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Den kjente Harvard-psykologen, 
Steven Pinker, skrev; «Den ame-
rikanske politiske diskurs har 

blitt et kappløp mot bunnen» (min over-
settelse) [1]. Umiddelbart må man tenke 
på «Trump’s triumph», som lederen i The 
Economist så vittig het [2]. Det skumle 
er at Pinkers ord er fem år gamle, og 
ledertittelen fra The Economist refererer 
til Trumps seier som den republikanske 
kandidat, ikke som USAs 45. president. 
Og om ikke Trump representerte Pinkers 
bunnpunkt, får vi en tragikomisk politisk 
framtid i vente. 

Trumps seier, den økte tilslutning til 
høyrepopulistiske partier, Brexit, Visjon 
Norge sin inntekt på nærmere 100 millioner 
i gaver, konspirasjonsteorier, kreasjonisme, 
New Age-fjolleri og vaksineskepsis har 
alle noe til felles. Vi kan også legge til den 
kulturelle forkjæligheten til det «naturlige» 
med dets økologiske kostholdshysteri og 
aversjon for det «unaturlige» – det være 
seg «E-stoffer» eller GMO. 

Som en forvrengt variant av romantik-
ken henter alle disse næring fra følelser, 
mens de glorifiserer en avvisning av det 
rasjonelle og vitenskapelige. I kampen 
mellom det irrasjonelle og rasjonelle har 
vi – som en del av den utdannede befolk-
ning – et ansvar som strekker seg utenfor 
klinikken. 

Ifølge European Credit Transfer and 
Accumulation System (ECTS) tilsvarer et 
studieår 1500-1800 timers arbeidsinnsats og 
– for å sitere forslaget til revidert studieplan 
ved UiO – «i tråd med standarden ved 
andre norske medisinske studier forventes 
studentene en arbeidsinnsats på 1800 timer 

per studieår» [3]. Gjennom seks år skal 
kompetanser tilegnes og mentale redskaper 
anskaffes. Herfra kommer egenskapen 
til å gjøre mye godt, også utenfor klinik-
kens vegger. De sosiale forventningene 
til leger og medisinstudenter går hånd i 
hånd med den respekten og ansvaret vi 
erverver. Ordet «prestisjestudie» er med 
andre ord ikke bare et speilbilde av sosial 
status, popularitet og høy poenggrense 
ved opptak. Følelsen av et utvidet ansvar 
for å ta et standpunkt i den bredere sam-
funnskampen mot det bedre er til en viss 
grad forventelig.

I forrige utgave av Æsculap fremmet 
jeg en problematisering av ruspolitikkens 
mange irrasjonelle sider. Bare tittelen 
til lederartikkelen av sjefredaktøren til 
The British Medical Journal, Fiona Godlee, 
påpeker et lignende samfunnspolitisk 
ansvar: «The war on drugs has failed: 
doctors should lead calls for drug policy 
reform» [4]. 

Interesse for politikk og aktivisme til 
side, det essensielle er at vi – med våre men-
tale verktøy – deltar og sprer våre tanker 
utenfor vår medisinske nisje. Det spiller 
ingen rolle om vi er enig med hverandre 
eller ikke, så fremt vi jobber for å heve 
nivået på den bredere dialogen i samfun-
net. Vi må tørre å fronte den kritiske tanke 
mot andre enn oss selv, og vi må tåle en 
konfrontasjon. I løpet av seks år på et pre-
stisjestudie er jeg sikker på at dine tanker 
fortjener å artikuleres. For, rasjonelle stem-
mer i det bredere rom av tanker og ideer er 
kvintessensen for et godt samfunn [5].  

Leder: Utvidet ansvar

Andreas Wahl Blomkvist
redaktør æsculap 

Litteraturliste:
[1] Pinker S. The Better Angels of Our Nature. Penguin Books. 2011
[2] Leader. Trump’s triumph. The Economist. 2016 May 7
[3] Styringsgruppen. Oslo 2014; Studieplan for profesjonsstudiet i medisin. Det medisinske fakultet UiO. 2013 Sept 17
[4] Godlee F, Hurley R. The war on drugs has failed: dcotors should lead calls for drug policy reform. BMJ. 2016;355:i6067
[5] Pinker S. The Better Angels of Our Nature. Penguin Books. 2011. s. 776-810

æsculap nr 4-2016 | 5



Det er flere grunner til at sykdommer ikke burde navngis med egennavn etter «oppfin-
neren» av sykdommen. Pagets sykdommer er et eksempel på dette. Egennavnet kan 
beskrive gynekologisk kreft (extramammary Paget disease), Pagets sykdom i brystvorten 
eller beinsykdommen osteitis deformans.

Samtidig vitner de mange sykdommene – oppkalt etter patologen James Paget – om 
en driftig forsker med interesse for flere av kroppens regioner og organer. Engelsk-
mannen ble født det norske grunnlovsåret 1814 og var del av en stor søskenflokk, der 
flere skulle vise seg å ha stort potensiale som vitenskapsmenn. Grunnet farens rolle 
som skipseier var det imidlertid innen marinevirksomhet og skipsfart Paget startet sin 
utdanning. Det tok ikke lang tid før han ga opp disse planene og begynte arbeid hos 
en allmennpraktiker som 16-åring og student ved St. Bartholomew’s Hostpital fire år 
senere. Allerede som 22-åring var han ferdigutdannet kirurg. 

Selv om manglende sosial status og økonomi begrenset flere karriereveier var 
Paget svært arbeidssom, og det sies at det kunne gå dager og uker uten at han forlot 
sykehusområdet. Ved å være den første til å beskrive flere kreftsykdommer- og ymse 
beinmissdannelser var det i ettertid arbeidet som patolog han ble mest kjent for. 
Likevel forteller historien han som leken og talefør snarere enn virkelighetsfjern og 
uten sosiale evner.

Med fare for å gjøre forvirringen komplett kan en ved et raskt nettsøk finne flere 
sykdommer med Pagets navn, blant annet en form for sarkom og en sær abcessvariant. 
Sistnevnte beskriver ganske enkelt en abscess som gjenoppstår der en tidligere pussbyll 
har blitt behandlet. Igrunn ganske betegnende på hvordan Pagets navn dukker opp 
i mange ulike sykdomssammenhenger.

Frederik Emil Juul

Helge Leander B. Jensen

Helge er 23 år og går fjerdeåret i Oslo. 
Han har ett år på forskerlinjen bak seg, 
med forskning på DNA-reparasjon ved 
Alzheimers sykdom, og forsker nå ved 
siden av studiet. Han har alltid hatt 
stor interesse for realfag og ønsket om 
å hjelpe andre fikk han inn på medisin. 
Utenfor studiet bruker Helge store deler 
av tiden sin på politikk. Han har sittet 
som kommunestyrerepresentant for Høyre 
i Sørum kommune siden 2011 og er der 
utvalgsleder i Klima- og miljøutvalget. 
Han forteller at han arbeider mest med 
plan- og utbyggingssaker. I Oslo sitter han 
i Studentparlamentet ved UiO for Rea-
listlista. Skikkethetsnemda ved UiO har 
han også en fot innenfor. Æsculap lurer på 
hva som driver denne karen. Han forteller 
om et ønske om å arbeide for et samfunn 
med muligheter for alle, og Æsculap synes 
dette er flott. Hvorfor Høyre? «Høyres 
liberalkonservative ideologi og evne til 
å se enkeltmennesker fremfor systemer.»

1. Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Til tider uttalt idiopatisk sosiale antenner-
atrofi.
2. Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Kommunikasjon, faglig styrke og evne til 
å se hele pasienten.

IN MEMORIAM
James Paget

(1814 - 1899)
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Stine Katinka Andersen

Stine er 25 år og studerer i Tromsø på 
tredjeåret. Før medisin har hun både 
vært innom årsstudium i psykologi og 
blitt farmasøyt, noe hun fortsatt jobber 
som ved siden av studiet. Hun ønsket å 
jobbe med mennesker og syntes at faget 
virket spennende, så da falt valget til 
slutt på medisin. Politisk aktiv ble hun 
ganske tilfeldig da hun ble rekruttert til 
den politiske lista Sosialdemokratene og 
så valgt inn i Studentparlamentet ved UiT. 
Hun har vært innom verv som medlem 
av forskningsetisk komité UiT og leder 
av Studentutvalget på HelseFak. I mai 
i år var hun så heldig å bli valgt inn i 
Universitetssytret ved UiT og beskriver 
styrearbeidet der som mangfoldig og spen-
nende. Denne høsten har de blant annet 
behandlet hvorvidt UiT skal ha valgt eller 
ansatt rektor, diskutert omstrukturering av 
universitetet som følge av de to fusjonene 
de har vært igjennom de siste årene og i 
dag (skrivende stund) behandlet en sak 
om endring i studieportoføljen. Æsculap 
synes dette høres dramatisk ut og håper 
på videre oppdateringer. 

1. Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Høyden min. Har alltid blåmerker og 
skrubbsår av ukjent opprinnelse.
2. Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Samarbeidsvillig, lyttende og kunnskaps-
rik. 

Cathinka Thyness

Cathinka er 26 år gammel og går siste året 
ved NTNU. Fra før har hun med seg et 
år på folkehøyskole med teaterlinje, noen 
enkeltemner og psykologi profesjon ved 
UiO. På grunn av et vidt kunnskapsfelt, 
det at man aldri blir ferdig utlært og 
muligheter for ulike veier etter endt stu-
dium, ble det til slutt medisin. Hun trives 
også med å hjelpe pasienter, og synes det 
er et privilegium å komme så tett innpå 
mennesker. Cathinka har tidligere vært 
engasjert i Studenttinget ved NTNU og 
har der sittet som leder. Hun beskriver det 
som en spennende oppgave der hun deltok 
i alt fra møter i Norsk Studentorganisa-
sjon og rektors ledermøter til Trondheim 
kommunes studentråd. Hun sitter igjen 
med god innsikt i driften av universitetet, 
kontakter som rektor og dekaner og en 
opplevelse av å ha blitt inkludert og hørt 
i diskusjoner. På toppen av det hele så fikk 
hun møte topp-politikere som statsminis-
teren og kunnskapsministeren, og fikk tatt 
opp viktige saker for studentene med dem. 

1. Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv. 
Nulltoleranse for sol.
2. Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Kunnskapsrik, ydmyk og empatisk.

profiler

Kimberly Martine Kleftås

Kimberly er 28 år og studerer i Bergen på 
tredje året. Før medisin gikk hun ett år 
på Toneheim folkehøgskole med klassisk 
sang, deretter hadde hun en periode på 
musikkonservatoriet i Agder og studerte 
der klassisk sang for å bli operasanger. Det 
ble til slutt medisin, men hun har holdt 
på musikken gjennom kor og kontrabas-
spilling. Hun er politisk aktiv utenfor 
studiet fordi hun mener mye om mangt og 
verdsetter stort at studenter har anledning 
til å påvirke egen studiehverdag. Akkurat 
nå sitter hun som styremedlem i Hordaland 
legeforening og er med på viktige avgjø-
relser som handler om legers jobbhverdag 
og fremtid i yrket. Siste tiden har naturlig 
nok blitt brukt til streiken og hva den 
medførte for legene deres i Hordaland. 
Tidligere har Kimberly vært leder i Nmf 
Bergen. Ellers synes Æsculap at det er 
veldig koselig at hun har en minigris som 
heter Biffen hjemme i leiligheten i Bergen. 
Hun beskriver han som sin store kjærlig-
het (i tillegg til samboeren, selvfølgelig). 

1. Nevn en medisinsk risikofaktor ved deg selv.
Jeg er et C-menneske som «forsover» meg 
stadig, ofte med vilje også.
2. Hva mener du er de tre viktigste egenskapene 
hos en lege?
Empati, nysgjerrighet og ydmykhet.
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D
en 14. – 20. 
november i år 
arrangerte Uni-
versities Allied for 
Essential Medicines 
(UAEM) for 
tredje år på rad 

«Access to Medicines Week» i lokallag 
over hele verden. I år sammenfalt 
WHO sin «World Antibiotic Awareness 
Week», og vår aksjonsuke, og temaet var 
da selvfølgelig antibiotikaresistens.

UAEM har i år syntes godt ved uni-
versitetene i Bergen, Trondheim og Oslo. 
Studenter og andre har møtt opp på stands, 
dokumentarvisning, introduksjonskurs 
om UAEMs arbeid og foredrag om anti-
biotikaresistens. Og bombarderingen av 
Facebook og Instagram med bilder og 
innlegg har latt seg merke.

Antibiotikaresistens
Det er anslått at så mange som 10 millio-
ner mennesker vil dø årlig av bakterielle 
infeksjoner som følge av mangel på vir-
kningsfulle antibiotika innen 2050 [1]. I 
år opplevde Norge sitt første rapporterte 
dødsfall av resistente bakterier [2], men i 
andre land har det vært en reell problem-
stilling lenge.  Årlig dør det 700 000 men-
nesker som følge av resistente bakterier. 
Problematikken er mangefasettert og dreier 
seg blant annet om overforbruk og feilbruk 
av antibiotika, manglende tilgang i store 

deler av verden – og manglende innovasjon 
for utviklingen av nye antibiotika. UAEM 
har hatt særlig fokus på sistnevnte. 

Manglende forskning
Til tross for økende resistensproblematikk 
har det kun kommet to nye antibiotika på 
markedet de siste 30 årene [3]. Det er det 
flere grunner til. Ikke bare er det dyrt og 
vanskelig å utvikle nye antibiotika, men det 
er et lite attraktivt marked for industrien. 

For det første fordi det er et kura-
tivt medikament.  Man trenger kun å ta 
behandlingen noen dager før man blir 
frisk. Dette står i motsetning til medi-
kamenter for kroniske sykdommer som 
pasientene må bruke daglig livet ut og gir 
enorm profitt for produsenten i lang tid. 
Korte kurer er lik begrensede inntekter. 

I tillegg vil det bli pålagt strenge regler 
for bruk av et nytt antibiotikum, fordi man 
frykter at bakteriene skal utvikle resistens 
og dermed gjøre også dette ubrukelig. 
Legemiddelselskapene vil derfor ende opp 
med å produsere et legemiddel som kun 
blir brukt når det er krise og ingenting 
annet fungerer, og de risikerer at patentet 
og eneretten på salg de har knyttet til det 
går ut før de har rukket å tjene noe på det. 

Det er med andre ord lite penger å tjene 
på å finne et nytt antibiotikum.

Tekst: Marit Synnøve Berg
Bilde: Solveig Brochmann

«Vi er i desperat behov 
for en mer rettferdig 

modell for forskning og 
utvikling av medisiner. 
En modell som setter 
folkehelsebehov foran 

profitt.»

