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Kunst oppleves kanskje mest som et privi-
legium blant oss. Et annerledes sted, der vi 
kan unne oss å la tankene fly avgårde, legge 
fra oss anatomiatlaset, eller neste ukes prøve. 
Men kunst er mer enn et tilfluktssted. Som 
radiovert Jørgen Strickert sa til Mari Boine 
om hennes nyeste album, i en utgave av 
podcasten «Salongen» på NRKP2: «Det er et 
grenseløst vakkert sted å være. (...)det kan 
bety at det er noen tekstlinjer som er veldig 
slående, og som blir en del av kroppen, men 
det kan også bety at det rommet blir et 
godt sted å tenke i sjøl»[1]. Jeg mener at jeg 
blir et bedre menneske når jeg får utvidet 
perspektivene mine – når noen utfordrer de 
rammene jeg lager meg for hverdagen min, 
og forståelsen av den. Jan Frich er inne på 
noe av det samme, når han litt senere i denne 
utgaven skriver at kunsten kan fungere som 
et mikroskop. Vi kan se flere farger, og de 
ulike cellene blir kanskje mer gjenkjennelige, 
i andre utgaver av sånne som oss selv – vi kan 
få se mennesker – og det på andre måter enn 
i testresultater fra laboratorier. Det ER noe 
annet å se gjennom andres øyne, og kunsten 
gir meg muligheten til akkurat det. Den 
øvelsen og erfaringen dette gir, kan jeg lære av 
som medisinstudent og blivende lege. Det å 
kunne sette seg inn i andres situasjoner er vel 
den egenskapen jeg verdsetter høyest hos en 
lege. Ikke bare at hen kan forstå sykdommene 
eller problemene til pasienter, men faktisk 
kan leve seg inn i deres virkelighet. Hele livet 
lever vi i vårt sted. Vi kan bare håpe å få ta del 
i andres liv – å leve i deres steder, og kanskje 
til og med finne noen nye. Det er en mulighet 

kunsten gir oss – og medisinen.

LegeKUNST
Leder

TUVA STRANGER
REDAKTØR ÆSCULAP

Litteraturliste

[1]  Salongen, NRKP2, 3. mars 2017: https://radio.
nrk.no/serie/salongen/MKRV12004517/03-03-
2017 (08.03.2017)
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Vinneren av Norges reklamefilm i 2016 - En bonde fra eller til - pekte hu-
moristisk på sjakkspilleres tilsynelatende lemfeldige holdning til bønder. 
Poenget med reklamen er at en ikke skal ta for lett på bøndenes eksistens, 
noe bondesønnen Rudolf Carl Virchow (uttales: fir-khoh) også er et 
stjerneeksempel på. Virchow vokste opp i det som i dag ville vært Polen, 
mens som i hans levetid var underlagt Preussen, med Berlin som hovedstad. 
Han viste tidlig gode evner på skolen og lærte seg syv språk før et attraktivt 
stipendtilbud ledet ham til medisinstudiet i Berlin, hvor han ble værende 
det meste av livet.

I dag assosieres Virchow først og fremst til en triade. Virchows Triade 
beskriver hovedelementene som forårsaker trombosedannelse: endotelskade, 
hyperkoagulabilitet, og hemodynamiske endringer. Imidlertid var det ikke 
Virchow selv som postulerte elementene, han bare beskrev tromboembolisme 
for første gang, og at «blodklumpen» (embolus) kunne stamme fra leggvener 
(dyp venetrombose).

Mindre kjent er det at Berlineren var den første til å beskrive leukemi. 
Han brukte mye tid ved mikroskopet, og så åpenbart at det var noe galt med 
blodutstrykene til pasienter med blodkreft. Dette - og andre funn - gjorde at 
Virchow beveget seg bort fra Galens gamle lære, og mer i retning av at konkrete 
celle- og vevsforandringer var årsak til sykdom. Eksempelvis vet vi i dag at en 
pasient med leversvikt har forandringer i leveren, som gjør hen syk. Virchows 
vei vekk fra forståelsen av sykdommer som et sett symptomer og «dårlig luft» 
(miasma), gjorde at leger kunne stille langt mer konkrete diagnoser, og dermed 
gi bedre behandling med sikrere prognose.

