ble den opphevet 
igjen? Hvordan kom antibiotika først til 
Norge? Hvordan ble international health 
til global health? Hvordan har det seg 
at velferd er et skjellsord i USA og et 
honnørord i Norge? Når og hvordan har 
forskningsetikk blitt satt på den medisinske 
dagsorden? Hvordan kan det ha seg at 
den særnorske matpakka inntas til lunsj 
selv om de fleste er enige med Knutsen 
og Ludvigsen om at det ikke er morsomt 
å spise sin mat når den ligger i pakke og 
ikke på fat? Hvordan ble infertilitet til et 
medisinsk problem, og hvordan har det 
blitt behandlet? Hvorfor ligger Norge på 
ammetoppen? Hvorfor heter fenylketonuri 
Føllings sykdom? Hva er forbindelsen 
mellom norsk forskning og den beryktede 
amerikanske Tuskegee-studien, som utsatte 
fattige svarte pasienter som led av syfilis 
for et forskningsprosjekt der man skulle 
studere forløpet av ubehandlet syfilis, i en 
tid der man fikk stadig bedre behandling 
for sykdommen? Hvordan har vi behandlet 
transseksuelle? Hvordan har forståelsen 
av hva som er god og effektiv medisinsk 
behandling endret seg i takt med endrede 
verdier og kunnskapsstandarder? Hvordan 
gikk det til at medisinen ble så fokusert 
på risiko? Hva gjorde at man gikk fra å 
snakke om rusavhengighet på 50-tallet til 
å snakke om rusmisbruk på 70-tallet og 
behandlingen gikk fra å være innleggelse 
til innesperring? 

Det over er bare noen eksempler på 
ting vi kan ta opp. Jeg mener at historisk 

analyse kan bidra til medisinutdannelsen 
på samme måte som anatomi, biokjemi 
eller fysiologi – som et grunnleggende 
aspekt ved medisinsk kunnskap. Siden 
vi ikke får mer plass i timeplanen, og jeg 
har fått med meg at mange medisinerstu-
denter kunne ønske seg mer historie, har 
Æsculap og jeg inngått et samarbeid om 
å lage to kveldsarrangementer i halvåret 
med medisinhistorie som tema. Når det 
gjelder innhold, er vi åpne for forslag 
fra dere. Fortell oss hva dere kunne hatt 
lyst til å høre om, så skal vi se om vi kan 
få det til. Det er ikke behov for å ta med 
oppmøtebok eller skriveblokk, og man 
trenger ikke komme på flere seminarer enn 
de man har interesse av å være med på selv. 

tekst: Anne Kveim Lie og Ane Drougge Vassbotn
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Troverdig forskning?

tekst: Leif Kørner Det er uenigheter om hvor mye fors-
kning som publiseres i dag, men 
et estimat er 1,8 millioner artikler 

fordelt på 28 000 tidsskrifter årlig [1]. Det 
er åpenbart at ikke alle disse formidler 
viktige resultater eller bidrar vesentlig til 
ny kunnskap. En undersøkelse viste at kun 
omtrent 40 prosent av artiklene som ble 
utgitt i rundt 7000 tidsskrifter ble sitert av 
andre i tidsrommet 2002 til 2006 [2]. Selv 
om de nøyaktige tallene på hvor mange 
av de publiserte vitenskapelige arbeidene 
som faktisk leses er omstridte, peker de 
på et problem: det produseres for mye 
dårlig forskning som ikke bidrar til den 
akademiske samtalen. Biomedisinen er ikke 
noe unntak, og det har blitt anslått at opp 
til 85 prosent av investeringene innenfor 
denne forskningsgrenen er bortkastet [3].    

Samtidig er det heller ikke slik at det 
som betraktes som kvalitetsforskning nød-
vendigvis har en så høy standard. Normalt 
har artikler som publiseres i prestisjetunge 
tidsskrifter med såkalt «high impact fac-
tor», og som får mange siteringer, høy 
troverdighet. Men en gjennomgang av alle 
de kliniske publikasjonene med over tusen 
siteringer i de høyest rangerte medisinske 
utgivelsene, deriblant New England Journal of 
Medicine, Journal of American Medical Association 
og Lancet, viste at dette ikke alltid stemmer. 
Av de 49 artiklene som ble undersøkt ble 16 
prosent motsagt av etterfølgende studier, 
16 prosent hadde funnet sterkere effekter 

Hvis du tror at biomedisinske forskningsresultater er en sikker kilde til 
kunnskap, befinner du deg i selskap med mange andre. Dessverre tar 
du feil. Mange av artiklene som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter 
holder et lavt nivå. 

enn det påfølgende undersøkelser klarte 
å vise, 44 prosent ble reprodusert mens 24 
prosent var ennå ikke blitt forsøkt gjentatt 
[4]. At et forskningsresultat ikke blir repro-
dusert av andre er vanligvis et tegn på at 
den opprinnelige konklusjonen som ble 
trukket er feilaktig. Forekomsten av dette 
fenomenet er overraskende høyt, noe som 
medfører at troverdigheten og kvaliteten til 
den biomedisinske forskningen reduseres. 

Videre er det et problem at mange 
forskere ikke har tilstrekkelige kunnskaper 
i de statistiske metodene som benyttes i 
det vitenskapelige arbeidet. Leger får kun 
en kort introduksjon til statistikk tidlig i 
studiet, og mottar liten formell opplæring 
når de begynner med klinisk forskning [5, 
6]. Dette vises blant annet ved en studie 
som fant ut at i 38 og 25 prosent av artiklene 
som ble undersøkt i henholdsvis Nature 
og BMJ stemte minst én av de oppgitte 
p-verdien ikke overens med den observerte 
teststørrelsen. Antakeligvis skyldes flere av 
disse uovernstemmelsene avrundingsfeil 
og kunne være av liten betydning for den 
endelige konklusjonen, men i enkelte 
tilfeller førte de til at et resultat ble oppgitt 
som signifikant selv om det ikke var det 
[7]. I tillegg er det også slik at mange bio-
medisinske forskere mangler tilstrekkelig 
opplæring i å designe forsøk, og en stor 
andel av forskningen har metodologiske 
feil [5]. En undersøkelse av flere fase II-
forsøk innen kreftbehandling viste at det 
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i 81 prosent av tilfellene ikke ble oppgitt 
noe statistisk design. Disse hadde også en 
høyere sannsynlighet for å få et falskt posi-
tivt funn enn dem som tydeligere beskrev 
fremgangsmåten som hadde blitt brukt. 
En annen gjennomgang observerte at 15 av 
40 artikler om molekylær genetikk utgitt i 
ledende medisinske tidsskrifter ikke klarte 
å oppfylle grunnleggende metodologiske 
krav, som blant annet reproduserbarhet, 
blinding, tilfredsstillende beskrivelses av 
utvalgene som ble studert og relevante 
kontrollgrupper [6]. Lite tyder på at dette 
er enkeltstående tilfeller.  