Access to medicines week 
2016
Nåværende industrimodell for utvikling av nye legemidler setter profitt foran 
folkehelse. Dette fører til skjevheter i forskning og en manglende evne til å 
imøtekomme en voksende antibiotikaresistens.
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Behov for nytt system for biomedi-
sinsk forskning og utvikling
Historien om manglende antibiotika er 
spesiell, men ikke unik. Dagens modell 
for biomedisinsk forskning og utvikling 
styres i stor grad av industriens behov for 
profitt, og ikke av helsebehovene til ver-
dens befolkning. Dette går særlig ut over 
lav- og mellominntektsland. Befolkningen 
der utgjør rett og slett ikke et attraktivt 
marked for industrien. En av seks i verdens 
befolkning lider av en «neglisjert sykdom»; 
Sykdommer det ikke finnes effektive og 
gode behandlinger for – eller behandling 
i det hele tatt. Neglisjerte sykdommer 
rammer stort sett fattige mennesker [4].

Mangelen på forskning på ny antibio-
tika er et symptom på den samme markeds-

svikten som heller ikke makter å drive 
forskning og utvikling av medikamenter 
mot neglisjerte sykdommer. Dette mener 
UAEM ikke er riktig. 

Vi er i desperat behov for en mer rett-
ferdig modell for forskning og utvikling av 
medisiner. En modell som setter folkehel-
sebehov foran profitt. På den måten kan vi 
få fart i utviklingen av nye antibiotika og 
medikamenter mot neglisjerte sykdommer. 
I aksjonsuka til UAEM har vi satt fokus 
på dette, og vi har fått mange positive 
tilbakemeldinger. Vi skal jobbe videre for 
mer rettferdig forskning og utvikling – så 
hold øynene åpne, dere kommer til å se 
mer av UAEM fremover.  

Fakta om UAEM

• Universities Allied for Essential 
Medicines er en internasjonal 
studentorganisasjon med 46 
lokallag 

• Jobber for tilgang til medisiner 
og medisinsk teknologi i lav – og 
mellominntektsland, ved å jobbe 
for rettferdige patent – og lisen-
sieringsavtaler ved akademiske 
institusjoner

• Jobber for at medisinsk fors-
kning og utvikling gjenspeiler 
den globale sykdomsbyrden 

• For mer informasjon sjekk ut 
uaem.org/uaem.no

Litteraturliste:
[1] Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial resistance: tackling a crisis for the health and wealth of 

nations. AMR. 2016 May. https://amr-review.org/sites/default/files/AMR%20Review%20Paper%20-%20
Tackling%20a%20crisis%20for%20the%20health%20and%20wealth%20of%20nations_1.pdf (21.11.2016)

[2] Åkernes HL. Kvinne døde på Haukeland – reagerte ikke på antibiotikabehandling. Aftenposten. 2016 Aug 
16. http://www.aftenposten.no/norge/Kvinne-dode-pa-Haukeland---reagerte-ikke-pa-antibiotikabehandling-
603389b.html (21.11.2016)

[3] Coates ARM, Halls G, Hu Y. Novel classes of antibiotics or more of the same? Br J Pharmacol. 2011 May; 
163(1): 184-194 
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F
orskerlinjestu-
dentforeningen 
ved UiB, Eureka!, 
samlet tidligere i 
vår en trekløver 
av eksperter 
på barn til den 

årlige debatten «Forskning og Fenalår» 
på Litteraturhuset i Bergen. I år, som 
tidligere år, samlet interesserte studenter 
seg for å se på paneldebatten, og for å 
spise ekte bergensk koldtbord. I fjor ble 
vaksineskeptisismen diskutert heftig, 
mens i år var det altså «forskning på 
barn» som skulle opp til debatt.

Mette Nilsen, leder av Eureka!, åpnet 
debatten med en oversikt over historiske 
hendelser og etiske utfordringer knyt-
tet til barns medbestemmelsesevne og 
særinteresser. Hun la frem eksempelet 
«Grey-baby syndrome», en sideeffekt som 
oppstod i noen tilfeller hvor nyfødte 

Vi må beskytte barn! 
Men gjennom eller fra 
forskning på barn?

Tekst: Tony Elvegaard
Bilde: Eureka!

Forskning på barn – Debatt på Litteraturhuset i 
Bergen, 12. april 2016.

Disse deltok i debatten:

• Martha Rolland, odontologistu-
dent og tidligere leder av Eureka! 
førte ordet under debatten.

• Professor Ansgar Berg, (A. Berg), 
pediater, og leder for regional 
etisk komité (REK) for helsefaglig 
forskningsetikk i region Vest. 

• Camilla Tøndel, (C. Tøndel), 
post doc ved Klinisk Institutt 1, 
pediater, og leder av Klinisk fors-
kningspost Barn på Haukeland 
universitetssykehus. 

• Silja Torvik Griffiths, (S. Grif-
fiths), lege, og forsker på Barne-
klinikken på Haukeland.
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barn ble behandlet med kloramfenikol. 
Leveren ville hos voksne metabolisert 
dette legemiddelet, men barn har ikke 
utviklet de nødvendige enzymene, og 
de toksiske stoffene ble fatale. Etter flere 
slike eksempler avsluttet hun innlegget 
med: «Barn er ikke små voksne, men 
bærer forskningen preg av barnas delvise 
fysiologiske uavhengighet?» 

Selv om ulike vanskelige tema ble tatt 
opp, var debatten preget av en konsensus 
om hvor viktig forskning på barn er, 
selv om det var noen uenigheter blant 
debattantene (se boksen for deltagere) 
om hvordan forskningen bør utøves, og 
til hvilken grad den bør gjelde alle barn i 
ulike livssituasjoner. 

Forskning før og nå
På grunn av politiske og samfunnsmessige 
interesser for å skaffe god kunnskap om 
barn til klinisk bruk, er ikke forskningen 
på barn i dag slik som den var før, forklarte 
A. Berg (se faktaboks). Han viste til flere 
deklarasjoner og forskningsmiljømessige 
avtaler, da blant annet Helsinki-deklara-
sjonen, som har et eget underpunkt med 
barneforskning, samt retningslinjer for 
Good Clinical Practice (GCP). 

C. Tøndel la til at Norden deler på 
forskningsressursene, slik at protokollene 
forbedres og at forskning leder til bedre 
behandling i klinikken. Erfaring viser 
nemlig at 50-90 prosent av medisiner til 
barn gitt på sykehus er ekstrapolering fra 
doser og virkningsstoffer basert på voksne 
mennesker. A. Berg sa at det i dag heldigvis 
finnes flere kompetansenettverk, som ser på 
nettopp legemidler til og på barn. Likevel 
måtte han innrømme at svaret på hvilke 
legemidler som man bør gi til barn i ulike 
deler av vekstfasen – også med tanke på 
ettervirkninger senere i livet – er langt 
fra samstemt. «Før beskyttet vi barn fra 
forskning, nå beskytter vi barn gjennom 
forskning.»

Nytte versus risiko
A. Berg sa at den største utfordringen 
innen pediatrien, er at det er altfor lav 
terskel for å igangsette behandling på 
«magefølelsen», og at leger ofte rekvirerer 
medisiner uten å lese om de nyeste medi-
sinske utprøvningene. Videre informerte 
panelet at det ikke er rapporterte skader på 
barn etter forskning gjort i Skandinavia. 
Mange barn har lyst til å hjelpe til i fors-
kning, hvis de blir spurt, sa S. Griffiths. 
De får dermed også tettere medisinsk 
oppfølging enn andre jevnaldrende, som 
i seg selv kan ha en viss nytteverdi. 

Det er mange barnekategorier, alt fra 
premature og nyfødte til ungdommer, men 
felles for alle er at man må følge gitte lover 
og regler. Barn som deltar i forskning, må 
også beskyttes i en større grad enn vokse. 
Hva om man finner noe hos friske barn som 
ikke var forventet? Panelet var samstemte, 
det er viktig at vi har gode rutiner på 
hvordan man som lege/forsker forholder 
seg til barn når det gjelder kontrollgrup-
per. Er eksempelvis genetiske tester – som 
viser at man er disponibel for sykdommer i 
fremtiden – til mer skade enn nytte for disse 
pasientene? Hvordan skal man informere 
om patologiske funn på friske barn? 

A. Berg mente at risikoen blir vurdert 
for hvert enkelt tilfelle, men også ut ifra 
gjeldende etiske prinsipper, og vektleg-
ger: «Det er uansett uetisk ikke å forske 
på barn!»

Ved spørsmål fra salen om det er 
representativt med forskning på syke og/
eller døende barn, svarte C. Tøndel at det 
ikke er representativt for alle barn slik det 
er nå, men at det er det beste vi har.

Informert samtykke 
Et kreftsykt barn ligger på barneavdelingen 
og all konvensjonell behandling er tatt i 
bruk, og legen informerer om at videre 
behandling er «utprøvende.» Hvor etisk er 
det da å komme med skjema om informert 
samtykke til foreldrene? Kan man godta 
passivt samtykke i slike tilfeller? Onkologi 

«Før beskyttet vi 
barn fra forskning, 
nå beskytter vi barn 
gjennom forskning.»
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er pediatriens flaggskip, sa C. Tøndel. Det 
er her det gjøres mye forskning, og det er 
her det ligger mye ressurser. Man skal ha litt 
«pondus» for å stå støtt i barneforskningen, 
fordi man håndterer mennesker som har 
alt å vinne, og som vil prøve sitt ytterste 
i nøden. Men det er viktig å være tydelig 
med våre hensikter overfor foreldrene. 
Skal man i enkelte tilfeller spørre barna 
selv om de ønsker å være med? A. Berg sa 
at barn kan alltid si nei, selv om de ikke 
alltid får lov til å si ja. 

Har forskningsbarn privatliv?
S. Griffiths ble stilt spørsmålet om hvordan 
man får barn i ulike aldre med på fors-
kningsprosjekter, og hun beskrev prosessen 
som utfordrende, men ikke nødvendigvis 
fordi ungene er lite villige. Mye av fors-
kningen er knyttet til registerforskning 
på familier som sykehuset allerede har 
tett oppfølging av, slik som tidlig fødte, 
sa hun, og foreldre som gjerne har mer 
kjennskap til de aktuelle sykdommene 
enn den gjennomsnittlige familie. Så det 
er vanskeligere å rekruttere de barna som 
er født uten noen form for komplikasjoner, 

for hvordan skal man komme i god dialog 
med disse familiene? Det har vært gjort 
forsøk på å finne forsøkspersoner gjennom 
nett og sosiale medier. Skal vi som leger 
og forskere måtte omstille oss til denne 
moderne formen for kommunikasjon, 
eller blir dette brått litt for nærgående? 

Rett til å delta?
Panelet avsluttet med å understreke viktig-
heten av den barneforskningen som gjøres, 
og A. Berg hadde en oppfordring til salen: 
«Barn i dagens psykiatrihelsetjeneste får 
ikke være med på forskning uten forel-
dres samtykke, uavhengig hva barnet 
selv ønsker og har eventuelle fordeler 
av. Spørsmålet om etiske grenser løftes 
ovenfor denne gruppen pasienter som 
marginaliseres, når det kanskje er disse som 
trenger det mest? Det skal være en rett for 
barn å kunne delta på barneforskning! Det 
burde vært skrevet om i lov og forskrifter, 
men det gjør det ikke, så man bør ha en 
gjeldende strategi på hvordan man kan 
inkludere flere barn i forskning fremover, 
og jeg oppfordrer dere til å støtte oppom 
en slik sak hvis dere er enig i det.»

 «Spørsmålet om 
etiske grenser løftes 

ovenfor denne 
gruppen pasienter som 
marginaliseres, når det 

kanskje er disse som 
trenger det mest?» 
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M
edhum-
sykkel-
turen 
startet i 
2014 hvor 
medisin-
studenter 

syklet fra Tromsø til Oslo for mor-og-
barn-helse i Sierra Leone. I år syklet vi 
over 1250 kilometer for multiresistent 
tuberkulose i Mumbai, India. Sykkel-
turen ble opprinnelig startet for å spre 
informasjon og glede rundt Medhum 

og global helse, men for oss deltakere 
vokste turen inn til noe større enn vi 
kunne forventet oss, blant annet flere 
vennskap på tvers av byer og land.

Vi startet vårt fantastiske eventyr med 
en storslått utsikt fra «Orkesterplassen» 
over hele Tromsø, etterfulgt av overnat-
ting på Sonans før vi fikk sponset en real 
frokost av Scandic. Gode og mette syklet 
vi ned til Tromsø kai og tok bilder for 
avisen Nordlys.

På hjul med Medhum

Tekst: Nina Andrea Berggren
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23 deltakere vendte nesen mot Senja-
hopen og reisen var endelig et faktum. I 
løpet av turen var vi innom 13 byer, blant 
annet Senjahopens vakre fjell og innsjøer, 
Norges minste by, Kolvereid, hvor vi ble 
tatt godt vare på med overnatting på skolen 
og kaffe servert av lærerstaben. 

I Bodø fikk vi sponset en runde med 
«laser tag» av Bodø Action Hall.

Vi gjorde med andre ord mye mer enn 
bare å sykle. Vi var en tur innom Hennings-
vær og der møtte vi tilfeldigvis på Sondre 
Justad. Mange av oss tok seg en dukkert i 
løpet av turen, og vi møtte på små og store 
utfordringer som for eksempel mangel på 
utstyr og bestigningen av Nesnafjellet.

Den heller lange reisen endte i Trond-
heim. Her ble vi tatt imot av lokale studen-
ter og to karer fra Stiftstaden sykkelklubb. 
Et bilde ved Nidarosdomen var ikke å gå 
glipp av før vi tok oss en velfortjent dusj 
på Trondheims Vandrehjem. Senere nøt vi 

en deilig seiersmiddag fra Frati Catering i 
Cafe Muser sine hyggelige lokaler.

Uten tvil har dette vært en av de 
vakreste, morsomste og koseligste turene 
jeg har hatt gleden av å være med å orga-
nisere – om enn ikke noe lang og «litt» 
slitsom. Virkelig å anbefale til alle som 
ønsker seg en spennende, utfordrende og 
nydelig sykkeltur langs Helgelandskysten 
sammen med fabelaktige mennesker. 

Er du interessert i global helse og vil 
sykle for en god sak – eller rett og slett bare 
lysten på en tur i det frodige landet vårt – 
sleng deg på Medhum-sykkelturen 2018.

Viktig: Har du ikke vært like frempå 
som din tante og alt handlet inn alle 
julegavene for i år, så frykt ikke. Medhum 
har fortsatt gavekort til salgs i forskjellige 
prisklasser. Ta kontakt med Medhumene 
på skolen din og sikre alle julegavene for 
i år du også.