Han var også en statsmann med stor interesse for helsehjelp til de fattigste 
og sosialmedisin generelt. Noen av hans antropologiske tanker om Neander-
talernes opprinnelse har vist seg å være gale i ettertid, men uansett viser det 
at Virchow evnet å heve blikket fra mikroskoplinsen.  

Virchow ga opp planene om å bli pastor da han var ung, fordi han synes 
stemmen var for dårlig til å holde prekener. Ironisk nok viste vitenskapsman-
nen seg å være en ypperlig underviser i Berlin, med flere elever (blant andre 
A. Kussmaul og William Osler) som har blitt eviggjort i medisinen med syk-
domsfenomener oppkalt etter seg.

FREDERIK EMIL JUUL

IN MEMORIAM

Rudolf Virchow
(1821 - 1902)



Profiler

Øystein er 24 år og studerer ved University 
of Pécs. Han tok seg nettopp et friår mel-
lom tredje- og fjerdeåret for å reise. Blant 
annet har han levd det gode liv alene som 
backpacker i Asia, og kjørt motorsykkel rundt 
hele New Zealand. Han har vært en sportsidiot 
så lenge han kan huske, har drevet med 
langrenn, og er en selvutnevnt skolert Lars 
Monsen på fritiden. Legeyrket er for Øystein 
den perfekte jobben, der han vil få brynt seg 
nok, og ikke ender opp med en «kjedelig og 
vanlig arbeidsdag». 

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Bortsett fra hjernen, obviously, så vil jeg si 
leveren. Jeg hadde hatt et kjedelig liv om den 
ikke greide å reparere seg selv - det synes jeg 
er kult.

2. Har du et forbilde?
Hunden min Achilles. Han er alltid like glad, 
og ikke minst søt.

Øystein Oppen SchiøtzFoto Oliver Ant

Carolina er 27 år og studerer ved Semmelweis 
University i Budapest på fjerde året. Hun er 
det man kan kalle en ekte globetrotter, og 
reiste i fire år før hun startet på studiene. I 
denne perioden jobbet hun også på en gård i 
Australia, der hun sorterte macadamianøtter. 
Før hun flyttet over til Budapest startet hun på 
medisinstudiene i Pécs, hvor hun blant annet 
var leder for ANSA Pécs. Da Carolina var liten 
ville hun enten bli lege eller prinsesse, og da 
sistnevnte er om mulig enda vanskeligere enn 
medisinstudiene, falt valget på medisin. «I 
tillegg vil jeg gjerne ha et yrke hvor jeg føler 
at jeg gjør noe for andre.»  

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Prostata, fordi det heter blærehalskjertel på 
norsk. Neida, det er nok hjernen, den er rå. 

2. Har du et forbilde?
Mamma! Hun er nevrolog, og verdens flinkeste 
lege i mine øyne.

Olav er 24 år og går tredjeåret på Semmelweis 
University i Budapest. Før medisinstudiene 
gikk han et år på fotballinja på en folkehøy-
skole i Danmark, jobbet det neste året, før 
han tok opp fag i et år i Bergen. Han studerer 
medisin fordi han synes det er interessant, 
spennende og viktig. Svaret på hva Olav 
liker å gjøre ved siden av studiene er enkelt; 
«fotball og glansbildesamling.» 

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Må gå for nervesystemet. Utrulig fascinerande 
korleis du kan bevege en finger berre ved å tenke 
at du skal bevege den. 

2. Har du et forbilde?
Kjæresten min. Fordi ho er den flinkaste eg 
kjenne.

Johanne er 24 år og studerer på tredjeåret i 
Pécs i Ungarn. Hun tok opp fag og jobbet i 
barnehage året før hun begynte på studiene. 
Nå gleder hun seg til en arbeidshverdag der 
kommunikasjon med medmennesker og nye 
utfordringer står på agendaen. På fritiden er 
hun aktiv i ANSA Pécs som økonomiansvar-
lig, liker håndball og å gå tur i fjellet, og har 
blant annet krysset Hardangervidda. Når 
hun i tillegg oppgir at hun er «født uten 
stedsans» som funfact, lurer Æsculap på 
hvordan sistnevnte gikk til. 