Det finnes hovedsakelig to mekanismer 
for å sikre kvaliteten til forskningen som 
publiseres. Dersom man ønsker å få publi-
sert artikkelen sin i et bestemt tidsskrift, 
blir manuskriptet først sendt til fagfelle-
vurdering, der eksperter på det relevante 
feltet går kritisk gjennom metodene som 
har blitt brukt, forsøksdesignet og resulta-
tene som ble funnet. De kommer deretter 
med forslag til forbedringer eller forkaster 
eventuelt hele arbeidet. Det er en allmenn 
misoppfatning at fagfellevurdering i seg 
selv er en garanti for kvalitet; det store 
antallet tidsskrifter gjør at man alltid vil 
finne et som er villig til å publisere ens 
arbeid, selv om det er svakt [8]. Det som 
imidlertid er hovedmetoden for å sikre at 
et vitenskapelig arbeid ikke er feilaktig, 
er at forskere stadig gjentar hverandres 
forsøk og forsøker å reprodusere funnene. 
Flere tilfeller illustrerer behovet for denne 
praksisen. For eksempel greide ansatte ved 
legemiddelfirmaet Amgen kun å bekrefte 
funnene i 6 av 53 vitenskapelige arbeider 
innen onkologi hvis opprinnelige resultater 
ble betraktet som gjennombrudd [9]. Det 
tyske selskapet Bayer greide kun å gjen-

skape omtrent 25 prosent av funnene i 67 
publiserte prekliniske forsøk [10]. Andelen 
av biomedisinske forskningsresultater som 
ikke lar seg reprodusere er urovekkende 
høy, og dette påvirker troverdigheten til 
denne vitenskapsgrenen. Imidlertid må 
det presiseres at mangelen på bekreftelse 
av tidligere funn ved prekliniske forsøk 
ikke i alle tilfeller skyldes kvaliteten til 
studiene, men kan også ha sin årsak i at 
resultater fra dyreforsøk ikke kan overføres 
til mennesker som følge av ulikheter i 
indre forhold. 

Et press om å publisere | Det er dermed 
tydelig at forestillingen om forskning som 
en kritisk disiplin og garantist for sann 
og sikker viten ikke alltid stemmer. Men 
hvorfor er det slik? Flere av årsakene til 
overfloden av dårlige artikler med feilaktige 
eller lite interessante resultater ligger i 
hvordan systemet for vitenskapelig arbeid 
er bygget opp. 

Forskere utsettes for et sterkt press 
for å publisere. I Norge ble publise-
ringsindikatoren, bedre kjent som telle-
kantsystemet, innført for universitets- og 
høyskolesektoren i 2006. Det er et kvanti-
tativt system som gir poeng til forskning 
ut ifra hvilke publiseringskanaler den 
blir utgitt. En artikkel som godkjennes 
av et prestisjetungt tidsskrift gis flere 
poeng enn dersom den utgis i en mindre 
anerkjent utgivelse. Formålet med tel-
lekantsystemet er å være et objektivt mål 
som kan ligge til grunn for til tildelinger 
av økonomiske midler samt stimulere til 
økt forskning. Ordningen har imidlertid 
blitt kritisert fordi den kan misbrukes til å 
bedømme innsatsen til enkeltindivider og 
fordi det legger vekt på kvantitet fremfor 

«Å publisere mye vil i 
de fleste tilfeller ikke 
være forenlig med å 
publisere så bra som 

mulig.»
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kvalitet [11]. I engelsktalende land benyttes 
begrepet «publish or perish» for å beskrive 
denne utfordringen [12].  

Mange av de tidligere omtalte proble-
mene kan spores til dette fenomenet. Å 
publisere mye vil i de fleste tilfeller ikke 
være forenlig med å publisere så bra som 
mulig. Forskere hevder at de må nøye 
seg med å skrive halvgode artikler, fordi 
de riktig gode arbeidene krever innsats 
over lengre tid enn det insentivmodel-
lene legger opp til [13]. Dessuten fører 
et system som oppfordrer til kvantitet 
til en positiv publiseringsskjevhet. Dette 
innebærer at eksperimenter som ikke gir et 
statistisk signifikant resultat forkastes og 
ikke sendes inn, fordi det er vanskeligere 
å få slike artikler antatt. Dette henger 
sammen med at redaktører ofte ikke er 
interessert i data som viser at et bestemt 
fenomen ikke eksisterer. De foretrekker å 
publisere positive funn fremfor negative 
resultater [14, 15]. Ulempen med dette 
er at de utgitte studiene dermed ikke 
er representative for alle forsøkene som 
har blitt utført, og denne skjevheten vil 
forstyrre resultatene til metaanalyser og 
oversiktsstudier. Dette er problematisk 
siden disse oppsummeringene danner 
kunnskapsgrunnlaget når retningslinjer 
for klinisk behandling utarbeides. 

Metode fremfor signifikans | For 
forskere i dag er den statistiske signifi-
kansen og nyhetsverdien til forskningen 
avgjørende for publisering i prestisjefylte 
tidsskrifter, karriere og finansiering. Ins-
entivsystemene er imidlertid lite opptatt 
av faktorer som studiedesignets kvalitet, 
dokumentasjon og forsøkets reprodu-
serbarhet. Resultatet er en manglende 
stimulering til metodologisk grundige 
forsøk. Dette kombinert med et vitenskape-
lig belønningssystem som legger vekt på 
kvantitet kan føre til at forskere ubevisst 
eller bevisst bruker statistiske metoder feil, 
feiltolker resultatene, rapporterer resulta-
tene selektivt, siterer litteratur selektivt eller 
trekker konklusjoner som dataene ikke gir 

grunnlag for i håp om å få et resultat som 
kan publiseres [5, 16].  

Et av de største problemene innenfor 
den biomedisinske forskningen er den 
overraskende store andelen av publiserte 
resultater som ikke kan reproduseres. 
For å møte denne utfordringen kreves en 
kulturendring. Belønningssystemene må 
endres slik at det legges en større vekt 
på grundige vitenskapelige metoder enn 
på statistisk signifikans. Videre må de 
vitenskapelige tidsskriftene arbeide for 
at artiklene som publiseres har gjennom-
arbeidede studiedesign som beskrives i 
detalj, samt benytte seg av statistikere 
i fagfellevurderingen som kan vurdere 
gyldigheten i fremgangsmåten som har 
blitt brukt. Det finnes eksempler på at noen 
av disse tiltakene har blitt iverksatt [17].  

Et annet bidrag til forskning med lav 
kvalitet er den manglende opplæring av 
forskere i både vitenskapelige metoder og 
statistikk. Forskerlinjen, som en integrert 
del av medisinstudiet, og utdanningen 
som inngår i en doktograd, bøter med 
dette, men likevel har mange av dem som 
er involvert i biomedisinske forsøk ikke 
tilstrekkelig kjennskap til arbeidsmetodene 
som anvendes. Dette kan rettes på ved å 
forbedre utdanningstilbudene, men også 
ved å involvere relevante fagfolk som blant 
annet statistiskere som kan gi innspill når 
studiedesignet planlegges, ved analysen 
av data og tolkningen av resultater [5, 6].