«Er du interessert i 
global helse og vil sykle 
for en god sak – eller 

rett og slett bare lysten 
på en tur i det frodige 

landet vårt – sleng 
deg på Medhum-

sykkelturen 2018.»
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B
evissthetsut-
vidende er en 
betegnelse 
som brukes om 
opplevelser som 
ekspanderer 
horisonten av 

mulige sinnstilstander. Problematisk 
nok er tilgangen til disse opplevelsene 
lukket for det uoppmerksomme individ, 
og de færreste vil investere ti dager i 
stille meditasjon for å introspektivt lete 
etter noe nytt. Selv ikke med en slik 
dedikasjon er det gitt at noe ekstraor-
dinært vil skje. Andre måter å «besøke» 
disse opplevelsene på er forbeholdt 
ulovlige rusmidler som psykedelika og 
MDMA. Tross deres unike evne til å 
katalysere en reaksjon som flytter en fra 
normal persepsjon til det uventede på et 
blunk, så kommer disse med en risiko, 
stigma og ulovlighet som alle borgere 
skal respektere. 

 En rusfri og lovlig, men like-
vel hurtig, vei til bevissthetsutvidende 
opplevelser kan finnes i «floating». Med 
isolasjonstank, også kalt sensoriske depri-
vasjonstank, kan man nokså bokstavelig 
«flyte til en ny virkelighet.» I hovedstaden 
tilbys denne typen tanker på to steder, og 
jeg har vært på besøk hos Oslo Floating og 

møtt lederen Carl Christie som driver sin 
flytevirksomhet ikke langt fra slottsparken. 

Carl kan noe norsk, men bruker engelsk 
– eller rettere sagt skotsk – når han entu-
siastisk forteller meg om konseptet. Med 
et varmt smil og rolig stemme greier Carl 
å overbevise meg om sin innsikt innen 
esoterikk. Kombinert med sitt lange hår, 
tatoveringer og fokuserte – nærmeste 
meditative – blikk, er det ingen overraskelse 
at han har reist mye av livet sitt. Han er 
på mange måter en veljustert hybrid av 
vestlige kultur og østlig mystikk. 

Sensorisk deprivasjonstank
«Konseptet ble først undersøkt på 50-tallet 
og ideen var å utforske bevissthet», fortel-
ler Carl. Det startet med å ligge under 
vann i et slags dykkerutstyr med lukkede 
øyne, men utviklet seg raskt til flyting i 
kroppstemperert saltvann i tanker som 
var lys- og lydisolert. I korte trekk flyter 
man på saltvann i en isolert tank over en 
viss tid. Følelsen av vektløshet, kombinert 
med lydtomt og bekmørke omgivelser i et 
vann uten temperaturforskjeller fra huden, 
setter hjernens fantasi til fri virke.

For Carl sin del var det ingen andre enn 
The Simpsons som bragte konseptet til lys, 
men selve interessen, og viljen til å prøve, 
kom med komikeren Joe Rogan, i sin 

podcast The Joe Rogan Experience. Frasen «it 
blew me away» er best forstått på engelsk 
og er slik Carl oppsummerer sin første 
flyteopplevelse. «Selve tanken forsvant. 
Alt forsvant. Og jeg så stjerner i en full 
360 graders utsikt av kosmos», forteller 
han videre. 

Det er ingen garanti for å få en full 
«psykedelisk» opplevelse med flytetank, 
og Carl var selv i en periode av livet der 
han mediterte en til to timer daglig. Om 
dette er en fordel eller ulempe innen man 
prøver å flyte er usikkert. «Noen har ingen 
erfaring [med meditasjon], men får likevel 
sin første ‘mystiske’ opplevelse allerede ved 
første flyt. Andre har meditert i årevis og 
trenger likevel et par runder før de ‘bryter 
gjennom’.» 

Hva er poenget?
For utenforstående og uerfarne kan det 
virke merkelig å flyte på saltvann i en 
lydisolert tank. Carl ville aldri dyttet det på 
noen, men mener allikevel at alle har godt 
av det. «Everybody owe it to themselves to 
find something that gives them meditative 
experiences» og isolasjonstanken er den 
perfekte katalysator til dette. I denne 
sammenheng må «meditasjon» forstås 
som enhver teknikk som trekker deg 
unna din indre dialog som, ifølge Carl, 

Rusfri 
katalysator

Æsculap har besøkt Carl Christie fra Floating Oslo og snakket om å flyte i 
isolasjonstank.

Tekst: Andreas Wahl Blomkvist
Bilde: Moyan Brenn   
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fjerner deg fra den direkte opplevelsen 
av virkeligheten. Isolasjonstanken vir-
ker effektivt til dette formålet siden den 
fjerner all potensiell distraksjon og setter 
vår bevissthet i konfrontasjon med våre 
tankers opphav og innhold. Ved å rette 
oppmerksomheten mot tankene, heller enn 
å la tankene dirigere oppmerksomheten, 
kan man finne et stressfritt rom der ro, 
fokus og lykke har en kilde. Alle har godt 
av å bryte seg fri, om så bare et øyeblikk, 
fra syklusen av tanker som surrer og går i 
en konstant indre dialog, der egoet spiller 
begge sider av samtalen. 

Forskning på helsevirkninger
Ingen reportasje av en medisinstudent er 
helt fri fra en medisinsk tolkning. Med 
MR-utstyr har flere forskningsstudier, 
ifølge Carl, sett forskjeller i den nevrale 
aktiviteten før og etter flyting. Uten at 
han vil gå god for signifikansen av disse 
endringene, oppfordrer han gjerne inter-
esserte til å oppsøke informasjon om 
dette. Og selv om forskning innen bruk 
av isolasjonstank er på spedbarnstadiet, 
så kan Carl likevel fortelle om studier på 
personer med kronisk smerteproblematikk, 
myalgisk encefalitt eller migrene som har 
vist lovende resultater.

Ved Karlstad Universitet pågår det 
blant annet studier med isolasjonstank 
på kreativitet og artritt. En annen gruppe 
pasienter som kan ha god virkning av 
flyteopplevelsen er autismespekterfor-
styrrelser, som Aspergers. Noen av disse 
pasientene kan ha en lav terskel for å bli 
distrahert, men isolasjonstanken fjerner 
alle potensielle distraksjoner. På denne 
måten kan det oppstå en behagelig ro som 
smitter over på den senere tilværelse. Carl 
nevner også at hudtilstander som eksem 
og psoriasis kan ha god virkning av det 
høykonsentrerte saltvannet, så fremt man 
kan tåle den initiale irritasjonen som først 
oppstår i kontakt med vannet. 

Potensielle ulemper
Carl har aldri opplevd noen skadelige hen-
delser, og kan ikke si at det er noen typiske 
«bivirkninger» av å flyte. De få tilfellene 
noe har gått galt, så har det alltid vært en 
god forklaring, som for eksempel uhen-
siktsmessig bruk av rusmidler i tanken. 

Men det kan være ubehagelig, beskriver 
Carl, å møte sitt ego og tankekjør. Du 
har dog, i motsetning til en psykedelisk 
opplevelse med rusmidler, en mulighet 
til å gå ut av isolasjonstanken og avbryte 
ubehaget. Allikevel, Carl har aldri sett 
noen avslutte en times flytetur før tiden er 
omme, og alle har (så langt) beskrevet det 
som en god opplevelse etterpå. Samtidig 
kan det å flytte hjernen fra «isolat» til full 
virkelighet være noe intens, men tross dette 
oppleves det hele som berikende. Mange 
føler seg rett og slett «restartet». 

Den store fordelen
Den store fordelen er nok likevel at opple-
velsen kan å gi innsikt i en hel horisont av 
måter å se på seg selv og vår hverdagslige 
sinnstilstand. For flere kan timevis med 
meditasjon være ensbetydende med å sitte 
å tenke for seg selv uten at det nødvendig-
vis gir personen mer innsikt. Mens en ti 
dagers stille meditasjons-retrett kan være 
en mulighet, så krever det tid, veiledning, 
dedikasjon, planlegging og ressurser. Folk 
kan vegre seg for å investere såpass med 
ressurser uten en slags «garanti» for en 
betydelig nytteverdi. Men, med et par 
timer i en isolasjonstank, så kan man – for 
å låne Carl sine ord – bli «blown away». 
Livet blir ikke helt det samme etterpå.

Som student får man rabatt på første flyt (en time 
300,-) mandager og tirsdager. Mer informasjon 
på floatingoslo.no

«Selve tanken forsvant. 
Alt forsvant. Og jeg 
så stjerner i en full 

360 graders utsikt av 
kosmos.»
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Navn: Ellinor Elise Opshaug
Alder: 28
Universitet: Medical University of Warsaw
Sykehustjeneste: Bardu legekontor på Setermoen

Hvorfor valgte du turnus i Narvik?
For meg var det veldig naturlig å ha turnus 
i Narvik siden jeg kommer derfra, og jeg 
har familie og venner der. I studietiden 
jobbet jeg på Narvik sykehus både som 
pleieassistent og turnuslegevikar, og jeg 
kjente allerede sykehuset og de fleste som 
jobbet der godt.

Hva er du fornøyd med?
Jeg hadde distrikstjenesten på Bardu 
legekontor der det er seks allmennleger 
og én turnuslege. Her er fagmiljøet stort 
og det er alltid noen som kan hjelpe meg 
hvis jeg står fast. Vi har et tett samarbeid 
med fysioterapeuter, helsesøstre, jordmor 
og hjemmesykepleie.  Jeg er også veldig 
fornøyd med å ha hatt turnustjenesten på 
et lokalsykehus. Der fikk jeg mye ansvar 
og stor faglig bredde.

Hva er du ikke fornøyd med?
Når man som nyutdannet lege begynner 
å jobbe tror jeg mange blir overrasket 
over hvor mye tid man egentlig bruker på 
papirarbeid, og at man ofte bruker mye mer 
tid bak en datamaskin enn sammen med 
pasientene. Dette tror jeg alle turnusleger 
opplever uavhengig av hvilket sted man 
velger å gjøre turnustjenesten sin.  

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
I hver kommune er det på dagtid noen som 
har beredskapsfunksjon og som må være 
tilgjengelig for å bistå i akutte situasjoner. 
Den første dagen jeg hadde denne vakta 
kom ambulansen med en pasient som var 
svært sirkulatorisk og respiratorisk ustabil. 
Ambulansepersonalet og jeg fikk raskt 
etablert kontakt med luftambulanse og 
iverksatt mange behandlingstiltak før vi 
etter en times tid avleverte pasienten til 
helikopteret. Slike situasjoner lærte jeg 
mye av. Jeg opplevde hvor sårbar man er 

når man bor langt unna nærmeste sykehus. 

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Her må jeg nesten trekke frem det gode 
samholdet jeg føler jeg har hatt med 
mine kollegaer både på sykehuset og i 
allmennpraksis. I en travel hverdag med 
høyt tempo skal det ofte ikke mer enn et 
klapp på skuldra eller en hjelpende hånd 
til før det gjør arbeidsdagen veldig mye 
bedre. Ellers er det selvfølgelig også veldig 
kjekt når jeg kommer over interessante 
sykdommer jeg tidligere bare har lest om 
i skolebøkene.

Hva er din dårligste erfaring?
Lange vakter hvor jeg spiser lunsj først 
klokken 18 og skulle ha vært tre steder 
på en gang, men ikke rekker å komme i 
gang med noe fordi callingen aldri slutter 
å ringe.

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Alltid ha med deg nok mat, kaffe, mobilla-
der, notatblokk og varme klær på legevakt! 
Man vet aldri hva vakten har å by på og 
kan ikke belage seg på å rekke å dra hjem 
eller innom Rema i løpet av kvelden. 

Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret?
Arbeidsmiljøet synes jeg er veldig bra! 
Det er en fin blanding av yngre og mer 
erfarne leger på legekontoret. Hver dag 
avslutter vi med et lite møte på 15 minutter 
der man kan diskutere utfordringer og 
få lure tips. Ellers har vi legemøte med 
internundervisning en gang i uka og en dag 
i uka møte med legene og medhjelperne 
på kontoret. Vi har også hatt flere sosiale 
sammenkomster etter arbeidstid.

Hvordan er livet utenfor legekontoret?
Hvis man er glad i natur og friluftsliv er 
det midt i blinken med distriktsturnus 

tekst: Åsne Svatun
bilde: Privat 

i Nord-Norge. Det har vært en fin høst 
med flere flotte fjellturer og nå er det 
bare å glede seg til skisesongen som 
er rett rundt hjørnet.   På legekontoret 
der jeg jobber er det fire andre på min 
alder som jeg har blitt godt kjent med 
og vi finner på mye hyggelig på fritiden. 

Hvilke egenskaper ønsker du hos deg selv som 
distriktsdoktor?
Som distriktsdoktor må man være forbe-
redt på å stå mye mer alene i akutte situa-
sjoner sammenlignet med på sykehuset 
hvor ulike spesialister samt alt av utstyr og 
medisiner er lett tilgjengelig. Det er også 
svært stor variasjon i problemstillinger man 
må håndtere. Ofte har man på en dag alt 
fra gynekologi, dermatologi og pediatri til 
psykiatri, indremedisin og litt småkirurgi. 
Da gjelder det å være fleksibel og allsidig.

Bruker du legekoffert? I så fall hva har du i den?
På kontoret jeg jobber har vi en legekoffert 
med en del medikamenter og undersøkel-
sesutstyr. Denne, samt en akuttsekk og en 
AED (hjertestarter), har vi alltid med oss 
når vi har legevakt, slik at vi er klare til å 
rykke ut med egen bil og komme frem til 
pasienten før ambulansen.

Hvor mye jobber du hver uke?
På kontoret jobber jeg 08.00-15.45 hver 
dag, og jeg har ca. en legevakt pr uke. 
Hvis man har legevakt på en hverdag 
begynner vakten etter den vanlige 
arbeidsdagen og varer til neste mor-
gen. I helgen varer vakten i 24 timer. 

Tips til andre som skal i turnus?
Ikke mist motet selv om det er mye nytt 
man må lære seg i begynnelsen. Det er 
helt greit å spørre når man er usikker. Det 
farligste er en lege som tror han kan alt.
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Øyelegen 

Med oftalmoskop og Snellens tavle er øyelegene beredt for (nesten) hva det skulle 
være. Æsculap har tatt en prat med en av dem – Meeta Pathak er lektor og klinisk 
stipendiat i øyesykdommer på Oslo Universitetssykehus. 

Hva går spesialiteten ut på?
Faget omhandler primært tre ting: å 
forebygge, diagnostisere og behandle 
øyesykdommer, og øyelegen bruker mye 
av sin tid på å se pasientene dypt inn i 
øynene. Vi ønsker å hjelpe pasienter med 
å beholde et godt syn så lenge som mulig, 
ved å oppdage og behandle øyesykdommer 
på et tidlig stadium.