1. Hvilket organ syns du er kulest? 
Øynene, tenk så mye vi får med oss på grunn 
av disse! 

2. Har du et forbilde?
Hvis jeg skal nevne én så må det være bestefar 
«Besten» som alltid har vært selvstendig, snill 
og hatt fantastisk humor.

Carolina Lindholm Herrman Olav Stugaard Monsson

Johanne Hollevik

Foto Oliver Ant

Foto Oliver Ant

Foto Tuva Stranger

10 || æsculap nr 1-2017 æsculap nr 1-2017 || 11



Da jeg studerte medisin på tredjeåret i Oslo 
leste jeg novellen Ivan Iljitsj’ død av Leo 
Tolstoj. Jeg ble grepet av fortellingen om 
den russiske embetsmannen Ivan Iljitsj, og 
skildringen av de smertelige erfaringene han 
gjorde på sykeleiet. Det var rart, tenkte jeg, at 
knapt noen av lærerne vi hadde møtt så langt 
i medisinstudiet hadde nevnt et litterært verk. 
Hvordan kunne en slik kilde til innsikt om 
sykdom og lidelse ligge urørt? Jeg kom over en 
artikkel om professoren og barnepsykiateren 
Robert Coles, som underviste i litteratur for 
medisinske studenter ved Harvard. Hva kunne 
gjøres for å bringe skjønnlitteratur inn i me-
disinstudiet i Oslo? Det var dette jeg funderte 
over da jeg gikk ned Kristian IV’s gate i Oslo, 
en kald ettermiddag 28. januar 1994, for å 
møte Per Fugelli på Kaffistova. Ville den ellers 
så engasjerte professoren være interessert i 

tankene jeg hadde?

Kunstnerlønn?
Forskerlinjen var ikke funnet opp i 1994, 

men Norges forskningsråd hadde en ordning 
med studentstipend som jeg søkte på – og fikk. 
Jeg fikk muligheten til å arbeide med fagfeltet 
litteratur og medisin ved siden av studiet i noen 
år. Per Fugelli ble siden min veileder. Noen av 
kullingene mine skrev litt syrlig i kullboken at 
de hadde oppfattet stipendiet som «en slags 
kunstnerlønn for å ligge på sofaen og fordype 
seg i Ibsen, Baudelaire og Sartre». Det ble en del 
Ibsen disse årene, de hadde rett i det. Jeg dro blant 
annet til USA for å møte Robert Coles, og lærte 
om hans undervisning og pedagogiske metoder. 
Jeg oppdaget også raskt at tanken om å krysse 
medisin og kunst ikke var ny i Norge. Alt i 1939 
stod det på trykk en artikkel i Samtiden med 
tittelen «Læger og litteratur» [1], og i Tidsskrift 
for Den norske lægeforening er det gjennom 
tidene publisert artikler om kunst, medisin og 
legerollen [2]. Ved fakultetet i Trondheim ble 
det på begynnelsen av 1990-tallet gjort forsøk 
med et undervisningsopplegg kalt «Leger i lit-

teraturen”»[3]. Jeg ble også gjort oppmerksom på 
en henvendelse til Studiestyret ved Det medisin-
ske fakultet i Oslo. I et brev datert 4. november 
1988 spør professor Jens-Gustav Iversen ved 
Fysiologisk Institutt: Kan og bør vi påvirke de 
blivende legers utenomfaglige lesning? Iversen 
fortsetter: «Det er ingen uenighet om at medi-
sinsk praksis bør bygge på et naturvitenskapelig 
og samfunnsvitenskapelig grunnlag. Men det er 
egentlig like klart at den ikke-faglige litteratur 
kan gi oss innsikt og innlevelse i menneskesinnet 
og menneskelige samhandlinger som vi ikke kan 
tilegne oss på annen måte. Denne innsikten og 
innlevelsesevnen vil senere være til uvurderlig 
støtte for den som skal bruke sin personlighet 
til å helbrede, lindre og trøste». Dette var godt 
skrevet! 