Kritisk lesing nødvendig | Man er 
ikke ferdigutdannet selv om medisinstu-
diet er fullført. Gjennom hele yrkeslivet 
er det nødvendig å oppdatere seg på ny 
kunnskap for å kunne gi pasientene den 
beste behandlingen. Et sentralt ledd i dette 
er å lese seg opp på relevant forskning. 
Men som vi har sett er forekomsten av 
svake metoder, dårlig statistikk og man-
gel på reproduserbarhet overraskende 
høy. Dermed er det nødvendig å lese 
forskningsartikler med et kritisk blikk, 
men en forutsetning for dette er å ha en 
grunnleggende kjennskap til vitenskape-

«I enkelte tilfeller førte 
de til at et resultat ble 

oppgitt som signifikant, 
selv om det ikke var 

det.»
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lige metoder og hva som kjennetegner 
god forskning. Undertegnede har selv 
hatt lite undervisning om dette og mis-
tenker at emnet heller ikke blir gitt mye 
oppmerksomhet ved andre studiesteder. 
Pensum på medisinstudiet er allerede mer 
enn stort nok, og det finnes mer enn nok 
av kunnskap utenfor læreplanmålene som 
kan være relevante for en fremtidig lege. 
Likevel burde opplæring i vitenskapelig 
arbeid og kritisk lesing få et større fokus 
i utdanningen. Forskning utgjør en viktig 
kilde til ny og endret kunnskap etter at 
medisinstudiet er fullført. Samtidig vil 
det bedre forutsetningene til klinikere som 
ønsker å utføre studier med høy kvalitet. 

Litteraturliste: 
[1] Ware M, Mabe M. The STM Report: An Overview of Scientific and Scholarly Journal Publishing. Den Haag: International 

Association of Scientific, Technical and Medical Publishers, 2012
[2] Jacsó P. Five-year impact factor data in the Journal Citation Reports. Online Information Review. 2009;33(3):603-14
[3] Chalmers I, Glasziou P. Avoidable waste in the production and reporting of research evidence. Lancet. 2009;374(9683):86-9.
[4] Ioannidis JP. Contradicted and initially stronger effects in highly cited clinical research. JAMA. 2005;294(2):218-28
[5] Ioannidis JP, Greenland S, Hlatky MA, Khoury MJ, Macleod MR, Moher D, et al. Increasing value and reducing 

waste in research design, conduct, and analysis. Lancet. 2014;383(9912):166-75
[6] Altmann DG. Poor-Quality Medical Research: What Can Journals Do? JAMA. 2002;287(21):2765-7
[7] García-Berthou E, Alcaraz C. Incongruence between test statistics and P values in medical papers. BMC Medical Research 

Methodology. 2004;4(1):1-5
[8] Jennings CG. Quality and value: the true purpose of peer review. Nature. 2006. http://www.nature.com/nature/

peerreview/debate/nature05032.html (13.03.2016) 
[9] Begley CG, Ellis ME. Drug development: Raise standards for preclinical cancer research. Nature. 2012;483(7391):531-3
[10] Prinz F, Schlange T, Asadullah K. Believe it or not: how much can we rely on published data on potential drug targets? 

Nature Reviews Drug Discovery. 2011;10:712
[11] Hansen TI. Tellekantsystemet. Store norske leksikon. 2015. https://snl.no/tellekantsystemet (13.03.16) 
[12] Colquhoun D. Publish-or-perish: Peer review and the corruption of science. The Guardian 05.09.2011. https://www.

theguardian.com/science/2011/sep/05/publish-perish-peer-review-science (13.03.16) 
[13] Time JK. Drukner i halvferdig forskning. Morgenbladet 19.03.2015. https://morgenbladet.no/samfunn/2015/

drukner_i_halvferdig_forskning (13.03.16) 
[14] Dirnagl U, Lauritzen M. Fighting publication bias: introducing the Negative Results section. J Cereb Blood Flow Metab. 

2010;30(7):1263-4
[15] Callaham ML, Wears RL, Weber EJ, Barton C, Young G. Positive-outcome bias and other limitations in the outcome 

of research abstracts submitted to a scientific meeting. JAMA. 1998;280(3):254-7
[16] Altman DG. The scandal of poor medical research. BMJ. 1994;308(6924):283-4
[17] Facilitating reproduciblity. Nature Chemical Biology. 2013;9(6):345

«Mange biomedisinske forskere 
mangler tilstrekkelig opplæring i 
å designe forsøk, og en stor andel 
av forskningen har metodologiske 

feil.»

æsculap nr 3-2016 | 43

debatt



når livet 
blir snudd 
på hodet
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tekst: Birgitte Krabberød
bilde: PrivatJeg vet ikke hvordan det er med deg, 

men gjennom det meste av livet har 
jeg hatt en velfungerende kropp, 

hvilket selvsagt ikke er en selvfølge. Med 
en multihandikappet bror og etter flere år 
som sykepleier vet jeg det. Personlig har 
jeg aldri vært innlagt på sykehus. Det nær-
meste jeg har kommet langvarig sykdom 
var en tre ukers bronkitt som 15-åring. Det 
endret seg 9. februar, 2014. Nå – etter et 
langt rehabiliteringsforløp – vet jeg at en 
frisk kropp er en gave. En stor gave. 

Erfaringer kan gjøre oss klokere og 
hjelpe oss i å innse hva som er viktig i livet. 
Å dele slike erfaringer tror jeg kan være 
nyttig for andre. Jeg skal dele en hendelse 
som forandret livet mitt: en trafikkulykke, 
som førte til tre kraniebrudd og en hjerne-
blødning komplisert av vasospasmer. Dette 
gav meg lammelse på venstre side av krop-
pen. Plutselig var jeg – sykepleieren – selv 
pasient, sårbar og med behov for hjelp. 

Livet i Cabarete og ulykken | Livet 
var deilig, vakkert og fint, akkurat slik jeg 
ønsket det da jeg bodde i Den dominikan-
ske republikk. Sand mellom tærne, sol og 
saltvann på hud og hår, varme mennesker 
og uteaktiviteter. Hva mer kan man ønske 
seg? Jeg elsket det. Det enkle livet. Få eien-
deler, utadvendte mennesker, en inntekt 
som akkurat dekket husleie og mat. Jeg 
hadde det jeg trengte.

Brått var det slutt da jeg åpnet øynene 
på sykehuset. Bandasje på venstre arm 
og fot, og et kateter, som var mildt sagt 
ubehagelig. Min første tanke var at det 
kunne vel ikke være så ille. Jeg følte meg 
helt ok. Hva hadde skjedd? Alt jeg husket 
en nydelig varm kveld med bachata og 

salsa, varme mennesker og fornøyde smil 
overalt.

Sykehuset i Cabarete er ikke et sted 
man ønsker å være innlagt. Like etter at 
jeg våknet kom overlegen inn og spurte 
hvordan det gikk. Han fortalte at jeg hadde 
fått tre brudd i hodet og en hjerneblød-
ning. «Du har vært veldig heldig.» Ordene 
ble bare hengende i løse luften. Jo, jeg 
hadde merket blod fra det ene øret og jo, 
jeg følte meg litt mørbanket. Nyhetene 
kom likevel overraskende på meg. Jeg lot 
informasjonen synke inn med en blanding 
av ro og fornektelse. Bortsett fra kateteret, 
følte jeg meg fin. Mitt første spørsmål til 
legen var om noen kunne fjerne det. «Hvis 
du oppfører deg», fikk jeg til svar, hvilket 
jeg synes var ganske frekt å si til en pasient 
som nettopp hadde våknet fra koma. Når 
hadde jeg ikke oppført meg? Jeg pleier jo 
ikke å være så vanskelig. Senere fikk jeg 
vite at jeg hadde vært ganske urolig da 
jeg ankom sykehuset. Jeg fikk en telefon 
plassert i hånden min fra overlegen som 
spurte om jeg kunne slå nummeret til mor 
eller far. Mamma sitt nummer er det eneste 
jeg kan utenat, så det var lett. Legen synes 
det var et godt tegn at jeg kunne både 
huske og slå nummeret på telefonen. Jeg 
hørte en lettet mor i andre enden som sa 
at de var på vei inn i flyet – på vei over 
Atlanteren til meg. «Dere trenger ikke 
komme, det går fint med meg.» Jeg hater 
å være til bry. 