Hvordan foregår spesialistutdanningen?
For å bli øyelege kreves det at man jobber 
som lege i spesialisering på en øyeavdeling 
i fem år. Av disse fem årene, må 18 måneder 
tilbringes på et såkalt gruppe 1-sykehus (et 
universitetssykehus). I tillegg tar man ulike 
kurs spesifikke for spesialiteten. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag for deg?
For tiden jobber jeg i en kombinert lektor- 
og klinisk stipendiatstilling uten klinisk 
arbeid for å fullføre en doktorgrad. Som 
lektor underviser jeg medisinstudenter i 
øyesykdommer ved Universitetet i Oslo. 
I forskningen jobber jeg med basalfors-
kning. Dette innebærer labarbeid med 
dyrkning av celler, og jeg bruker mye tid 
på basalteknikker som mikroskopi, PCR og 
immunfarging. Noe av dagen går også med 
til klinisk forskning med undersøkelser 
av studiepasienter. En klinisk stilling ved 
øyeavdelingen innebærer oppgaver som 
ved andre sykehusavdelinger, med vakter, 
postarbeid, poliklinikk og operasjoner. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Foreløpig kan jeg kun uttale meg om 
arbeidsmiljøet blant stipendiatene, her 
er det veldig fint!

Hva vekket interessen din for faget?
Etter endt turnus var jeg først og fremst 
sikker på hva jeg ikke ville fortsette med, 
og det var litt tilfeldig at jeg valgte spe-
sialiseringen i øyemedisin. Underveis i 
studiet hadde jeg trivdes godt med både 
øyefaget og gynekologi, så disse hadde 
pekt seg ut som to favoritter. Min mann 
skulle bli indremedisiner, noe som er 
forbundet med en krevende timeplan. Jeg 
ønsket å kunne kombinere vår jobbhvedag 
med et familieliv, og valget mitt falt derfor 
på øyespesialiteten framfor gynekologi.

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner øyelegene?
Jeg tror øyelegene typisk er effektive, 
spesifikke, og ekstra opptatt av detaljer.

Hva slags utfordringer møter man som øyelege?
Det er få øyesykdommer som innebærer 
en umiddelbar livsfare, slik at vi muligens 
har mindre utfordringer i hverdagen enn 
mange andre spesialiteter. Likevel møter 
vi flere utfordrende pasientgrupper – 
pasienter med alvorlig øyesykdom og 
med betydelig reduksjon i livskvalitet, 
barn med øyestilstander som er vanskelige 
å behandle, og pasienter som får endret 
livet plutselig på grunn av et synstap. Som 
øyelege redder vi kanskje ikke mange liv, 
men vi bidrar ofte til bedret livskvalitet.

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
Med en økende eldrepopulasjon, øker også 
behovet for øyeleger. Per i dag utdannes 
det for få øyeleger til å imøtekomme dette 
behovet, og allerede ser vi lange ventelister 
også hos private øyeleger. Det blir spen-
nende å se om dette endrer seg i framtiden.

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Det er lurt å hospitere på en øyeavdeling, 
og bli godt kjent med faget. Det er en 
spesialitet som blir stadig mer populær, 
og som nå er vanskelig å komme inn på. 
Det er derfor veldig lurt å ha vist interesse 
for faget før man søker jobb. Dersom 
man i tillegg klarer å få noe erfaring fra 
en øyeavdelig før endt studie, slik at man 
kan bruke spaltelampen og de andre 
apparatene, er det en stor bonus.

«Som øyelege redder vi 

kanskje ikke mange liv, 

men vi bidrar ofte til 

bedret livskvalitet.»

Tekst: Vibeke Risvold
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Altfor virkelighetsnært
Har du noensinne følt deg fremmed-

gjort der du sitter med begynnende 
kyfose over medisinpensumet? Har det 
føltes fjernt selv om du sitter og leser om 
prosesser som skjer her og nå inne i krop-
pen din? Selv har jeg ofte tenkt at jeg skulle 
ønske pensumet ble mer virkelighetsnært. 

I forbindelse med fysiologifaget hadde 
vi et nyrekurs i april. Vi skulle urinere i 
en kopp og sjekke om vi fant blod eller 
proteiner. Det fant jeg ikke, men for moro 
skyld sjekket jeg en uri-stick – og, oisann, 
der fant jeg glukose gitt! 

Jeg ringte fastlegen og ba om å få 
time umiddelbart, noe jeg ikke fikk. Jeg 
sa da at jeg var pokka nødt til å snakke 
med helsepersonell omgående. De spurte 
da hvor jeg var. Og jeg svarte «jeg er på 
Haukeland.»

Ett døgn senere lå jeg i en småklam 
seng på Haukeland og funderte over 
diagnosen jeg hadde fått. Diabetes type 
1. Oppdaget ved en tilfeldighet på et 
preklinisk kurs. Og jeg tenkte med skrekk 
på respirasjonskurset vi skulle ha noen 
uker senere. Hva var i vente? Kunne jeg 
toppe det? Blir det KOLS? 

Da jeg var liten verken spiste eller drakk 
jeg mye sukker, og junk-food var en raritet. 
For da – fikk jeg vite – fikk man sukkersyke. 

tekst: Sondre Hauge Rønning
Jeg fikk det likevel. Men, som vi lærte i 
preklinikken, er ikke diabetes type 1 en 
livsstilssykdom. Kroppen min produserer 
ikke insulin fordi de Langerhanske øyer 
i bukspyttkjertelen er brutt ned av mitt 
eget immunsystem. Jeg kan altså ikke 
noe for det. Sykdommen er arvelig. Noe 
også diabetes type 2 er. Uansett hvilken 
variant jeg hadde fått var det altså mine 
gener som spilte meg et puss. Likevel er 
jeg den eneste i familien min med diabetes. 
Og det kan vel kalles uflaks? 

Tja. Jeg vant for så vidt kappløpet mot 
millioner av andre sædceller for 27 år siden, 
og jeg ble født funksjonsfrisk. I tillegg 
ble jeg født i akkurat riktig tidsepoke og 
i et helsevesen som er tilgjengelig for alle 
i verdens desidert rikeste land. Bortsett 
fra det er det kanskje uflaks. 

Når jeg nå er i klinikken og hører at 
det faktisk er mulig at endetarmen blir 
hengende ute etter en seig økt med knebøy, 
er jeg ikke lenger like fysen på at pensum 
skal bli mer virkelighetsnært. Jeg fikk tross 
alt yrkesskade av preklinikken.  
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BMJ VIL HA SLUTT PÅ 
KRIGEN MOT NARKOTIKA
British Medical Journal ønsker ruspolitisk reform på lederplass, og leger skal lede 
løpet. 

tekst: Ane Drougge Vassbotn
Bilde: Jonathan Silverberg 

British Medical Journal (BMJ) erklærte 
i sin lederartikkel 14. november 

2016 at «The war on drugs has failed: 
doctors should lead calls for drug 
policy reform» [1]. Begrunnelsen er 
blant annet den enorme kostnaden 
krigen mot narkotika har hatt, både i 
penger og menneskeliv. Man regner 
med 65 000-80 000 dødsfall på grunn 
av narkotikarelatert vold i Mexico de 
siste ti årene. Det har i tillegg vært store 

epidemier av HIV/AIDS og hepatitt C 
som følge av sprøyteinjeksjoner, samti-
dig som bare én av seks mennesker med 
rusmisbruk får medisinsk behandling. 
Ofte er det utsatte grupper, som kvinner 
og fattige, som må betale kostnadene av 
denne mislykkede kampen.

Verdens helseorganisasjon, UNAIDS, 
FNs utviklingsprogram, FNs menneskeret-
tighetsråd, flere frivillige organisasjoner, 
tidligere statsledere og medisinske tids-

Litteraturliste:
[1] Godlee F, Hurley R. The war on drugs has failed: doctors should lead calls for drug policy reform. BMJ. 

2016;355:i6067. http://www.bmj.com/content/355/bmj.i6067 (27.11.2016) 

skrifter ber nå om en slutt på streng og 
mislykket narkotikapolitikk. Flere land 
har myket opp narkotikalovgivningen, for 
eksempel Portugal og flere stater i USA. 

BMJ mener at helse burde stå sentralt 
i denne debatten, og helsepersonell bør 
derfor stå i bresjen for en mer human 
narkotikapolitikk. 
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Den 13. mars 2017 arrangeres 
Global Health and Vaccination Research 

(GLOBVAC) studentkonferansen i 
Trondheim i regi av Nmf. Målet med 
konferansen er å vekke interesse for 
global helse, samt å motivere studenter 
for å engasjere seg aktivt i forskning 
innenfor temaet. Studentkonferansen 
skjer i sammenheng med at Forsknings-
rådet arrangerer sin egen GLOBVAC-
konferanse 14.-15. mars i samme by.  

GLOBVAC er et program under Fors-
kningsrådet som har eksistert siden 2006. 
Det har som mål å støtte forskning med 
stort potensiale til å påvirke ulike felt 
innenfor helse og likestilling i lavinntekts- 
og lavere mellominntektsland. 

Utover forskningen som mottar støtte 
fra Forskningsrådet er det også en arena 
hvor andre profiler og forskere innen global 
helse blir invitert for å dele sin erfaring 
og forskning. Studentkonferansen har de 
samme målene som hovedkonferansen, 
bortsett fra at den er mer rettet mot å 
inspirere og motivere studenter for å 
engasjere seg i forskning om temaet.  

«Vi ønsker å gi konkrete tips til delta-
kerne, som de kan ta med seg videre i sitt 
engasjement innenfor global helse» sier 
Hannah Granerud, medisinstudent ved 
Universitet i Tromsø, som er en av de fem 
jentene – hver fra sin studieby – som siden 
mai har planlagt studentkonferansen.  

Som det designerte navnet på konferan-
sen antyder, «Evidence vs. Reality – Mind 

Evidence vs reality  
– Mind the Gap  
GLOBVAC studentkonferansen 2017

Tekst: Marit Engebretsen

the Gap», ønsker de engasjerte jentene å 
sette fokus på skillet mellom forskning og 
praksis. «Formålet er å belyse utfordringer 
man møter på når man skal bruke forskning 
i praksis, for eksempel er det altfor ofte slik 
at man bruker mye ressurser på å komme 
frem til resultater, uten at de blir brukt til 
noe», påpeker Granerud.  

Konferansen er gratis for alle, og stu-
denter får også rabatt på hovedkonferansen 
de to påfølgende dagene. «Vi ønsker at så 
mange global helseinteresserte studenter 
som mulig skal komme på konferansen 
for å bidra i diskusjoner, og håper de kan 
dra hjem med nytt pågangsmot», avslutter 
Granerud.  
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Stadig flere studenter opplever negativt 
stress i hverdagen. Den siste Stu-

dentenes helse- og trivselsundersøkelse 
(ShOT) viser at 10 prosent av den normale 
populasjonen har betydelige psykiske 
helseplager til daglig, mens forekomsten er 
doblet hos norske studenter [1]. Yoga har 
potensiale til å redusere negativt stress og i 
tillegg øke fokus og akademisk prestasjon. 

På bakgrunn av dette har Yoga Science i 
samarbeid med Hi Yoga utviklet en rando-
misert klinisk studie med oppstart i februar 
2017. Hensikten med studien er å under-
søke hvilken effekt yoga har på mental og 
fysisk helse samt akademisk prestasjon, 

og dermed bidra til å øke velvære blant 
studenter i Norge. 200 studenter fra UiO 
skal randomiseres til to grupper. Den ene 
gruppen vil gjøre yoga med en sertifisert 
lærer to ganger i uken over 12 uker. Den 
andre vil være kontrollgruppe som får 
tilbud om å gjøre yoga etter gjennomførte 
målinger. Med spørreskjemaer, hjertefre-
kvensregistrering og eksamensresultater, 
sammenliknes negativt stress, søvn, velvære 
og akademisk prestasjon mellom gruppene. 

Yoga er en helhetlig form for trening 
som tar sikte på å øke ditt fokus her og 
nå. Gjennom meditasjon, pusteøvelser og 
fysiske posisjoner øver man på tilstedevæ-

relse og observasjon av endring. Når man 
registrerer at tankene vandrer, er dette en 
mulighet til å hente seg tilbake til det man 
faktisk gjør her og nå. Yoga kan dermed 
trene opp fokus og tilstedeværelse, i alt 
fra samtaler på fritiden til eksamen på 
universitetet.

Er du interessert i å være deltaker i 
studien, ta kontakt med info@yoscience.
com.

Litteraturliste:
[1] Nedregård T, Olsen R. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2014. SiB. 2014. http://www.sib.no/no/raadgivning/lykkepromille/SHoT2014_Rapport.pdf 

(24.10.2016)

Kan yoga være løsningen  
for stressa studenter?

Tekst: Tiril Elstad
Bilde: Tiril Elstad    
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Kurs i førstehjelp 
på tvers av 
studieretningene 

Tekst: Johan Evjenth Sørhaug og Tony Elvegaard

Norsk Folkehjelp Sanitet Haukeland (NFSH) 
er en studentorganisasjon ved UiB, 

og et av de største lokallagene underlagt 
Norsk Folkehjelp, med over 450 medlemmer. 
På årsmøtet 2016 åpnet NFSH opp for at 
flere enn kun medisinstudenter kan være 
med på kursene NFSH tilbyr, og bli tatt 
opp som førstehjelpsmannskap i laget. 
«Dette er en spennende tid som vi skal 
høste mange gode erfaringer fra, nå som 
vi satser på tverrfaglighet og samarbeid på 
tvers av studieretninger», sier medisinstu-
dent og leder i NFSH, Tony Elvegaard. «Vi 
ønsker å tilby alle studenter ved fakultetet 
muligheten til å få kurs og kompetanse 
gjennom det kvalitetssikrede leksjons-
opplegget til Norsk Førstehjelpsråd (NFR) og 
Norsk Resuscitasjonsråd (NRR), med mange 
muligheter for videreutdanning innen både 
førstehjelp og søk- og redningsarbeid lokalt 
i NFSH. Helt perfekt for de som ønsker 
å vite hva man skal gjøre når ting ikke 
går så bra med sine fremtidige pasienter.»

En liten vekker?
Ja, for hva gjør du hvis kameraten din 
ikke puster? Slik lød den første setningen 
på et flyveblad som ble delt ut i løpet av 
studiestartukene. Mange får kanskje en 
liten vekker når de leser en slik handout. 
For hva gjør man når man nylig har 
tredd inn i rollen som en student ved et 
pasientrelatert fag og en kommer over en 
ulykke, moren som har satt noe i halsen 

eller en fremmed som trenger emosjonell 
støtte? Den gode promoteringen den siste 
uken før kurset resulterte i at over hundre 
studenter meldte seg på kurset «Kvalifi-
sert Nivå Førstehjelp», som ble avholdt i 
september 2016. Nytt for dette året var at 
studenter fra alle studieretninger ved det 
Medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB, 
samt sykepleiestudenter ved Høyskolen i 
Bergen, kunne melde seg på. 