Hvilken kunnskap er gyldig?
I boken Doktor på Værøy og Røst [4]fortel-

ler Per Fugelli om sine erfaringer som fersk 
distriktslege på øyene ytterst i Lofoten. Da jeg 
leste boken forstod jeg hvorfor krysningen mel-
lom medisin og kunst ikke var fremmed for ham 
den januardagen i 1994. «Det har vært befriende 
å berette med vanlige ord om folk og forhold jeg 
ellers presser inn i tabeller og regner statistikk 
på», bekjenner han i bokens innledning. De 
mange fortellingene fra livet som lege i øyriket 
illustrerer blant annet hvordan psykologiske og 
sosiale forhold påvirker pasienters opplevelse 
og mestring av sykdom. To mannlige fiskere 
rammes av hjerteinfarkt omtrent på samme tid. 
Medisinsk sett er det lite som skiller dem, men 
den ene vender tilbake til livet på sjøen som 
fisker – den andre blir ufør og engster seg for 
å bli rammet av sykdom på nytt. Menneskers 
erfaring og mestring av sykdom er ulik. Dette 
er en av grunnene til at dr. Fugelli ser med uro 
på at pasienter i møtet med helsevesenet ofte 
«stykkes opp i biter og tvinges inn under punkter 
og presses inn i rubrikker» [4]. Uroen har å gjøre 
med et helt grunnleggende spørsmål: Hvilken 
kunnskap skal danne grunnlaget for medisinsk 

JAN FRICH

Kunst og litteratur
– i medisinstudiet?

PROFESSOR

Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Foto  Jan Frich

praksis? Er det den abstrakte og generelle 
kunnskapen fra tabellene og statistikken, eller 
er det den erfaringsnære kunnskapen doktoren 
formidler gjennom fortellingene fra Værøy og 
Røst? Svaret på det siste spørsmål er vi enige 
om: Ja takk, begge deler!

 Kunst og litteratur i studiet?
Kenneth Fjellstad og Tor Olav Isaksen skrev 

sin prosjektoppgave om medisin og kunst. De 
gikk systematisk gjennom litteraturen på feltet. 
De fant at en vanlig grunn til å integrere kunst 
i medisinstudiet var et ønske om at kunst skal 
balansere naturvitenskapens dominans. Noen 
ønsket å bruke kunst som verktøy for å oppøve 
ferdigheter, men de fleste artiklene vektla at 
undervisning med utgangspunkt i kunst og lit-
teratur kunne bidra til studenters menneskelige 
og faglige modning, og profesjonelle utvikling. 
De fant også at det var overvekt av rapporter 
fra undervisningsopplegg med utgangspunkt 
i litterære tekster. Undervisningen foregikk 
stort sett i små eller mellomstore grupper, 
og omfanget kunne være alt fra enkeltstå-
ende timer til undervisningsopplegg over 
flere år. I en artikkel konkluderte de slik: «Hvis 
medisinstudenter skal eksponeres for kunst i 
utdanningen bør dette skje i form av skapende 
prosesser der studentene selv er deltakende eller 
skaper uttrykket. Kunst blir på denne måten 
ikke avkobling fra akademiske øvelser, men 
tilkobling til kreative ressurser hos den enkelte. 
Skapende prosesser stimulerer fantasien og kan 
være nøkkelen til ny innsikt, indre erkjennelser, 
modning og utvikling.» [5]. Jeg var selv med på 
å starte et kurs kalt Helse og sykdom i kunsten, 
og arrangerte også litteraturseminarer for en 
mindre gruppe av studenter [6]. Kanskje valgfrie 
emner kan skape nye muligheter for å få inn 
kurs om kunst og litteratur i medisinstudiet?