Jeg merket fort at jeg trengte støtte 
og hjelp. Energien var nærmest borte og 
søvnbehovet stort. Det var vondt med lys, 
og solbriller ble uunnværlig. Jeg hadde 
fått beskjed om at TV’en gjerne skulle stå 
på slik at jeg fikk stimulering, men det var 

«Jeg lot informasjonen 
synke inn med en 
blanding av ro og 

fornektelse.»»

Jeg måtte – på den vanskelige måten – lære hvor skjørt 
livet er. Det trenger nødvendigvis ikke du. 
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forferdelig. Stillheten var en kjærkommen 
venn – akkurat som søvnen. 

Fem dager gikk. Jeg var oppe og gikk, 
og var for så vidt ganske fin i formen – 
omstendighetene tatt i betraktning. Det 
var da jeg begynte å kjenne endringer 
på venstre side av kroppen. Jeg snublet i 
min egen fot, traff ikke heisknappen med 
venstre hånd og hadde en rar ubehagelig 
kribling som spredte seg i kroppen utover 
kvelden. Gjennom natten ble det verre. Jeg 
klarte ikke å stå oppreist og trengte hjelp 
på do. Til tross for mange beskjeder til 
vakthavende lege, ble det ikke tatt på alvor. 
Vi fikk beskjed om at det var helt normalt. 
Neste morgen hadde jeg ingen funksjon 
i venstre side. Jeg var skjev i ansiktet og 
verken for eller arm ville bevege seg. Da 
overlegen kom om morgenen begynte 
alvoret i situasjonen å synke inn. Optimis-
men i legens ansikt var borte og alle bar 
preg av et dypt alvor. Plutselig trengte jeg 
hjelp til det meste. Ifølge overlegen måtte 
jeg ha kateter, noe jeg innstendig ønsket å 
slippe. Jeg ble lagt på intensiven i 72 timer, 
med beskjed om at jeg ikke fikk forlate 
sengen. Jeg sluttet å spise. Tårene rant i 
stillhet nedover ansiktet mitt. Jeg ville bare 
være alene. Slik kunne jeg slippe alle de 
medlidende blikkene. Det var vanskelig å 

motta hjelp, og sykepleiernes stell føltes 
ubehagelig på kroppen. Overlegen truet 
med å legge inn sonde om jeg ikke begynte 
å spise, og jeg tenkte, «vær så god, dette 
kan ikke bli verre uansett.»

Håp | Jeg har møtt både sykepleiere og 
leger som har gitt meg håp underveis. I 
Den dominikanske republikk, etter lam-
melsen, tok jeg ofte til tårene på grunn 
av tap av funksjon og frustrasjon over å 
trenge så mye hjelp. Livet var så forandret. 
Overlegen sa han ikke kom til å gi meg 
antidepressiva og at jeg ikke fikk forsvinne 
ned i et depressivt hull. Jeg måtte love 
at jeg skulle komme tilbake til Cabarete 
å danse salsa med han når jeg ble bedre 
etter rehabilitering. Fysioterapeuten på 
sykehuset var flink til å motivere, også når 
hun så at tårene presset på. Jeg opplevde 
det godt å få et dytt i ryggen for å presse 
meg gjennom det som da opplevdes 
håpløst og umulig.

Ord er ikke alltid så gjennomtenkt og 
de har ofte større ringvirkninger enn det 
man kan tro. Noen ord har fulgt meg som 
oppmuntring og motivasjon. Andre har 
ført til perioder med maktesløshet. Ord 
fra en lege har stor autoritet. Flere av mine 
leger valgte å ikke gi meg all informasjonen 

«Neste morgen hadde 
jeg ingen funksjon i 
venstre side. Jeg var 

skjev i ansiktet og 
verken for eller arm 

ville bevege seg.»
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omkring min tilstand, for eksempel at 
sjansen for å gjenvinne funksjon i venstre 
arm var minimal. Jeg er glad jeg fikk leve 
i håpet. Nevrologen min i Florida, hvilket 
jeg ble fløyet til etter oppholdet i Den 
dominikanske republikk, mente det var 
et lite mirakel når funksjonen etter hvert 
kom tilbake.

Kunnskap gir trygghet | I Florida 
åpnet det seg en helt ny sykehusverden 
med moderne teknologi, svært dyktige 
og grundige leger og sykepleiere, med 
godt tverrfaglig samarbeid. Det var godt 
å kjenne at man hadde dyktige mennesker 
rundt seg. Hele familien kunne senke 
skuldrene. Vi visste at vi var i gode hender.

Som et privilegium av å være norsk 
hadde jeg også en god reiseforsikring 
som dekket store utgifter etter en måned 
på sykehus i utlandet. Både i Florida og 
Norge har jeg kjent en stor trygghet ved å 
ha så mange kunnskapsrike helsearbeidere 
rundt meg.

Likevel hadde jeg bekymrende tanker. 
Kan jeg bli bedre? I så fall, hvor mye bedre? 
Hvor mye av treningen er bortkastet? 
Fastlegen mente det første og muligens 
andre året var viktigst med tanke på 
opptrening. Senere ville trening gi lite 

utbytte. Rehabiliteringssentrene har vært 
flinke til å motivere meg, særlig Sunnaas. 
Tid er ingen begrensning. Begrensningene 
lå mest hos meg selv og timene jeg brukte 
på opptrening. Håp for meg har vært en 
stor kilde til motivasjon og troen på at jeg 
kan oppnå bedring av funksjon over tid. 

Livet etterpå | Det var mye som kunne 
gått galt. Jeg vet at jeg på mange måter har 
vært svært heldig. Med et øyekast kan du 
ikke se hva jeg har vært gjennom. Allikevel 
er sorgen over funksjonstap av og til over-
veldende. Noen ganger når jeg er alene, av 
og til midt i hverdagslivets aktiviteter, kan 
tårene presse på. Jeg kan ikke danse meg 
gjennom livet lenger. Øyeblikk med sorg 
kan treffe meg i brystet og slå luften ut av 
meg. Men disse øyeblikkene er, heldigvis, 
også en påminnelse om at jeg lever. Jeg 
har livet foran meg.

Livet etter ulykken er annerledes. Små 
utfordringer kan virke store sammenlignet 
med tidligere, men det går som regel bedre 
enn jeg selv tør å tro. Det er en prosess 
å vende seg til min nye kropp. Allikevel 
har jeg lært – på den vanskelige måten – å 
være takknemlig for det livet jeg har. For 
jeg vet godt hvor skjørt livet er.