Som tidligere år har kurset vært bygd 
opp med en felles introduksjonskveld, 
etterfulgt av en praktisk dag hvor delta-
kerne blir fordelt over tre ukedager uken 
etter. Til slutt er den følgende helgen 
spekket med kursing og praktiske øvelser. 
Introduksjonsdagen åpnet kurset, hvor de 
håpefulle kunne hive seg inn i en «hinder-
løype» av scenarier. Hindrene bestod av 
markører som trengte førstehjelp på flere 
ulike måter, fra brukne ben til bevisstløse. 
En nevneverdig case var en mor som hadde 
satt noe fast i halsen og ble samtidig 
beskuet av sitt hysteriske «barn». Paniske 
påfunn presenterte seg for førstehjelperne 
da barnet høylytt forlangte å få vite om 
hva som skjedde. «Vet dere ikke hva dere 
gjør?!» og «Er mamma død?!» var kom-
mentarer som kom flyvende ut mot svette 
førstehjelpspanner. «Det var jo selvfølgelig 
litt utfordrende når man ikke kan så mye 
på forhånd» var en sluttkommentar fra en 
av studentene som deltok på denne dagen. 
Som mange andre deltakere, syntes hun 

at det var gøy at kurset gikk rett på, og 
lærte dem å ta utfordringer på strak arm. 

Kjevegrepene strammes til…
Uken etter fikk studentene bryne seg 
på en hel dag dedikert til å lære prak-
tiske ferdigheter. Kvalitetskompresjoner 
i hjerte-lungeredning (HLR) ble trent på i 
mengder, og hvordan håndtere bevisstløse 
eller personer som har satt noe i halsen ble 
adressert. Kurset inkluderte også en hel 
helg viet til mer teoretisk førstehjelp og 
enda flere «hinderløyper» med markørene. 
Allerede kunne man ense en forbedring. 
Dette kunne særlig merkes med kjevegre-
pene som nå føltes vondere for markørene, 
og brystkompresjoner holdt seg til beaten 
til 70-talls slageren «Staying Alive». Lær-
dommen om sykdomstegn, håndtering av 
uforutsette hendelser som stresser, samt 
førstehjelpstiltakene som ble lært, gjorde 
at studentene ble raskere i casene. Det ga 
dem også mer selvtillit! Studentene ble  
mer koordinerte i samarbeidet og visste 
hva slags roller som måtte fylles for best 
mulig utfall av situasjonene.

Med avsluttet kurs og bestått eksamen 
har NFSH nå fått over 80 nye medlem-
mer. Videre har de mulighet til å kunne 
utdanne seg i søk- og redningsarbeid for å 
lete etter savnede personer i kompaniskap 
med organisasjoner som Politidistriktet, 
Røde Kors, Forsvaret, med flere. Det er 
altså gode muligheter for de som er glad i 
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natur og skitt under neglene for å komme 
seg ut i felt! 

En «forsikring i folkehavet»!
Medlemmene har med bestått kurs nå 
også mulighet til å kunne bli instruktører 
i førstehjelp, med blant annet fordypning 
i førstehjelp på barn, eller HLR med 
halvautomatisk hjertestarter (DHLR).

I nærmeste fremtid venter også sani-
tetsvaktoppdragene. Her får nye og eldre 
medlemmer en unik opplevelse hvor de 
ikke bare er tilskuere i idrett eller som en 
del av en festlighet. Spesielt med idretter 
med hardere kontakt kan en få skuldre 
som er ute av ledd, akilleshæler som 
har røket, hjernerystelser, med mer. Da 
er man en forsikring i folkehavet. Med 
vesten på, banneret slått opp og sekken 
med førstehjelpsutstyr på plass, vil en 
sørge for at alt fra små skrubbsår til de 
litt mer alvorlige ting blir godt og riktig 
tatt hånd om!

Så, hva gjør du?
Så hva gjør en egentlig dersom kameraten 
plutselig ikke puster? Etter nesten 30 timer 
sitter de uteksaminerte førstehjelperne med 
svaret på problemstillingen. Førstehjelp er 
en veldig viktig del av ethvert samfunn. 
Uansett hvor avansert eller suksessfull 
helsetjenesten er, så er realiteten at ingen-
ting kan erstatte mannen i gata som kan 
førstehjelp. Ikke bare gir det en spennende 
start på studiet, hvor en kan få lært seg 
praktiske ferdigheter, men det tilbyr også 
et spennende fellesskap å delta i. Dette 
vil føre til at du selv kan formidle den 
livreddende lærdommen, som sammen 
gir et styrket helsetilbud i hverdagen.

 «‘Vet dere ikke hva 
dere gjør?!’ og ‘Er 

mamma død?!’ var 
kommentarer som kom 
flyvende ut mot svette 
førstehjelpspanner.»
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På bekostning 
av hva? 

Tekst: Asbjørn Lie 
Illustrasjon: Ida Smiseth



æsculap nr 4-2016 | 29

ESSAY

29 | æsculap nr 4-2016

ESSAY

Det er ikke noe nytt fenomen at vi 
går langt i jakten på kunnskap. Så 
snart vi studenter har overvunnet 

dørstokkmila og fått grep om de grunn-
leggende konseptene, begynner også vi å 
sikle etter «det siste». Forskning, jakten på 
nye behandlingsmetoder, nye medisiner 
og mer fullstendig forståelse, er bygget 
på denne nysgjerrigheten. Som med alt 
banebrytende arbeid, vil det nødvendigvis 
ikke finnes en bok å slå opp i når man står 
fast, og av og til kan det være fristende å 
ta noen snarveier for å komme seg ut av 
tåken. Ulempen med disse er at de kan gi 
unyanserte bilder, feil informasjon og ikke 
minst svekke vår integritet som behandlere.

Ansiktet til Gerhard Armauer Hansen 
pryder flere vegger på ulike steder i Bergen 
by, og i skrivende stund befinner jeg meg i 
et bygg med nettopp hans navn. Hvorfor 
all denne hederen? Hansen oppdaget 
Leprabasillen og var med det en av de 
første til å forbinde en bakterie med syk-
dom [1, 2]. Arbeidet ga kunnskap om at 
sykdommen var smittsom og ikke, som 
mange trodde på dette tidspunkt, arve-
lig. Det er ikke vanskelig å forestille seg 
gevinsten av denne kunnskapen, ettersom 
man da kunne gjennomføre tiltak for å 
hindre videre spredning. Det som sjeldent 
nevnes, gjerne kun i en bisetning, er 
hvordan Hansen uten samtykke forsøkte 
å smitte en spedalsk pasient med den 
andre typen spedalskhet – for å bevise 
årsakssammenheng – ved å stikke en nål 
i pasientens øye [2]. Om Hansen hadde 
glemt sin Hippokratiske ed eller bare tolket 
den annerledes, er ikke godt å si. Uansett 
ble han dømt for dette – riktignok uten 
særlige praktiske konsekvenser.  

Begrepet «pasientsentrert medisin» 
dukket ikke opp før lenge senere, og 
makten i lege-pasient-forholdet lå nok 

overveiende hos Hansen. En slik dom 
kan på flere måter kalles en milepæl, blant 
annet fordi dette var første gang noen ble 
dømt for eksperimenter på mennesker i 
Norge, og at den på den måten var en 
av de første som verner om pasienters 
rettigheter [1]. Allikevel finner man flere 
eksempler fra senere tid, med Mengele og 
hans eksperimenter som det mest ekstreme, 
der pasientrettigheter har vært praktisk talt 
ikke-eksisterende. I kjølvannet av nettopp 
andre verdenskrig har man utarbeidet flere 
retningslinjer, og Helsinkideklarasjonen 
fra 1964 (med endringer) inneholder ret-
ningslinjer som er allment anerkjent [3, 4].

De færreste forskningssituasjoner kan 
sammenlignes med Mengeles eksperimen-
ter der pasientene helt åpenbart ble utsatt 
for skade. Oftere dreier det seg heller om 
at man utsetter pasienter for en liten risiko. 
Kjernepoenget er at risikoen allikevel er 
der. Skulle man fulgt retningslinjer som 
krevde at det skulle være null risiko eller 
påkjenning for deltagere, er det vanskelig å 
forestille seg at man kunne komme noen vei 
med forskningen. Helsinkideklarasjonen 
anerkjenner denne risikoen, og løsningen 
på dette tilsynelatende paradokset er at 
man kan tillate forskning på mennes-
ker dersom viktigheten av forskningen 
utkonkurrerer risiko eller påkjenning hos 
deltager [4]. Det neste store spørsmålet 
blir da hvem som bestemmer om dette 
er tilfellet.

Å finne et fasitsvar på dette spørsmålet 
er ikke mulig, men det kan være nyttig å 
bruke et eksempel for å belyse problemstil-
lingen. I forbindelse med svineinfluensa-
pandemien i 2009-2010, ble det anbefalt 
at gravide kvinner skulle vaksineres fordi 
man regnet med at risiko for dødfødsel 
knyttet til influensa under svangerskapet 
var høyere enn risikoen ved vaksinasjon av 

mor [5]. Det var blant annet gjennomført 
dyreeksperimenter som ikke viste noen økt 
risiko for dødfødsel, men mange mente at 
informasjonen om bivirkninger og risiko 
på dette tidspunktet ikke var god nok. 
Først i ettertid, blant annet ved hjelp av 
informasjon om utfallet hos de samme 
mødrene som fikk anbefalingen, ble det 
klart at det ikke var noen høyre risiko for 
dødfødsel ved vaksinasjon. Eksempelet 
her dreier seg riktignok om forebygging, 
og ikke kun om forskning, så man kan 
argumentere for at det er greit å omgå 
enkelte av de forskningsetiske reglene [3]. 
Kvinnene kunne for eksempel ikke velge 
å bli eksponert for svineinfluensaen på 
samme måte som man kan velge å delta 
i forskning, og man hadde dessuten god 
grunn til å tro at de gravide kvinnene 

 «Som med alt 
banebrytende arbeid, 
vil det nødvendigvis 
ikke finnes en bok å 

slå opp i når man står 
fast, og av og til kan 
det være fristende å 

ta noen snarveier for 
å komme seg ut av 

tåken.» 
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pen er det lett at essensiell informasjon 
for pasienten utelates [3]. Selv om dette 
ikke gjøres med overlegg, vil det å ikke 
forsikre seg om at pasientene har forstått 
hva behandlingen/utprøvingen innebærer 
langt på vei være å ta en av disse uheldige 
snarveiene.

Et annet omdiskutert tema er hvorvidt 
man skal gi deltagere i studier økonomisk 
kompensasjon. Deltakelse i forskningspro-
sjekt er både tidkrevende og innebærer 
ofte risiko for deltageren. I Helsinkide-
klarasjonen blir det gjort klart at deltager 
må bli forsikret om både økonomisk 
kompensasjon og behandling ved skade 
[4]. Det er dessuten bare rett og rimelig at 
man kompenserer deltagere for tid brukt. 
Utover at økonomisk kompensasjon legger 
til rette for deltakelse uten tap, blir det 
også brukt for å gjøre deltakelse attraktivt 
[6, 7]. Det er her de fleste problemene 
oppstår. På den ene siden kan man tenke 
seg at penger vil trekke flere deltakere og 
med det sørge for større studiepopulasjon, 
hvilket kan gi et mer pålitelig resultat. På 
den annen side kan det tenkes at pengene 
er med på å svekke potensielle deltageres 
dømmekraft og at det kan trekke til seg 
bestemte grupper slik at utvalget i stu-
dien ikke er representativt for den øvrige 
populasjonen [6, 7]. Sårbare grupper som 
trenger eller ønsker pengene, men som av 
en eller annen grunn ikke fullt ut forstår 
hva de samtykker til, er grupper man 
spesielt må ta hensyn til når man snakker 
om økonomisk kompensasjon [7]. 

Å følge forskningsetiske prinsipper 
slavisk kan føles både omstendelig og 

både var mer utsatt for influensa og at 
dette kunne ha alvorlige konsekvenser 
for svangerskapet [5].

På den annen side kan man, uavhengig 
av om dette regnes som forebygging, 
behandling eller forskning, si at kravet 
om informert samtykke bør stå like sterkt. 
Pasienter har krav på å få tilstrekkelig 
informasjon før vedkommende tar et valg. 
I overstående eksempel eller situasjoner der 
forskning går under behandlingsmerkelap-
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tidvis unødvendig, men det å ha klare 
kjøreregler er svært viktig. Først og fremst 
er det bred enighet om at utgangspunktet 
for, og hensikten med, medisinsk fors-
kning er å sørge for bedre behandling 
av alle pasienter. Slik jeg ser det, vil det 
å ta unødig risiko på vegne av deltakere 
nødvendigvis være uforenelig med dette. 
Forskningsetiske prinsipper beskytter 
ikke bare enkeltpasienter fra skadelig 
og nedverdigende behandling, men er 
dessuten også med på å luke ut ukorrekte 
resultater og feilslutninger. For å sikre seg 
at retningslinjene følges er det viktig med 
forskningsetiske komiteer som virker som 
en nøytral tredjepart som kan kontrollere 
og overvåke både før forskningsprosjektet 
igangsettes og underveis i prosessen.

Et sentralt poeng når det kommer til 
å skaffe seg ny kunnskap på en moralsk 
akseptabel måte, er at man kan komme 
langt med smart studiedesign og god 
utnyttelse av de datasettene man har. 
Bruk av ulike helseregistre i land som 
fører slike, slik det ble gjort i studien til 
Håberg et al. er et eksempel på nettopp 
dette. I tillegg ser jeg det som viktig å 
spre informasjon og skape engasjement 
rundt forskning i alle grupper i samfun-
net. Dette vil trolig være med på å opplyse 
mannen i gaten, øke rekruttering uten 
å måtte «kjøpe» seg forsøkspersoner og 
ikke minst skape debatt rund forsknings-
relaterte temaer og forskningsetikk.  

«Forskningsetiske 
prinsipper 

beskytter ikke bare 
enkeltpasienter 
fra skadelig og 
nedverdigende 

behandling, men 
er dessuten også 
med på å luke ut 

ukorrekte resultater og 
feilslutninger.»
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HUSet med 
det rare i 
Å være pasient, pårørende, ansatt og student på Vestlandets største sykehus er ikke 
bare en dans på kompresser.  

Tekst: Varasha William

Mitt Haukeland lyser opp når 
man kommer gående mot sen-
tralblokken. Haukeland uni-

versitetssykehus, bedre kjent som HUS 
for oss lokale, er både mitt, ditt, vårt og 
deres. HUSet med det rare i er så mye for 
så mange, både på godt og vondt, også 
for meg. Mitt første besøk var på barne-
klinikken. I gamle dager kom man inn i et 
stort lekerom med treleker og tilhørende 
trestoler for den treårige drittungen som 
nok en gang hadde klart å påføre seg selv 
en bronkittlignende hoste etter uendelige 
dager med Bergensvær etterfulgt av utal-
lige timer med plasking i de resulterende 
søledammer. 