Illustrasjon:  Privat, Scene fra Vigelandsparken. «Døden og smerten over tapet»
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Mikroskop og makroskop?
Jeg mener kunst, litteratur og film har verdi 

i medisinen. Kunstneriske uttrykk kan fungere 
som mikroskop som hjelper oss å se nyanser og 
mangfold i menneskers opplevelser, vurderinger 
og fortolkninger. Kunst, litteratur og film kan 
også fungere som makroskop, som gjør det 
mulig for oss å utvide vår erfaring i bredden 
og i dybden. Kunsten gir oss innsikt i hvordan 
sykdom er noe som oppstår i enkeltmennesker, 
og at sykdomsopplevelsen og sykdommens 
forløp preges av sosiale relasjoner, livshistorie, 
religion, fattigdom, rasisme, avmakt og poli-
tikk. Diskusjoner med utgangspunkt i kunst 
kan bevisstgjøre oss våre egne fortolkninger, 
fornemmelser, verdier og våre egne erfaringer. 

Litteraturliste
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Noen ressurser

Database: New York School of Medicine har 
et nettsted hvor det finnes en innholds-
rik database med omtaler av litteratur, 
biografier og kunst: The Literature, 
Arts and Medicine Database. http://
medhum.med.nyu.edu/

Antologi: Det er utgitt en samling av dikt, 
noveller og litteratur om medisin og 
sykdom på norsk: Frich JC, Schei E, 
Stene-Johansen K, red. På sykeleiet: 
sykdom og medisin i litteraturen. Oslo: 
Gyldendal, 2004. 

Klinikken
Kunst er brukt i terapeutiske sammenhenger 

i klinikken, for eksempel i form av skrivegrupper, 
musikk- og uttrykksterapi. Som kliniker er det 
nyttig å kjenne potensialet i slike tilnærminger, 
hvor oppmerksomheten er rettet mot mestring 
og tilfriskning, snarere enn hva som er sykt 
eller ikke fungerer. Det er også interessante 
paralleller mellom møtet med en pasient, og 
møtet med et kunstverk. Jeg har selv erfart at 
begreper fra litteraturvitenskapen og tolknings-
kompetanse har verdi i møtet med pasienter 
[7]. Som medisinstudent og lege kommer du i 
berøring med mange forskjellige liv; spennende, 
underlige og av og til kaotiske fortellinger og 
livshistorier. Som behandler kan du gjøre en 
forskjell for den enkelte. Det er noe av det som 
er så givende med vårt fag – medisinen. Tor 
Ulven har skrevet diktet «Minutter» – kanskje 
det var til en lege eller en medisinstudent?

Minutter, kanskje timer

av din egen eksistens

som du har glemt,

men som jeg

husker. Du lever

et hemmelig liv

i en annens minne.
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I vår fremtidige yrkeshverdag blir vi avhen-
gige av å samarbeide med andre helseprofes-
joner. Vi skal samarbeide med sykepleiere, 
farmasøyter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
sosionomer, ernæringsfysiologer, og mange 
andre helse- og sosialfaglige profesjoner. 
Samarbeidet skal ha god flyt, og vi skal samar-
beide på en måte som gjør at hver av de fag-
spesifikke profesjonene yter best mulig hjelp, 
slik at pasientene får best mulig behandling. 

Fra 18. til 20. november 2016 ble den årlige 
grunnutdanningskonferansen (GUK) til Norsk 
medisinstudentforening (Nmf) avholdt i Stjørdal, 
like ved Trondheim. Årets tema var «tverrpro-
fesjonell samarbeidslæring» (TPS). Der deltok 
representanter fra Norsk Sykepleierforbund 
Student, Norsk farmasistudentforening og Norsk 
studentorganisasjon, samt representanter fra 
Helse-Midt, Trondheim kommune, de fire medi-
sinske fakultetene i Norge, Legeforeningen og 
flere andre. Gjennom helgen diskuterte vi hvordan 
utdanningen forbereder oss på å kunne innta vår 
rolle i dette samarbeidet. Kan vi, gjennom å ta 
initiativ og påvirke helse- og utdanningspolitikk, 
bidra til at vi selv blir bedre rustet for arbeidslivet 
enn det tidligere studenter har vært?