«For jeg vet godt 
hvor skjørt livet er.»
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Kommunikasjon på 
agendaen – også i 

Sør-Afrika
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utsyn

I hvert nummer skriver Æsculap 
om et tema innen global helse 

tekst: Mari Mulen Virak
bilde: Mari Mulen Virak

I sommer fikk jeg være en av årets deltakere i Mobile Meds. Landet jeg 
skulle jobbe frivillig i har 11 offisielle språk og har tilsynelatende lagt 46 år 
med apartheid bak seg. Jeg snakker selvfølgelig om Sør-Afrika, og Cape 
Town – en smeltedigel av en by, og om vi har hatt en interessant sommer!

Årets prosjekt ble for min del holdt 
én uke ut i sommerferien, mens 
noen av deltakerne reiste til fly-

plassen kun timer etter siste eksamen i 
mikrobiologi var avlagt. Hver sommer blir 
ti norske medisinstudenter tatt ut til årets 
prosjekt for å ta del i helseklinikkene som 
til daglig drives av medisinstudenter ved 
University of Cape Town. I de tre ukene 
prosjektet pågår er det vi i Mobile Meds 
som driver klinikkene sammen med en 
apoteker og veiledende lege. 

Som frivillighetsorganisasjon i Sør-
Afrika bugner det ikke av ressurser. På de 
mobile klinikkene blir to og to medisin-
studenter plassert i hver sin bås. En bås er 
utstyrt med vask, otoskop, oftalmoskop og 
en undersøkelsesbenk. Glykometer, tem-
peraturmåler, HIV-test og graviditetstest 
hentes etter behov. Denne båsen på 2x1 
meter skal romme to medisinstudenter 
og et varierende antall pasienter. Det var 
ikke bare én gang hvor mor hadde med 
seg to barn og en nevø inn på undersøkel-
sesbenken. Vi lærte raskt å arbeide med 
de ressursene og den plassen vi hadde. 
Kveldene på klinikken kunne være hektiske 
og intime, men mange av pasientmøtene 
og historiene vi ble fortalt har jeg lært av 
og tatt med meg videre. Her er noen av 
mine opplevelser.

Ingenting en god dose Mebendazol 
ikke kan fikse? | En kvinne kommer inn 
til medstudenten min og jeg. Hun har med 
seg tre barn. På korte 10 sekunder lager vi 
en plan, «hvis jeg tar vitalia på pasient nr. 
2, så fullfører du anamnesen på pasient nr. 
1.» Det var tydelig at ingen av oss hadde 
lagt den typisk norske effektiviteten igjen 
på Gardermoen, selv om vi begge visste 
at her var det «African time» som gjaldt. 
Det var rotete. Du vet, på skolen lærer vi 
en bestemt rekkefølge på historietakingen, 
du skal spørre om eventuelle allergier og 
ikke glemme å spørre om hvor mange som 
faktisk sover i samme seng. Vel, selv om 
anamnesen din ikke ender opp i den rek-
kefølgen du har øvd på de tre siste årene, 
betyr ikke det at du har gjort feil. I alle fall 
ikke om du har en veiledende lege som vi 
hadde, Dr. Nordien. Diagnostiseringen og 
medisineringen av pasientene tok han på 
strak arm og på noe som føltes kortere tid 
enn hva jeg bruker på å uttale hypernevro-
kustiskediafragmakontravibrasjoner. Det 
jeg trodde var tre unger med forkjølelse 
og innvollsorm ble raskt en annen type 
konsultasjon. Doktoren sendte de tre 
små pasientene ut, og vi stod nå overfor 
en pasient som var psykisk syk. Hun bar 
på mye sinne, var sliten og deprimert. 
Mannen var utro og hun hadde suicidale 
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tanker. Hun droppet psykologtimene til 
fordel for å vaske hus og lage middag 
til hele familien. I en situasjon hvor jeg 
i utgangspunktet trodde en god dose 
Mebendazol var løsningen, ble den ver-
bale og ikke-verbale kommunikasjonen 
gullstandarden.

Hvordan sier du til noen at de har 
HIV? | Students’ Health and Welfare Centres 
Organisation (SHAWCO) hadde heldigvis 
laget grundige prosedyrer og sjekklister 
på hva samtalen jeg nå skulle ha måtte 
inneholde. Pasienten presenterte med 
kondylomer og rent rutinemessig spurte 
vi alltid om HIV-status var kjent og hva 
den eventuelt måtte være. Pasienten hadde 
tidligere testet positivt, men hadde aldri 
oppsøkt lege for videre behandling. Jeg 
var ansvarlig for å gi pasienten mest mulig 
informasjon om testen vi nå skulle utføre. 
«Hva er HIV?», «Hvordan smittes det?» 
Det var 10 emner på sjekklisten før testen 
ble gjennomført, og 10 nye etter at svaret 
var kommet. «Hva kan du gjøre for å 
unngå smitte?», «Hvordan kan du ha fått 
det?», «Hvordan ser et positivt utslag ut på 
testen jeg nå holder?» Jeg hadde utført et 
par HIV-tester tidligere i uken, alle hadde 
vært negative. Testen jeg nå holdt viste 

to streker. Det som skulle bli den samme 
samtalen jeg hadde hatt tidligere i uken, 
tok raskt en helomvending ettersom det jeg 
nå skulle meddele ville snu opp-ned på det 
livet som pasienten kjente til. Hvordan sier 
du til noen at de er HIV-positive? «Testen 
sier du er HIV-positiv. Vet du hva det 
betyr? Du blir referert til en annen klinikk 
for flere prøver så vi kan være sikre. Du 
skal få behandling. Er du innforstått med 
det vi sier?» Pasienten trakk ikke en mine. 

Det er ikke før du sitter i situasjonen 
hvor du febrilsk prøver å tenke tilbake 
på hva Bård Fossli Jensen egentlig sa 
på kommunikasjonskurset, at du innser 
hvor viktig en god formidlingsevne er. 
Vi utdanner oss til å levere vanskelige og 
triste beskjeder, det er derfor også viktig 
at vi blir trygge og flinke på nettopp dette. 
Det er vanskelig å vite hvilke ord du skal 
velge, hvor profesjonell du skal være eller 
når det passer seg med kroppskontakt. 
Man ønsker å tre varsomt og velge de rette 
ordene, men man vil også forsikre seg om 
at pasienten er innforstått med det man 
sier. Jeg tror mange medisinstudenter 
glemmer at gode kommunikasjonsegen-
skaper er en nødvendighet når vi skal 
ut i jobb som leger, men jeg tror også at 
nettopp dette er noe av det vanskeligste 
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med yrket. Heldigvis er kommunikasjon 
for lengst satt opp på agendaen, og pasi-
entene jeg møtte i Sør-Afrika gjorde meg 
enda mer oppmerksom på nettopp dette 
temaet. Jeg regner ikke med at det noen 
gang vil være lett å fortelle noen at de er 
HIV-positive, men jeg gleder meg til den 
dagen jeg, som helsepersonell, kan trygge, 
berolige og ta vare på pasienten med stor 
selvsikkerhet – og heldigvis har jeg enda 
3 år igjen på å lære.  