De hvitkledde damene var alltid snille 
og greie mot oss barnepasienter. De tok 
seg tid til å roe oss ned, gi oss saft og leie 
oss inn til undersøkelsen. De «andre» var 
nesten umulig å få et glimt av, i det de 
fløy frem og tilbake i sine hvite kapper, 
klar for å redde neste barn i nød.Jeg lurte 
ofte på hvorfor alle gikk i hvitt og ikke 
gult eller lilla, som var og fremdeles er 
mine favorittfarger. Det var ikke før to tiår 
senere, da jeg selv begynte som assistent 
på nevrologen at jeg skjønte hvorfor man 
bruker hvitt. «Blod, piss, oppkast og shit, 
synes best på det som er hvitt» – er mitt 
forslag til nytt slagord hos gymo.no. Der 
selges det uniformer for helsepersonell i 

alle slags farger og fasonger, men det er 
først og fremst tannlegene som kan jåle 
seg i lilla klinikktøy og matchende Adidas. 
Vi medisinstudenter må passe på at sko-
ene ikke blir fordervet av slagordets fire 
forferdelige. Crocs passer meg ypperlig til 
dette formål. 900 kroners Birckenstocks får 
holde seg på stranden. Ikke akkurat deilig 
å traske rundt i absorbert spy, uansett hvor 
godt sålen er formet til foten. 

Selvsagt er riktig skotøy viktig for 
å forebygge slitasje og leddgikt. Om 
man ikke passer på, kan man risikere 
å ende opp i det kirurgiske teateret på 
sentraloperasjonen klar for å sette inn 
ny hofteleddsprotese i lys våken tilstand. 
Foran sceneteppet lå halve pasienten og 
snakket med meg om jobb, trening, vær 
og vind. Bak i kulissene så jeg imidlertid 
pasientens høyre ben bli løftet og vridd 
i alle tenkelige vinkler i det ortopeden 
sjekket om protesen satt som den skulle. 
Den dagen hadde jeg allerede vært med på 
fjerning av et klementinlignende menin-
geom og befrielse av en innestengt penis 
før jeg endte opp som kommentator for 
pasienten som hadde bestemt seg for å løpe 
hjem etter operasjonen. «Lite sannsynlig»,  
tenkte jeg mens jeg informerte om at «nå 
sager de ut toppen av lårbenet», og «nå 
tester de størrelsen på leddskålen.» Jeg 

«Haukeland 
universitetssykehus, 

bedre kjent som HUS 
for oss lokale, er både 

mitt, ditt, vårt og deres. 
HUSet med det rare i 

er så mye for så mange, 
både på godt og vondt, 

også for meg.»
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Hos nevrokirurgen er jeg kjent som 
blodtrykksdamen. Enten er det på grunn 
av det trehjulede blodtrykksapparatet jeg 
triller med meg, eller så stiger pasientenes 
blodtrykk når jeg tusler inn på rommet. 
De fleste sier det er begge deler, og etter 2. 
måling er blodtrykket ofte lavere. Positivt 
vil jeg tro, om ikke de har hypotensjon, 
bradykardi eller noe lignende. Noe jeg 
lærte da jeg skrev særoppgave om aor-
taklafferstatning. Da fikk jeg være med 
på såkalt TAVI (Transcatether aortic valve 
implantation), der de kjørte en biologisk 
klaff opp langs lyskepulsåren, helt inn i 
hjertet. Også denne gangen var pasienten 
lys våken i det klaffen ble manøvrert på 
plass ved aortaroten og påpekte smilende 
at «det kiler i hjertet.» Nok en pasient med 
et positivt syn på tilværelsen. 

På Haukeland betyr det å være positiv 
ofte at man er syk. Uansett gjelder det å 
være positiv og optimistisk på at man er 
negativ når prøvene kommer tilbake, og 
heller være negativ om resultatet skulle 
vise seg å være positiv for så å venne seg 
til tanken på at man er positiv og deretter 
få et gradvis mer positivt syn på livet i 
håp om et negativt resultat etter avsluttet 
behandling.  Krøll på tungen og surr i 
hodet er det mye av i HUSet med det rare 
i. Attpåtil har Haukeland bestemt seg for 
å åpne Deli de Luca rett ved inngangen.
Snakk om diabetesalarm. For ikke så lenge 
siden gav jeg tapt for fristelsen av oreokake 
som lokket i vinduet, etterfulgt av en bit
chocolate sponge cake og cola (zero). Da 
hjelper det ikke å kompensere med Deli’s 
«50 shades of green» salater, eller håpe
på at ti skritt bort til sykehusapoteket
vil resultere i insulin over skranken. Suk-
kerkræsjet kom fort og brutalt, uten en

håper pasienten faktisk fikk løpe hjem 
etter utskrivelsen. 

Det kirurgiske teateret har alltid fasci-
nert meg, både som tilskuer og kirurgisk 
assistent via studiet. Første gang jeg så et 
levende, bankende hjerte var også min 
første operasjon. Nede på den nyoppus-
sede thoraxkirurgiske posten var alt så 
rent, pent og pyntelig helt til operasjonen 
kom i gang. Brystkassen ble sagd i to 
og det luktet grillkjøtt i hele teateret 
etter kirurgenes iherdige innsats med den 
blødningsstansende svistangen. Jeg stod 
på en krakk i to timer og tittet ned på det 
finstemte maskineriet av hender som skar 
sår, plukket plakk og sydde sting helt til 
den kunstige aortaklaffen kom på plass. 
«Unnskyld, kunne du flytte deg litt» spurte 
jeg toppen av kirurgens hode. «Jeg tror 
det er viktigere at jeg ser enn du, akkurat 
nå»,  svarte han smilende og med det trakk 
jeg meg stille tilbake for å observere på 
videomonitoren. 

To år tidligere var det pappa som lå på 
operasjonsbordet og fikk åpnet blokkerte 
kransårer etter to påfølgende hjerteinfarkt; 
Et hjemme og et på Haukeland. Den gang 
hadde jeg ikke snøring på verken kransårer 
eller, stenting som prosedyren heter. Den 
gangen var jeg datteren som satt på vente-
rommet med mamma og lillebror utenfor 
hjerteavdelingen i 6. etasje og ventet på at 
pappa skulle våkne etter operasjonen. Det 
var en vond og merkelig følelse å komme 
inn på rommet og se ham ligge der med 
alle mulige slanger og ledninger festet til 
seg. Nå er det jeg som går rundt og fester 
de samme ledningene og slangene på folk. 
Jeg stikker venefloner i hender og føtter, 
og setter katetere i både mann og kvinne. 

«‘Unnskyld, kunne du 
flyttet deg litt’, spurte 

jeg toppen av kirurgens 
hode. ‘Jeg tror det er 

viktigere at jeg ser enn 
du, akkurat nå’, svarte 

han smilende»
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seng som kunne dempe fallet. Sånt skjer 
ofte når man så og si bor på Haukeland. 
Kjøper inn bananer og nudler for en uke, 
legger det fint i kjøleskapet ved lesesalen på 
Armauer Hansens hus og håper den ikke 
blir tæsjet av en gjerrig og lat medstudent. 

Alltid er vindusplassene tatt, alltid skal 
magen rumle når man er på siste oppgave 
i eksamenssettet, alltid er siste uken verst 
og alltid skal solen skinne over Brann 
stadion akkurat den uken. Noen ganger 
er det fristende å ta rulletrappen helt ned 
i kjelleren, ta en av sengene som står fint 
på rekke og rad langs gangen, kjøre den 
inn i en serviceheis, opp til AHH, inn i 
et grupperom og bare sove. HUSet med 
det rare i kunne fort blitt HUSet jeg bor 
i, men i en bygning full av senger er det 
ingen plass å sove. Ved oppkommende 
eksamener vil jeg nok legge meg selv inn 
med akutt giddalaushet, stresshodepine, 
eksamenskvalme og sommerlengsel. De 
fleste av disse symptomene fremtrer også 
etter 12 timer på akuttmottaket. Får håpe 
de finner en midlertidig sengeplass til meg, 
om det så bare er som grønn pasient ved 
ambulanseinngangen. Det er jo tross alt 
«mitt Haukeland.»

«Får håpe de finner 
en midlertidig 

sengeplass til meg, 
om det så bare er som 

grønn pasient ved 
ambulanseinngangen. 
Det er jo tross alt ‘mitt 

Haukeland’.»
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Fra Gud til 
nevromatrix

Historiske teorier

Smertens historie er like interessant som
den er smertefull. Fra Hippokrates, 

som anså hjertet som det sentrale smer-
teorgan, til en rådende oppfattelse om at 
smerte var en straff fra Gud selv. I en lang 
periode var førstelinjebehandlingen bønn, 
men i motsetning til dagens opiater, skulle 
«doseringen» være så høy som mulig. Et 
betydelig fremskritt kom i renessansen, 
med Descartes spesifisitetsteori. Ideen 
om et ledningssystem, koblet sentralt til 
en hjerne, brakte oss inn i mekanikken og 
vekk fra det åndelige. I århundrene som 
fulgte ble teorien raffinert, og en rigid 
anatomisk modell av smertesansen som 
et sensorisk «projeksjonssystem» ble det 
dominerende. De psykologiske aspektene 
som erfaring, kontekst, oppmerksomhet, 
angst og depresjon, ble ikke vurdert til 
å være en del av smertemekanismen. 
Med en slik lineær anatomisk modell av 
smertesansen gir det god mening at man 
på 1950-tallet forsøkte å behandle svære 
kroniske smerter med nevrokirurgiske 
inngrep som å kutte nerver. Problemet 
var at dette ofte ikke hjalp pasienten. 
Den uunngåelige konklusjonen ble at 
smertemodellen var for enkel.

Flere teorier kom på banen. Nevrologen 
Alfred Goldscheider mente at en summa-
sjon av signaler i ryggmargens dorsalhorn 
var en av de avgjørende faktorene for 
smerte. Legen Willam K. Livingston 
hypotetiserte at prolongert aktivitet i 
«reverberatoriske kretser» i samme område 
kunne være en forklaring på diverse smerte-
fenomener. Professor Willem Noordenbos 
tok steget videre og foreslo at substantia 
gelatinosa spilte en sentral rolle i summa-
sjon av nerveimpulser og at nerver kunne 
inhibere hverandre lokalt i ryggmargen. 
Vi bevegde oss nå vekk fra periferien som 
eneste forklaringen på smerte. Fremgang 
kan vi si, men hjernen var fremdeles kun 
en passiv mottaker av informasjon.

Hjernen inntrer
I 1965 kom Ronald Melzack og Patrick 
Wall med «Port-kontroll-teorien». En mer 
avansert smertemodell, som for første 
gang inkluderte hjernen som en mulig 
modulator av smerte. Hypotesen var at 
dorsalhornet fungerte som en slags port, 
hvor komponentene som entrer porten 
påvirker hverandre. Med andre ord, den 
relative aktiviteten i ulike nervefibre kunne 
åpne eller lukke porten, som igjen førte til 
henholdsvis mer eller mindre smerte. En 

En komplett smertemodell må gjøre rede for kroniske 
smertetilstander uten perifer patologi, inkludert 
«fantomsmerter». 

«Med en slik lineær 
anatomisk modell av 
smertesansen gir det 
god mening at man 

på 1950-tallet forsøkte 
å behandle svære 

kroniske smerter med 
nevrokirurgiske inngrep 

som å kutte nerver.»
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god forklaring på hvorfor det å gni på et 
sår reduserer smerten; Berøring av områ-
det «lukker porten» og hemmer således 
smerteimpulsene lokalt i ryggmargen. Det 
geniale var at teorien inkluderte en sluttet 
krets mellom hjerne og ryggmarg. Hjernens 
tolkning av signalet kunne forsterke eller 
hemme smertesignalet via internevroner i 
ryggmargen. Dette ga en mulig forklaring 
på hvordan tanker, følelser, erfaring og 
kulturelle forskjeller kunne influere smerte. 
Psykologiske fenomener, som tidligere var 
utelukkende ansett som «reaksjoner på 
smerte», ble nå en integrert del av smer-
tesystemet. Nye behandlingsmodaliteter 
som psykoterapi og transkutan elektrisk 
nervestimulasjon kom på banen.

Et kjent faktum i den vitenskapelige 
sfære er at gode teorier avler ny kunn-
skap, og med ny kunnskap trenger man 
etter hvert nye teorier. Det var særlig 
konseptet «fantomsmerter» som utfordret 
port-kontroll-teorien. At en pasient med 
medullær tverrsnittslesjon kan oppleve at 
hans/hennes paraplegiske kropp kunne 
bevege seg, selv om den ligger helt stille, 
eller at en pasient med amputert ben kan 
oppleve intense «fantomsmerter», antydet 
at vi måtte helt opp i hjernen for å finne 
flere svar. 

Nevromatrix
I et forsøk på å forene disse observasjonene 
oppstod teorien om nevromatrix [1]. En ny 
og mer altomfattende smertemodell hvor 
hjernen spiller hovedrollen. Teorien, som 
fremmes av Melzack, beskriver genetik-
ken som grunnlaget for hjernens spatiale 
og synaptiske fordeling. Miljøfaktorer 
modellerer systemet i etterkant. Summen 
av dette utgjør individets «nevromatrix». 
All sensorisk input, som i et hvert gitt 
øyeblikk utgjør millioner av impulser, blir 
prosessert og bearbeidet i dette systemet, 
hvorpå en unik «nevrosignatur» blir ilagt 
alt som passerer. Det er altså nevromatrix 
selv, og ikke smertestimulien, perifere ner-
ver eller et «hjernesentrum», som danner 
nevrosignaturen og dermed opplevelsen 

av smerte. Sanseopplevelsene er «der ute», 
men smertekvaliteten og erfaringen blir 
dannet av nevromatrix. Med andre ord, 
sensorisk input (smertesignalet) kan initi-
ere eller modellere nevrosignaturen, men 
ikke generere den. 

Denne teorien står i sterk kontrast 
til spesifisitetsteorien, hvor smerteopp-
levelsen ble tolket til å være en iboende 
del av perifere nerver. At et så komplekst 
og individuelt system er overordnet selve 
smerteimpulsen gir egentlig god mening, 
spesielt med tanke på hvor komplekse 
enkelte kroniske smertetilstander kan 
være. Det gir også en plausibel forklaring 
på fantomsmerter, hvilket ifølge en pro-
spektiv studie var tilstede hos så mange 
som 72 prosent av pasientene en uke 
etter amputasjon [1]. En av forklaringene 
ligger i at hyperaktive celler kaudalt for 
en gitt lesjon kan trigge dannelsen av 
en nevrosignaturer (smerteopplevelser) 
i nevromatrix. Melzack beskriver også 
«the sentient-neural-hub» som et sentralt 
område for selve opplevelsen og erfaringen 
av sanseinntrykk. Dette er gitt som en 
mulig forklaring på hvordan en som har 
amputert sin hånd kan føle uutholdelig 
tretthet i en knyttet neve som ikke «er 
der». En strøm av signaler inn i relevante 
områder genererer disse opplevelsene, 
uavhengig av om et perifert sansesystem 
er tilknyttet eller ikke. 

Den kontinuerlige strømmen av infor-
masjon fra nevromatrix kan videre initiere 
aktivitet i andre deler av hjernen. Dette 
kan komme til uttrykk som for eksempel 
sensoriske, affektive eller kognitive dimen-
sjoner av persepsjon, samt frivillige og 
ufrivillige handlingsmønstre eller diverse 
nevrohormonelle og immunologiske stress-
mekanismer. 