«Jeg regner ikke med at 
det noen gang vil være 
lett å fortelle noen at 
de er HIV-positive.»
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Spennende legekrim
Flimmer
Anne Holt, Even Holt

430 sider, utgitt: 2010
Piratforlaget
ISBN: 978-82-8143-262-8

Flimmer er første bok om Sara Zuckermann og Ola Farmen, 
begge kardiologer på det imaginære sykehuset GRUS, Grini 
universitetssykehus. Ola Farmen er også sivilingeniør, mens Sara 
Zuckermann er professor og har en internasjonalt anerkjent kar-
riere i hjertemedisin. Forlaget beskriver boken som: «En historie 
om de evige motsetninger mellom pasienters beste og offentlig 
økonomi, mellom internasjonale industri interesser og den enkelte 
lege, og aller mest: mellom sannhet, løgn og fortielse.» 

Krimboken starter med at en av pasientene til Zuckermann, en 
tidligere kollega og elsker dør, bare dager etter at hun har operert 
en ICD inn i ham. Senere dør flere pasienter med det eneste til 
felles at de har blitt operert med samme ICD på samme sykehus. 
Sentralt i plottet er legemiddelindustrien, medisinsk teknologi, 
men også oljefondet og finansnæringen.

Vi følger handlingen fra de to hovedpersonene, men også 
fra karakterer som ikke avsløres før slutten av boken. Boken er 
full av medisinske fakta og fremmedord, men også action og 
dramatikk, med scener som hjertekirurgi i en hytte på fjellet. Den 
gir også et realistisk bilde av en sykehushverdag som kan være 
vel så konfliktfylt som medisinsk fakultet i Oslo. 

Historien er underholdene, om enn noen ganger litt platt. 
De medisinske resonnementene holder, selv om boken nok ikke 
passer som pensum, men gir et fint avbrekk fra eksamenslesing. 
Alt i alt lettbent underholdning med et medisinsk preg, anbefales!

Ane Drougge Vassbotn

Lettlest lærebok
Obstetrik og gynækologi, 3. utgave
Lawrence Impey, Tim Child

426 sider, utgitt 2016
FADL’s forlag
ISBN: 978-87-7749-867-1

Obstetrik og Gynækologi fra FADL’s forlag har nå kommet i 3. utgave. 
Boken er oversatt fra den engelske læreboken «Obsterics and 
gynaecology» og er bearbeidet til danske forhold. Det er et godt 
skille mellom de to fagene, idet boken er oppdelt i en gynekolo-
gisk og obstetrisk del. Begge innledes med et grundig kapittel 
om henholdsvis den gynekologiske og obstetriske anamnese og 
undersøkelse. 

De i alt 35 kapitlene er systematisk bygget opp, hvilket gjør 
det overskuelig for leseren. Sykdommer og tilstander introduseres 
med definisjon og epidemiologi, deretter patofysiologi og etiologi, 
før kliniske symptomer og behandling. Det skal dog nevnes at 
det er korte forklaringer, i det man har presset to rimelig store 
fag inn i en forholdvis kort bok. Et stort pluss er at boken har 
rikelig med bokser som oppsummerer viktig informasjon. Dette 
gjør at boken fungerer ypperlig til eksamenslesing, og at man ikke 
nødvendigvis behøver å bruke mengder av tid på å ta egne notater. 

Flere kapitler i gynekologidelen avsluttes med avsnittet «for 
videre lesing», hvor det vises til relevante studier og retningslinjer 
som supplerende informasjon. Dette kommer godt med, især når 
teksten kan tidvis bli noe mangelfull. Boken avsluttes med opp-
summerende sider om hvordan man skal håndtere gynekologiske 
og obstetriske tilstander. 

Alt i alt er boken oversiktlig, lettlest og lærerik. Jeg sitter likevel 
igjen med følelsen av å ha lest noen skikkelig gode notater. Dette 
gjør boken egnet til eksamenslesing, men dersom man virkelig 
vil gå i dybden, vil jeg heller anbefale å lese separate lærebøker 
om gynekologi og obstetrikk. 

Inez Madeleine Jensen

En innføringsbok for leger og sykepleiere. Dette er den første  
fag- og læreboken på norsk om legevakt.  Den gir en omfattende 

og systematisk gjennomgang av legevaktens organisering,  
drift og yrkesutøvelse

 
ISBN 9788205484603     1. utgave 2016

Elisabeth Holm Hansen og Steinar Hunskår (red.) 
Legevaktarbeid

Palliasjon er 3. utgave av den nordiske læreboken om lindrende 
behandling og pleie av pasienter med uhelbredelig sykdom. 
Alle tidligere kapitler er omarbeidet og oppdatert og boken 

inneholder 19 nye kapitler.

ISBN 9788205488403     3. utgave 2016

 
Stein Kaasa og Jon Håvard Loge (red.) 

Palliasjon. Nordisk lærebok

gyldendal.no/akademisk 
akademisk@gyldendal.no

Aktuelle bøker innen medisin

Ny utgave

Ny utgave

Ny utgave

Boken gir en innføring i moderne rettsmedisin. Den har nye kapitler 
om bruk av CT-skanning ved obduksjoner, legers plikter ved dødsfall, 
aldersbestemmelse av unge asylsøkere samt om samtalen med barn 

og foreldre der det er mistanke om mishandling og overgrep.

ISBN 9788205494176    3. utgave 2016

 
Torleiv Ole Rognum (red.) 

Lærebok i rettsmedisin
En innføringsbok i anestesiologi på norsk. Boken omhandler forhold 

knyttet til forberedelser, bruk og oppfølging av forskjellige typer 
anestesi, samt gir en kortfattet innføring i moderne farmakologi, 

intensivmedisin, akuttmedisin, smertebehandling og etiske spørsmål.

ISBN  9788205494725     2. utgave 2016

 
Johan Ræder  

Anestesiologi 
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Ære til det ubevisste
Incognito – The Secret Lives of the Brain
David Eagleman
 
304 sider, utgitt 2016
Canongate Books Ltd
ISBN: 978-17-8211-246-4

I Incognito tar hjerneforskeren David Eagleman leseren med på en 
revolusjonerende reise innen hjerneforskning. Med en humoristisk 
vri formidles tankevekkende aspekter av vårt sentralnervesystem 
på en pedagogisk måte. Målgruppen er alle hjerne-interesserte 
lesere. Det gjør også noe av innholdet, som «den blinde flekken», 
velkjent for en medisinstudent. 

Allikevel venter det overraskelser for enhver. Kanskje mer 
rystende enn de ulike eksemplene i boka, er det totale bilde av 
vårt mentale liv, som gradvis dannes. Påliteligheten til våre san-
ser, viktigheten av vår bevissthet, stabiliteten til vår identitet og 
troverdigheten til vår «frie» vilje problematiseres helt til leseren 
får sitt verdensbilde snudd på hode. De mange illusjonene som 
hjernen opprettholder blir avslørt på en fengslende måte. 

Det er de ubevisste nevrale prosessene som får æren for alt 
fra innovative ideer til atletiske evner. I det skjulte arbeider disse 
prosessene i høygir, og serverer det «bevisste jeget» en ferdigpro-
dusert pakke. Tittelen, «inkognito», latinsk for «ukjent», refererer 
til disse hardtarbeidende nettverkene av nevroner. Akkurat som 
astronomien har flyttet jorden vekk fra universets sentrum har 
nevrovitenskapen dyttet hjernens evner vekk fra det bevisste og 
til det ubevisste. Bevissthet blir sidestilt med en landsdekkende 
dagsavis som kun fanger høydepunktene i landets mangfoldige 
evner og endringer – servert av en ubevisst journalistisk valgprosess. 
Funksjonen til vårt mentale liv er angivelig å gi korreksjoner og 
sette mål til de ubevisste prosesser som senere blitt automatisert. 

  
Kanskje en av de mest interessante og overtalende poengene 

til Eagleman er rettet mot vårt nåværende rettssystem. Hvordan 
kan man bedømme mennesker på likt grunnlag når alle våre 
valg er resultatet av våre ulike hjerner? Istedenfor å fokusere 
på en person sin «skyldighet», med dets antatte bakteppe av fri 
vilje, foreslår forfatteren et rettssystem basert på en vurdering av 
personens fremtidige konsekvenser for samfunnet. Ifølge forfat-
teren er dagens vurderinger fra psykiatere og «parole officers», 
like bra som et myntkast, og en ny modell for en slik vurdering 
presenteres. Denne røpes dog ikke her. 

Med en halvgod drøfting av den filosofiske radio og radiosignal 
analogien til henholdsvis hjerne og bevissthet, avslutter Eagleman 
boken med å røpe sin manglende trening innen bevissthetsfilosofi. 
Det ødelegger på ingen måte boken, da han på en fortreffelig måte 
har servert leseren eventyrlig hjernevitenskap på en forståelig måte

 Andreas Wahl Blomkvist
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Tidvis interessant lesning 
om et spennende fagfelt
Rettspsykiatriske beretninger – om sakkyndighet og menneskeskjebner
Pål Grøndahl, Ulf Stridbeck
 
416 sider, utgitt 2015
Gyldendal
ISBN: 978-82-0548-459-7

Boken Rettspsykiatriske beretninger har som formål å gi innsikt i de 
dilemmaene som både observatører, sakkyndige og juridiske 
aktører står overfor i tilknytning til en rettssak. Gjennom historier 
fra reelle saker og presentasjon av de rettspsykiatriske vurderin-
gene knyttet til disse sakene, får leseren et innblikk i hvordan 
de sakkyndige vurderingene gjøres. Samtidig problematiseres 
metodene som blir benyttet, og forfatterne er jevnt over flinke til 
å påpeke eventuelle betenkeligheter. Dette gir leseren mulighet 
til refleksjon og ettertanke. 

Boken er inndelt i del I til del VI. Del I gir et historisk inn-
blikk i hvordan fagfeltet rettspsykiatri ble til, herunder hvordan 
utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. Videre gir del II en 
gjennomgang av hva som etter norsk lov kan medføre strafferettslig 
utilregnelighet, og i del III gis en presentasjon av ulike kliniske 
tilstander som rettspsykiatriske sakkyndige ofte blir bedt om å 
vurdere. Del IV tar for seg utredningsmåter og metodikk i retts-
psykiatrien, mens forfatterne i del V forsøker å gi leseren et blikk 
inn i fremtiden i lys av tilregnelighetsutvalgets utredning fra 2014 
(NOU 2014: 10). Avslutningsvis i del VI beskriver representanter 
fra ulike profesjoner sitt syn på rettspsykiatrien. 

Inndelingen er fornuftig, og særlig del II er interessant 
lesning. Etter min mening kunne det likevel ha vært større sam-
menheng mellom kapitlene, og jeg opplevde at enkelte av de 
kliniske tilstandene i del III ble redegjort for på en i overkant 
for detaljert måte. Boken kunne også i større grad ha fokusert på 

forslag til løsninger, da det ville vært interessant å se forfatternes 
egne refleksjoner i tilknytning til hvert enkelt kapittel. Selv om 
forfatternes refleksjoner kommer frem enkelte steder, blir de etter 
min mening ofte overskygget av historiefortelling og generelle 
vendinger.

Som jusstudent var jeg noe usikker på hvilket utbytte jeg 
ville få av å lese boken Rettspsykiatriske beretninger. At jeg er over 
gjennomsnittet interessert i skjæringspunktet mellom juss og 
psykiatri var nok et godt utgangspunkt. Jeg opplevde derfor 
boken som et interessant bidrag til debatten. Boken berører flere 
aktuelle tema, og jeg likte særlig godt del VI hvor representanter 
fra forskjellige profesjoner beskriver sitt syn på rettspsykiatrien. 
Oppsummert er boken egnet til å gi innsikt i de ulike dilemmaer 
som reiser seg i møtet mellom juss og psykiatri, samtidig som 
man får kunnskap om metodene de sakkyndige  benytter som 
ledd i sine vurderinger.

 Silje-Marie Wahl Blomkvist
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Litt kortfattet?
Basisbog i medicin og kirurgi, 6. utgave
Torben Schroeder, Svend Schulze, Jannik Hilsted, Liv Gøtzsche
 
808 sider, utgitt 2016
Munksgaard
ISBN: 978-87-628-1295-6

Et mye brukt argument blant medisinstudenter når de velger 
engelske lærebøker, er at fagene er såpass internasjonale og de 
enkelte forskermiljøene for små til at man kan stole på norske 
alternativer. Det er derfor ikke gjort noe forsøk, meg bekjent, 
på å lage større kliniske bøker på norsk som i tilfredsstillende 
grad dekker indremedisin, kirurgi eller begge fagområdene. 
Danskene er derimot mer aktive. Basisbog i medicin og kirurgi er en 
av mange eksempler på danskenes vilje til å produsere store og 
tunge fagbøker. Boken har nå kommet i sin 6. utgave, en rimelig 
indikasjon på dens popularitet.

Boken, som er delt inn i 24 kapitler, spenner over flere store 
fagfelt og svært mange enkeltsykdommer. Alle enkeltsykdom-
mene er videre bygd opp likt: først definisjon, forekomst og 
patofysiologi, deretter behandling og prognose. Det er altså 
svært oversiktlig, noe som bidrar til at boken blir lettlest. Det 
viktigste fra alle relevante fagfelt er nevnt; sjeldne eller spesielle 
diagnoser har ingen plass her.  

Det å lage en bok som i teorien skal dekke all nødvendig 
indremedisin og kirurgi for medisinstudenter på rundt 800 sider, 
er ikke bare veldig ambisiøst, jeg tror kanskje jeg vil strekke meg 
til å kalle det dumdristig. Boken, som altså ellers er lettlest og 
velskrevet, lider litt av det samme problemet som jeg møtte på i 
Lærebog i øre-næse-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi (Buchwald/Ove-
sen); alle sykdommene fremstår kun som korte oppsummeringer. 
For spørsmålet mitt blir: hva er det jeg kan lese i denne boken, 

som jeg ikke finner lett tilgjengelig på NEL.no (som er gratis for 
UiO-studenter) eller andre lett tilgjengelige, kliniske håndbøker? 

Selv om kunnskapen du sitter igjen med etter å ha lest denne 
boken vil være bra nok til å bestå relevante eksamener, så er jeg 
redd for at kortfattetheten gjør at man mister nødvendig forstå-
else – og dette til tross for at du skulle finne på å lese en god 
patologi- og fysiologibok ved siden av. 