Fremtiden ligger i hjernen 
En simplistisk forståelse av smerte har 
gradvis blitt erstattet av en multidimen-
sjonal og mer avansert smertemodell. 
Nevromatrix teorien gir oss et teoretisk 
rammeverk, hvor den genetiske mal, 

Litteraturliste:
1. Melzack R, Katz J. Pain. Wiley Interdiscip. Rev. Cogn. Sci. 2013;4:1–15
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sammen med nevrohormonelle stress-
mekanismer og andre faktorer, veier like 
tungt som den sensoriske nerveimpuls. 

En god, dyptgående og omfattende 
teori kan ha store vitenskapelige og behand-
lingsmessige konsekvenser. For de med 
kroniske smerter kan dette inkludere mer 
individualiserte smerteplaner, multidisipli-
nær tilgang og nye behandlingsmodaliteter. 
En ting later til å være sikkert. Fremtiden 
ligger i hjernen.

«All sensorisk input, 
som i et hvert gitt 

øyeblikk utgjør 
millioner av impulser, 

blir prosessert og 
bearbeidet i dette 

systemet, hvorpå en 
unik ‘nevrosignatur’ 

blir ilagt alt som 
passerer.»
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I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra 
forskningens verden.

Kan nye antistoffer fjerne amyloide 
plakk?
Amyloid-hypotesen sier at avleiring av 
amyloid-peptider er et sentralt punkt i 
den patofysiologiske kaskaden som leder 
til Alzheimers sykdom. Dette er blant 
annet støttet av dyremodeller og at genet 
for forløper-proteinet (APP) er å finne på 
kromosom 21. Down syndrom (trisomi 21) 
utvikler svært ofte Alzheimer-lignende 
tilstander innen 40 år.

Innen 2050 kan antallet med demens 
stige til over 130 millioner verden over, og 
som den hyppigste årsaken til demens har 
det vært stor interesse for å utvikle lege-
midler som hindrer eller fjerner amyloide 
plakk i Alzheimers sykdom [1]. 

I en placebokontrollert studie har det 
humane antistoffet aducanumab – rettet 
mot amyloid plakk – vist lovende resultater 
ved å signifikant redusere mengden plakk, 
både hos mus og nå hos mennesker med 
tidlig Alzheimers sykdom og påvisbare 
plakk i hjernen [2]. Studien viste tendens 
til oppbremsing av sykdommen, men meto-
den var ikke laget for å si noe signifikant 
om de kliniske endringene. Professor og 
nevrolog Laurence Bindoff kommenterer 
i Tidsskriftet for Den norske legeforening at det 
er «meget interessante» resultater, men at 
det er «for tidlig å si noe om den kliniske 
betydningen av adacanumabbehandling» 
(antistoffet heter aducanumab, red. amn.) 
[3]. 

Antistoffet solanezumab til selskapet 
Eli Lilly viste også lovende resultater i 
tidlig klinisk utprøving, men to publiserte 
fase-3 studier i The New England Journal of 
Medicine (NEJM) forkastet disse lovende 

resultatene da ingen klinisk bedring i 
kognisjon eller funksjonelle evner ble fun-
net [4]. Kombinert kunne likevel studiene 
tyde på en viss klinisk effekt hos de med 
mild Alzheimers sykdom [5]. En ny fase-3 
studie skal undersøke virkningen hos disse 
pasientene ytterligere.  

Virkningen av streng alkoholpolitikk på 
hjertesykdom
En stor kohortstudie i Texas brukte en 
innovativ metode for å undersøke sam-
menhengen mellom alkohol og hjerte-
sykdom. Over en million mennesker som 
var borgere i fylker med liberal eller 
streng alkoholpolitikk, og som var inn-
lagt på sykehus mellom 2005 og 2010, 
ble undersøkt for hjertesykdom, alkohol 
misbruk og leversykdom [6]. Resultatene 
ble presentert i British Medical Journal og 
tydet på at liberal alkoholpolitikk var 
assosiert med mer (insidens og prevalens) 
atrieflimmer, men mindre (insidens og 
prevalens) hjerteinfarkt og lavere preva-
lens av hjertesvikt. Effektstørrelsene var 
generelt små, og for enkelte mål marginale.  
 
Gen-miljø interaksjoner for koronar-
sykdom
Ved å bruke polymorfismer i DNA studerte 
forskere ved Harvard University inter-
aksjonen mellom miljø og genetikk for 
koronarsykdom i tre prospektive kohorter 
og en tverrsnittsstudie [7]. Den femtedelen 
med høyeste genetisk risiko hadde en 91 
prosent større sjanse for koronarsykdom. 
Blant disse var en sunn livsstil assosiert 
med en gjennomsnittlig 46 prosent reduk-
sjon i den relativ risiko for koronarsykdom.  

tekst:Andreas Wahl Blomkvist
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Med andre ord, de med en høy genetisk 
disposisjon kunne omtrent halvere sin 
relative risiko for koronarsykdom hvis de 
holdt seg til en sunn livsstil. 

Ny innovativ løsning for kommunikasjon 
ved locked-in syndrom
Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) ble 
til en viss grad folkelig kjent gjennom 
fysikeren Stephen Hawking. Hawking, 
som flere andre med ALS, må kommuni-
sere via datateknologi straks sykdommen 
umuliggjør tale. Flere løsninger eksisterer, 
eksempelvis registrering av kinn-bevegelser 
(slik Hawking gjør) og øye-sporing. 

ALS er en progressiv sykdom som 
sammen med andre degenerative sykdom-
mer, eller infarkt av hjernestammen, kan 
føre til locked-in syndrom. I en artikkel 
i NEJM greide forskere i Nederland å 
implantere subdurale elektroder i håndre-
gionen i venstre motor cortex til en pasient 
med locked-in syndrom fra ALS [8]. Etter 
28 uker med trening kunne pasienten alene 
styre et skriveprogram med en hastighet 
på to bokstaver per minutt. Ingen vid-
underlig hastighet, men dytter grensene 
videre for å opprettholde kommunikasjon 
med omverden tross tap av all motorisk 
funksjon. 

I motsetning til det mange kanskje 
tror, rapporterer pasienter med locked-in 
syndrom ikke sjeldent en tilfredsstillende 
livskvalitet som bedres med tiden [9, 10]. 

Er celecoxib sin kardiovaskulære risi-
koprofil dårligere enn ikke-selektive 
antiinflammatoriske midler?
Det er ingen forskjell mellom celecoxib 
og ibuprofen eller naproksen i risiko 
for fatale og ikke-fatale kardiovaskulære 
hendelser, i hvert fall hvis vi skal tro en 
stor randomisert studie publisert i NEJM 
[11]. Tvillinglegemiddelet rofecoxib ble 
fjernet fra markedet i 2004 på grunn av 
en økt risiko for kardiovaskulære kom-
plikasjoner. Dette vekket en kontrovers 
omkring celecoxib. 

Produsenten og forsvareren av det 
noe kontroversielle legemiddelet, Pfizer, 
betalte for overnevnte studie. Dette bør 
tas i betraktning, og kanskje det forklarer 
noe av grunnen til sammenligningen med 
høydose istedenfor lavdose ibuprofen og 
naproksen? 

US Preventive Service Task Force 
(USPSTF) har gitt nye anbefalinger 
for bruk av statiner
I Journal of the American Medical Association 
(JAMA) publiserte USPSTF deres anbe-
falinger om bruk av statiner for primær 
forebygging av kardiovaskulære sykdom 
[12]. De anbefaler bruk av lav til moderat 
dose statin når følgende kriterier er møtt: 
(1) 40 til 75 år, (2) én eller flere av følgende: 
dyslipidemi, diabetes mellitus, hyperten-
sjon eller røyking og (3) en kalkulert 10-årig 
risiko for kardiovaskulære hendelse på 
10% eller større.

Litteraturliste:
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[2] Sevigny J et al. The antibody aducanumab reduced A plaques in Alzheimer’s disease. Nature. 2016 Aug 31;537(7618):50-6
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[5] Siemers ER et al. Phase 3 solanezumab trials: Secondary outcomes in mild Alzheimer’s disease patients. 2016 Feb;12(2):110-20
[6] Dukes et al. Access to alcohol and heart disease among patients in hospital: observational cohort study using differences in alcohol sales laws. BMJ. 2016 Jun 14;353:i2714
[7] Khera AV et al. Genetic Risk, Adherence to a Healthy Lifestyle, and Coronary Disease. N Engl J Med. 2016 Nov 13
[8] Vansteensel MJ et al. Fully Implanted Brain-Computer Interface in a Locked-In Patient with ALS. N Engl J Med. 2016 Nov 12
[9] Bruna MA et al. A survey on self-assessed well-being in a cohort of chronic locked-in syndrome patients: happy majority, miserable minority. BMJ Open. 2011 Feb 23;1(1)
[10] Rousseau MC et al. Quality of life in patients with locked-in syndrome: Evolution over a 6-year period. Orphanet J Rare Dis. 2015 Jul 19;10:88
[11] Nissen SE et al. Cardiovascular Safety of Celecoxib, Naproxen, or Ibuprofen for Arthritis. N Engl J Med. 2016 Nov 13
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Pasientsikkerhetskonferansen inne-
holder et vell av muligheter til å 
tilegne seg informasjon og kunn-

skap. Programmet fremstår som en buffet 
av nyttig informasjon, og årets konferanse 
var intet unntak. Her var det noe for enhver 
smak; helseteknologi, pasienthistorier fra 
pasientens perspektiv, behov for samiske 
tolker, sikkerhet ut fra et «human resour-
ces» perspektiv og hva man gjør når det 
inntreffer uønskede hendelser som påvirker 
pasientsikkerheten, bare for å nevne noe.

Målgruppen for konferansen er hel-
sepersonell med interesse for pasient-
sikkerhet. I fremtiden håper vi denne 
målgruppen utvides til studentene.

Smittevern – er vi i mål?
I løpet av to dager fikk vi i ForBedring 
Tromsø høre mange sterke historier, både 
fra pårørende, pasienter og helsepersonell. 
En av de talende fortalte om hvordan 
hun ble møtt med motbør da hun satte 
spørsmålstegn ved en helsearbeiders man-
glende håndhygiene. «Prøver du å lære 
meg jobben min?», var svaret hun fikk fra 
helsearbeideren. Dette er dessverre ikke en 
isolert hendelse. Manglende håndhygiene 
er noe man kan se daglig ved alle landets 
sykehus. 

Noen av de farligste bakteriene lever 
på sykehus. Ironisk nok er det også der 
de svakeste befinner seg. Derfor er det 
viktig at rutiner og systemer fungerer. 
Dette gjelder opplæring, kvalitetssikring 
og at det skal være lov å si ifra dersom 
et helsepersonell ikke overholder smit-
tevernsrutinene. Rutinene gjelder alle som 
er i kontakt med pasienter daglig, fra leger 
til portører. Vi har alle et medansvar for at 
pasientene skal føle seg trygge og ivaretatt. 

Utdeling av Forbedringsprisen 2016 
gikk til Helse Nord-Trøndelag og medi-
sinsk klinikk ved Sykehuset i Levan-
ger for deres forskningsprosjekt «Stopp 
Sepsis Sykepleier.» De dokumenterte at 
et målrettet og strukturert arbeid med å 
forebygge sepsis kan redusere dødeligheten 
med hele 17 menneskeliv i løpet av ett år 
på deres sykehus. Dette er et fantastisk 
eksempel på hvor viktig smittevern og 
gode pasientsikkerhetsrutiner faktisk er.  
Foredrag og konferanser som omhandler 
forbedringsarbeid og lokale prosjekter kan 
være til inspirasjon for oss legestudenter. 
Pasientsikkerhet er veldig «i vinden» i 
helsenorge, og det legges stort fokus på 
etterutdanning av helsepersonell i pasi-
entsikkerhet og forbedringsarbeid. Man 
kan derfor undres over hvorfor studenter 
ikke er en etablert målgruppe for en slik 
konferanse. Både det faglige- og personlige 
innholdet hadde vært et ypperlig supple-
ment til det (noe) manglende innholdet 
av pasientsikkerhet og feilbehandling i 
vår utdanning. 

Hvordan dele kunnskapen? 
Foreløpig tilbys det ikke studentbilletter 
eller rabatt for studenter. Dette utgjør en 
økonomisk utfordring for studentene. Vi 
har forståelse for at etablering av student-
billetter er en økonomisk belastning for 
konferansen. Men så kommer vi inn på 
temaet om hvor investering av pengene 
bør ligge – i etterutdanning av helseper-
sonell eller i grunnutdanningen? Kanskje 
studentbilletter ville vært en god statlig 
investering i fremtidens legers kunnskap 
om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid?

En helt annen mulighet vil være 
streaming av konferansen eller oppret-
telse av en videolink til universitetet slik 

En ny pasientrolle – betydning for pasientsikkerheten
Medisinstudenter lærer mye om bakterier og infeksjoner på studiet. Men smittevern 
og pasientsikkerhet har i stor grad blitt stemoderlig behandlet i opplæringen av 
landets kommende leger. 

tekst: ForBedring Tromsø 



Fakta om ForBedring:

• ForBedring Tromsø er et prosjekt 
under Nmf  som arbeider for å 
øke fokus på pasientsikkerhet, 
smittevern og feilbehandling

• 21-22. september ble Helsedirek-
toratets årlige Pasientsikkerhets-
konferanse arrangert i Tromsø

• Av flere hundre deltakere var det 
kun fire medisinstudenter, alle 
styremedlemmer i ForBedring 
Tromsø

• ForBedring Tromsø ønsker å 
gjøre konferansen mer tilgjenge-
lig for medisinstudenter

 «Noen av de farligste bakteriene lever på sykehus. Ironisk 

nok er det også der de svakeste befinner seg. Derfor er det 

viktig at rutiner og systemer fungerer.»
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at studentene fikk tilgang på konferansens 
innhold. Dersom målet er å gjøre denne 
typen av kunnskap tilgjengelig overfor 
morgendagens leger, så kan nettopp denne 
typen løsninger – basert på dagens infor-
masjonsteknologi – være positiv for mange. 
Kanskje dette innlegget kan forspeile en 
oppfordring til de medisinske universite-
tene, samt pasientsikkerhetsprogrammet 
og helsedirektoratet, om at vi tror studen-
tene er interesserte i, og har nytte av, slike 
konferanser? Vi tror mye ville skjedd hvis 
studentene fikk mulighet, informasjon og/
eller tilretteleggelsen for å delta.

Veien videre.
Vi i ForBedring Tromsø er veldig takknemlige 
for at vi fikk delta på Pasientsikkerhetskon-
feransen 2016. Pasientsikkerhet er noe som 
berører oss alle, både som helsepersonell 
og når vi selv blir syke. Dette er derfor et 
tema som må være på dagsordenen. Vi 
ønsker å inkludere oss legestudenter i dette 
viktige og aktuelle arbeidet. Våre pasienter 
skal føle seg trygge i våre (rene) hender!