Oppsummert vil jeg si at boken er velskrevet og oversiktlig, 
men at det rett og slett er for lite tekst om tilstandene til å gi god 
nok forståelse. Om man skal ha en indremedisin- eller kirurgibok, 
finnes det bedre alternativer på engelsk. Det kan også være greit 
å se på indremedisin og kirurgi for seg.  

 Ole Marius Gaasø

56 | æsculap nr 3-2016

bøker



oslo bergen trondheim

oktober
• 18. Prosjekt- og mentorkveld
• 24. Midlertidig lisens møte 

november
• 8. Utvekslingskveld
• 14. Diabetesdagen markeres
• 29. Julekos på PK

desember
•01. AIDS dagen markeres
•06. Juleavslutning med Nmf og 
MF

oktober: 
• 21.-23. Konferanse. Frampeik oktober

• 20. Prosjektpresentasjonskveld
• 24. Organdonasjonsdagen
• 31. Informasjonskveld om 
utveksling

november
• 4-6. Pleiemedhjelperkurs
• 24. Foredrag: “Min spesialitet”

desember
• 5. Juleverksted

tromsø utland

oktober
• 31. Prosjekt- og utveksling-
skveld

november
• 25. EKG-kurs

desember
• 2. Julegrøt

æsculap
æsculapdeadlines 2016: 
• 21. november (0416)

æsculap nr 3-2016 | 57

Hendelseskalender



utland

kontakt
styret@nmfutland.com

leder
Cathrine Sevre
cathrine.sevre@nmfutland.com

nestleder
Nina Norum
nina.norum@nmfutland.com

nasjonalt styre 2016
Ingrid Dyvik
ingrid.dyvik@nmfutland.com 

arbeidslivsansvarlig
Anne Sandvik
anne.sandvik@nmfutland.com 

økonomiansvarlig
Martine Magnussen
martine.magnussen@nmfutland.

com 
utvekslingsansvarlig: 

Mikal Thomas Dworak
mikal.dworak@nmfutland.com

kp-ansvarlig
Ada Martine Fjellvang
ada.fjellvang@nmfutland.com

medlemsfordelsansvarlig:
Benedicte Mysen
benedicte.mysen@nmfutland.com

kurs- og fagansvarlig
Katarina Østberg
katarina.ostberg@nmfutland.com

prosjektansvarlig:
Øivind C. Lie
oivind.lie@nmfutland.com 

web-ansvarlig:
Andreas Pedersen 
andreas.pedersen@nmfutland.com

nasjonale komitéledere 2016

arbeidslivsansvarlig
Ida Tylleskär 
ida.tylleskar@gmail.com 

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

grunnutdanningsansvarlig
Torfinn Støve Madssen
torfinnmadssen@gmail.com

forskingsutvekslingansvarlig
Kate Wang 
nore.nmsa@gmail.com

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

prosjektansvarlig
Kandidat søkes!

nettredaktør
Haakon Albech 
haakonalbech@gmail.co

medhum2016-leder
Marlene Løw
marlene_loew@hotmail.com

nasjonalt styre 2016

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

Rasmus Bakken
leder@medisinstudent.no

nestleder
Øyvind Rustan 
oyvindrustan@gmail.com 

internasjonalt ansvarlig
Helene Kolstad Skovdahl 
helenekolstad@gmail.com 

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

lokallagsrepresentant tromsø
Laksha Ranshon 
laksha.ranshon@gmail.com 

lokallagsrepresentant trondheim
Kristina Albertsen 
kristina.albertsen@gmail.com 

lokallagsrepresentant utland
Ingrid Dyvik 
ingrid.dyvik@nmfutland.com

oslo

leder
Emma Lengle
emmajle@studmed.uio.no

nestleder
Line Stensland
cstensland12@gmail.com

nasjonalt styre 2016
Øyvind Rustan
oyvindrustan@gmail.com

økonomiansvarlig
Fatemeh Zangeneh
fatemeh.zangeneh@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Synne Lofstad
synne.lofstad@hotmail.com

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

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

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

kursansvarlig
Shahera Elisa Ali
shaheraa@studmed.uio.no

prosjektansvarlig
Kenan Santic
santickenan@gmail.com

medhum 2016 leder
Nithiya Nareshkumar
nithiya1993@hotmail.com 

bergen

leder
Timo Kanehl 
481 94 210 

nestleder
Sofie Haug 
473 61 935 

grunnutdanningsansvarlig
Cathrine Rath 
474 19 288

økonomiansvarlig
Ole Johan Furet
ofu003@student.uib.no

arbeidslivsansvarlige
Isabel Kenny 
980 83 709
Krister Stokke 
967 16 478 

utvekslingsansvarlig
Ida Marie Nordanger 
915 67 046

æsculap 
Leif Kørner  
988 06 696 
Sondre Rønning 
484 33 147

web- og pr-ansvarlig 
Asbjørn Lie 
995 84 136 

mentoransvarlig 
Jørgen Brekke Vennemo
948 64 865 

prosjektansvarlig
Nasjla Syrous 

fagansvarlig 
Åsmund Djuve 
922 50 759

trondheim

kontakt
trondheim@medisinstudent.no 

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

nestleder
 Paul-Alexandre Nordlund
nestleder.nmf.trondheim@gmail.com

nasjonalt styre 201
Kristina Albertsen
kristina.albertsen@gmail.com 

nasjonalt styre 2017
Øystein Ohr
oystein.ohr@me.com 

økonomiansvarlig
Ådne Ringvoll, 
okonomi.nmf.trondheim@gmail.com 

arbeidslivsansvarlige
Nora Haaland Serigstad 
Daniel Chen Billda
arbeidsliv.nmf.trondheim@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig
Håvard Ulsaker, 
haavarul@stud.ntnu.no

arrangementsansvarlige
Maja Lieng Johanson 
Mathilde Hernholm
arrangement.nmf.trondheim@gmail.

com 
global helseansvarlig: 

Kristine Ringnes Verlo
global.helse.nmf.trondheim@gmail.

com
utvekslingsansvarlige

Rabea Pantelatos 
Maria Høigaard
utveksling.nmf.trondheim@gmail.

com
kurs- og fagansvarlig

Marianne Aarø Fosseide
kurs.nmf.trondheim@gmail.com

pr- og webansvarlig
Sigrid Kleveland
progweb.nmf.trondheim@gmail.com

medhum-leder
Suzanne Waitz 
suzanne.waitz@gmail.com

tromsø

kontakt
nmftromso@gmail.com

leder
Åshild Nordbotten 
aanordb@hotmail.com

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

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

økonomiansvarlig
Katrine J. Erke,
katrinejerke@hotmail.com

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

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

grunnutdanningsansvarlig
Louise Carlsen 
louise@carlsen.no

klinisk utvekslingsansvarlig 
Nabila Ali
nabila1990@live.no

forskningsutvekslingsansvarlig
Åsne Svatun
asnis_94@hotmail.com

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

foredragsansvarlig
Jannicke Langseth
jannicke.langseth@hotmail.com

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

forbedringtromsø leder
Ellen Mollan
ellenmollan@gmail.com

medhum-leder
Hannah Skjellet Granerud
hannahsg94@hotmail.com
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