Mer informasjon om konferansen: 
https://helsedirektoratet.no/konferanser/
pasientsikkerhetskonferansen
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«Kvasiakademisk» bok om 
funksjonelle lidelser 
Funktionelle lidelser – viden, stamler og sygehistorier

Lene H. S. Toscano
196 sider, utgitt 2015  
FADL’s Forlag
ISBN: 9788777498534

Boken forstår funksjonelle lidelser som en samlebetegnelse for 
tilstander hvor mennesker opplever kroppslige symptomer som 
påvirker funksjonsevnen, men hvor man objektivt ikke finner noen 
forklaring. Den mye omdiskuterte pasientgruppen er ikke bare 
preget av et diffust symptombilde, men føler seg ofte misforstått 
og dårlig behandlet i helsevesenet.

Forfatter Lene Toscano har i de siste fem årene vært ansatt 
som lege på avdelingen for funksjonelle lidelser ved Aarhus 
Universitetshospital. Formålet med den danske boken er å gi en 
stemme til de som har funksjonelle lidelser tett på livet, oppklare 
fordommer og øke forståelsen rundt temaet. Målgruppen er 
helsepersonell, samt andre som måtte finne temaet interessant.

Funktionelle lidelser er tredelt, der den første delen er ment som 
en teoretisk innføring. Noen simple grafer og tabeller er lagt til for 
å tydeliggjøre konsepter. Gjennom intervju med ulike behandlere 
blir vi kort presentert for fire forskjellige behandlingsmodaliteter. 
Det kanskje mest anvendelige i denne delen er en kort innføring 
i symptomer og karakteristika for «Bodily-Distress-Syndrome» 
(BDS).  En ny diagnose som forsøker å samle de funksjonelle 
lidelsene – som har mye til felles – innunder en felles betegnelse. 
Del to er relativt lang og inneholder pasienthistorier. Her skildrer 
pasientene selv sine lange og tøffe pasientforløp, før de til sist 
ender opp med diagnosen funksjonell lidelse. Boken rundes av 
med noen få, og svært generelle redskaper, som kan brukes i møte 
med denne pasientgruppen. 

Boken har et veldig lett språk som i den teoretiske og mer 
behandlingsrettede delen blir regelrett kvasiakademisk, hvilket 
gjør det hele ganske kjedelig å lese. Følelsen av at «denne pasi-
entgruppen har det vanskelig, men hva har jeg egentlig lært?» var 
unngåelig, selv når man smekket igjen permen etter siste side. Til 
tross for at leseren får en innføring i samlediagnosen BDS, blir ikke 
myalgisk encefalopati (ME), fibromyalgi, irritabel tarmsyndrom, 
o.l. omtalt. Det ville hjulpet leseren å knytte omtalen av BDS i 
relasjon til de mange ulike funksjonelle lidelsene som finnes. Og 
når man først skal lese en bok dedikert til funksjonelle lidelser 
hadde det vært nærliggende å flette inn mer dyptgående kunnskap 
om patofysiologi, forskning og behandling rundt disse lidelsene. 
Boken kan likevel anbefales til de som ønsker en lett og kjapp 
innføring i temaet, eller som ønsker å lese relevante pasienthistorier. 
De som søker faglig innsikt vedrørende funksjonelle lidelser bør 
nok oppsøke annen litteratur. 

Fredrik Eika

‘



Lettlest om hjernen
Hva er HJERNEN

Espen Dietrichs
150 sider, utgitt 2015
Universitetsforlaget
ISBN 978-82-15-02441-7

«Hva er-bøkene er velskrevne introduksjoner som gir begynneren 
stimulerende møter med ukjente tema, og den viderekomne nye 
perspektiver», oppgir Universitetsforlaget om serien. Hva er hjernen 
svarer godt til forventningene. Boka inneholder syv kapitler som 
omhandler ulike aktuelle temaer du kan lure på i hverdagen, som 
for eksempel om du kan bytte hjerne eller ikke.  

Som en student som allerede har fullført nevrologisemesteret, 
var boka nyttig som enkel repetisjon med underholdende anek-
doter som garantert gjør at jeg husker stoffet bedre. Boka hadde 
jevnt over god forklaring av faguttrykkene, noe som fører til at 
den gjør seg godt som introduksjon til nevrologien og at den kan 
leses av folk uten helsefaglig bakgrunn. 

Boka tar for seg svært mange sider ved den friske hjernen, 
alt fra bevissthet til personlighet, men den kommer også innom 
mange kjente sykdommer. Forfatteren forsker selv på Parkinsons 
sykdom, og dette merkes, men er ikke plagsomt. Det eneste boka 

Én app for dine medisinske bøker
Med appen MyMedicalBooks (MMB) abonnerer du på bøker som er aktuelle for deg, 
søker på tvers av dem og får faglige nyheter tilknyttet bøkene dine. Lokal lagring på din 
telefon betyr at bøkene alltid er tilgjengelige og at du får lynraske søk. Appen er gratis. 
Søk på “Sunnsoft” i Google Play/App Store.

Følgende bøker er tilgjengelig i MMB
• Metodebok i ortopedi (OUS)
• Metodebok i indremedisin (OUS)
• Traumemanualen (OUS)
• Brukerhåndbok i mikrobiologi (OUS) - kommer snart
• Retningslinje om epilepsi (SSE/OUS)
• Innovasjonshåndboken (OUS)
• Metodebok i ortopedisk kirurgi (HUS)
• Antibiotikaveilederen i primærmedisin (Helsedir.)
• Brukerhåndboken i biokjemi (NFMB, m. lokal versjon)
• Nasjonal veileder i endokrinologi (NEF)
• Metodebok for Oslo legevakt
• Metodebok i gastrokirurgi (kun for Vestre Viken)

Ønsker din avdeling/
organisasjon et framtids–
rettet og rimelig system 

for medisinske bøker
 – send e-post til 

marked@sunnsoft.no

sunnsoft publishing

En bok blir tilgjengelig i appen MMB, på PC/
web (www.prosedyrer.no) og som trykkeklar 
PDF  – tre i ett! Dere oppdaterer innholdet 

selv, uten bistand fra en IT-avdeling.

mangler er kanskje et par flere bilder (den inneholder ett), og det 
blir påpekt kanskje unødvendig mange ganger at ulike områder 
i hjernen eller ulike nerveceller samarbeider. 

Boken avsluttes med en oppfordring til leseren: «Bruk hjernen, 
og fortsett å bruke den. Det er sunt!» Etter å ha lest boka, så tror 
jeg at jeg skal følge det rådet. 

Synne Lofstad
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Boken omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, 
vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å 
hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne 

kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med 
fysiske sykdommer.  

ISBN 9788205494732    1. utgave 2016

 
Øivind Ekeberg og Erlend Hem (red.) 

Praktisk selvmordsforebygging
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
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En fiende under kontroll 
er en god venn

Der er flere bakterier i et gram lort, end der er mennesker i hele verden
Peder Worning
255 sider, utgitt 2014
FADL’s forlag
ISBN: 9788777497513

Med en lett antikvarisk betegnelse på avføring i tittelen starter 
forfatteren «friskt» med en historie fra Nord-Afrika under andre 
verdenskrig der tyske soldater spiste kamelavføring for å unngå 
dysenteri. Eksempelet er starten på en lang rekke småfortel-
linger, som gir et rammeverk til introduksjonen i bakterienes 
besnærende verden. 

Boken omtaler ikke bare bakterier relevante for menneskets 
sykdom og helse, men tar også for seg deres biologi og ekstreme 
tilpasningsevne. Et eksempel på sistnevnte er conan- og relaterte 
bakteriearter som har levd indirekte på kjernekraft (uranstråling) 
i jordens indre over millioner år. 

Det er viet relativt mye tekst til resistensutvikling, dets årsaker 
og hvilke konsekvenser det kan få. Forhåpentligvis er dette kjente 

emner for medisinere, og generelt blir biologiomtalen for basal, 
selv om også medisinstudenter og (særlig?) leger vil kunne lære 
noe av boken. Et eget kapittel om virus og bakteriofager fremstår 
unødvendig, og med tanke på bokens begrensede innholdsmengde 
hadde det vært nok å holde seg til de encellede prokaryotene.

Uansett er «lorteboken» god kunnskapsformidling til ikke-
medisinere og den er velegnet for lesning fra perm til perm. 
Sannsynligvis vil de historiske omtalene og anekdotene være 
av størst interesse, uavhengig av utdannelse. Fortellingene er 
det mange av, og forfatterens evne til å få leseren til å trekke på 
smilebåndet smitter som mikrobene selv. 

Frederik Emil Juul
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Boken omhandler forekomsten av og risikofaktorer for selvmord, 
vurdering av selvmordsfare og tiltak som kan iverksettes for å 
hjelpe pasienter, pårørende og behandlere. Det er også egne 

kapitler om selvmordsatferd blant barn, eldre og pasienter med 
fysiske sykdommer.  

ISBN 9788205494732    1. utgave 2016

 
Øivind Ekeberg og Erlend Hem (red.) 

Praktisk selvmordsforebygging
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.)
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Aktuelle bøker innen medisin

er dobbelt så langt. Kanskje en ny utgave av boken finner sitt 
opprinnelige publikum i disse sidene? 

Boken er altså kort og konsis, men mangler et språk som kan 
vekke forståelse og inspirasjon. En bok viet til nybegynnere i 
ultralyd må bedre kunne formidle essensen og nytteverdien av 
redskapet. Således bommer boken på sitt publikum. Det er synd, 
fordi ultralyd er et viktig diagnostisk supplement, hvor bruken 
bare er forventet å øke. Avslutningsvis må undertegnede si seg 
enig tittelen til anmeldelse av samme bok i Tidsskriftet for Den norske 
legeforening: «Grei bok på norsk om ultralyd – best for de erfarne» [1].

Andreas Wahl Blomkvist
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Ultralyd til feil publikum

Medisinsk Ultralyddiagnostikk
Svend Aakhus, Knut Brabrand, Håvard Dalen, 
Trygve Husebye (red.) 
208 sider, utgitt 2016
Gyldendal Akademisk
ISBN: 9788205490178

Medisinsk Ultralyddiagnostikk er en rikt illustrert og kortfattet bok om 
ultralyd rettet mot leger, turnuskandidater og medisinstudenter. 
Gjennom 14 kapitler går boken gjennom alt fra basale fysiske 
prinsipper til pasientforbredelser, dog får ultralyd av hjerte og 
kar desidert mest plass. Nettressurser er gjort tilgjengelig, slik 
at leseren kan søke opp videosløyfer av enkelte figurer i teksten. 
Disse må anses som et godt supplement, da ultralyd i stor grad 
er et visuelt klinisk verktøy.

Fokuset er uten tvil kardiovaskulær ultralyd, og dette er, ifølge 
forfatterne selv, fordi «det er her de mest akutte problemstillin-
gene oftest oppstår.» Med stressekko, kontrastbruk, kontroll av 
pasienter med medfødte hjertefeil og kardiomyopatier, falmer 
denne begrunnelsen til fordel for en følelse av at forfatterne valgte 
ekkokardiografi av personlig særinteresse. De mange overveielsene 
og detaljene omkring ekkokardiografi drukner den akuttmedisinske 
essensen av ultralyd som et diagnostisk verktøy. Det ambisiøse 
målet om å gi en kort og nyttig innføring i ultralyddiagnostikk 
for nybegynnere og medisinstudenter kan ikke sies å nås.

Språket gir ofte en følelse av at temaet er (unødvendig) 
komplisert, og interessen for å forsøke seg i praksis kan ikke sies 
å vokse. Det er heller ikke lett å forstå signifikansen av diverse 
feilkilder og begrensinger, ei heller hva forfatterne egentlig mener 
med disse to begrepene da de stadig byttes om. En av de bedre 
og mer aktuelle delene av boken er et underkapittel i kapittel 12 
om bruken av ultralyd på akuttmottaket. Disse fire viktige sidene 
er dog ikke lenger enn at omtalelsen av «fysiske prinsipper» 

Litteraturliste:
[1] Sellevold OFM. Greit bok på norsk om ultralyd – best for de erfarne. Tidsskr Nor Legeforen 2016;136;1471-1471



Fullverdig 
kroppsvæskeoversikt  
i lommen
Håndbog i Laboratorieanalyser

L.M. Hilsted, M. Gyldenløve, A. Kamper 
224 sider, utgitt 2016
Munksgaard
ISBN: 9788762817067

Analyser av ulike kroppsvæsker er blant fundamentene i diag-
nostikk og behandlingsmonitorering i moderne medisin. For 
klinikerne, som liker å forholde seg til pasientene mer enn 
analysemaskinen, er Håndbog i Laboratorieanalyser svært hjelpsom 
til tolkningen av prøvesvar.

Boken har en systematisk inndeling i seksjoner med egne 
fargekoder på sidekantene, slik at en raskt finner frem til de mange 
undersøkelsesmodalitetene og kroppsvæskene som omtales. Størst 
er seksjonen om venøse og arterielle blodprøvemålinger, men 
andre vanlige og mindre vanlige prøvematerialer er viet tilstrek-
kelig plass; eksempelvis urin, fæces, ascites- og pleuravæske. Til 
tross for de mange beskrevne analysene unngår forfatterne av 
den lille boken å bli for spesialistpreget i detaljnivået, som er 
akkurat passe for klinisk bruk.

Hver seksjon begynner med en introduksjon i prøvemate-
rialets undersøkelsesmetoder og hvordan disse gjennomføres 
rent praktisk. For eksempel indikasjoner og hva en kan få ut av 
spot- og døgnurin. Her er det også nyttige kliniske poenger, som 
at urinmålinger av protein og leukocytter kan være lett økt hos 
menn timene etter coitus. Videre i seksjonene omtales de ulike 
parametrene som kan måles i den omtalte væsken, for eksempel 
ketoner, blod og nitritt for urinprøver.

Det er minimalt med bilder og illustrasjoner i boken, men 
det trengs heller ikke. Alle parametre er merket med store piler 
pekende opp eller ned, og her listes differensialdiagnoser og 
–årsaker til de avvikende prøvesvarene. I klinisk praksis er det 
overveiende dette en ønsker å vite. Ved begynnelsen av boken 
er det noen introduksjonssider om klinisk biokjemi, forklaring 
av sensitivitet, spesifisitet, og liknende grunnleggende aspekter 
ved prøvetolkningen. Kapittelet føles litt som et pliktløp og er 
ikke noe boken hadde trengt.

Bokens relevans øker gjennom medisinstudiet og videre 
turnustjeneste. I klinisk praksis gir Håndbog i Laboratorieanalyser 
en fullverdig oversikt i kroppsvæskeanalyser for de som ikke 
foretrekker et internettsøk for å tolke blodprøvesvarene.

Frederik Emil Juul
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