Hvorfor tverrprofesjonell samarbeids-
læring?
Mange kompetente foredragsholdere holdt 
spennende foredrag om hvorfor TPS er viktig. 
Det ble pekt på at behovet for helsetjenester 
vil vokse enormt i fremtiden. For at vi skal 
kunne møte behovet, er vi nødt til å finne mer 
effektive måter å arbeide på. Bedre tverrprofe-
sjonelt samarbeid vil, sammen med andre til-
tak, være et svært viktig virkemiddel for å øke 
helsevesenets effektivitet. Også møtet med 
pasienter med kompliserte og kroniske syk-
domstilstander krever gjennomført samarbeid 
mellom mange ulike yrkesgrupper. For at vi 
skal kunne gi denne gruppen optimal behand-
ling, er tverrprofesjonell samarbeidslæring 
essensielt. Uten at vi opparbeider oss kompe-

tansen som trengs for å samarbeide godt med 
andre helseprofesjoner, stiller vi ikke sterkt 
nok til å løse utfordringene morgendagens 
helsevesen byr på. Blant innleggsholderne 
var Helge Garåsen, kommunaldirektør for 
helse og velferd i Trondheim. Han snakket 
om kulturforskjellene mellom sykehusene 
og kommunene, der diagnoseorienteringen i 
sykehusene kan sette pasientene i en sårbar 
situasjon når de kommer tilbake til den mer 
mestringsorienterte kommunehelsetjenesten. 
Garåsen understreket betydningen av godt 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 
primærhelsetjenesten for å sikre best mulig 
pasientbehandling. For at et slikt samarbeid 
skal fungere som ønsket, er tverrprofesjonelt 
samarbeid uten tvil en avgjørende faktor. 

Stig Slørdahl, administrerende direktør i 
Helse-Midt og tidligere dekan ved Det medisin-
ske fakultetet ved NTNU, hadde et interessant 
innlegg om hvordan bedret samarbeid mel-
lom helseprofesjonene kan bedre tilværelsen 
betraktelig for de som er storforbrukere av 
helsetjenester. Med flere gode innspill notert, 
var vi godt forberedt på å ta diskusjonen ned 
på grunnutdanningsnivå videre i konferansen. 

Dagens TPS-undervisning ved norske 
medisinstudier
For å diskutere TPS-undervisningen ved 
medisinstudiene i dag, kom representanter 
fra universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim 
og Tromsø, som alle har deltatt i utarbeidin-
gen av TPS-undervisning ved de respektive 
studiestedene. Det tok ikke lang tid før vi så at 
det var stor variasjon mellom studiestedene i 
måten TPS-undervisningen er lagt opp på. 

Eksempler på TPS-undervisning i dag, er 
TVEPS i Bergen og VirSam i Trondheim. TVEPS 
er en læringsform hvor studenter fra mange ulike 
helse- og sosialfag møtes og arbeider sammen i 
primærhelsetjenesten, og hvor de gjennom å være 
kreative skal løse oppgaver i grupper. VirSam er 

Veien mot et bedre 
helsevesen

 gjennom tverrprofesjonell samarbeidslæring

Tekst Cathrine Rath Pedersen 
og Håvard Ulsaker, Nmfs 
grunnutdanningskomite

Bilde Timo Kanehl

TPS i en virtuell verden, hvor alt foregår i et 
simuleringsprogram ved hjelp av VR-briller eller 
datamaskin. Til tross for ulike tilnærminger til 
TPS, er begge disse læringsformene eksempler 
på metoder som studenter virker fornøyde med 
etter gjennomføring.  

Hvordan kan TPS-undervisning bli 
bedre? 

Et viktig mål med GUK var å komme frem 
til konkrete tiltak som vi kan ta med tilbake til 
våre respektive fakulteter. En konferanse hjelper 
lite dersom vi ikke konkretiserer diskusjonene 
og kan ta med oss noe håndfast å jobbe videre 
med. Derfor benyttet vi slutten av konferansen 
til å stake ut veien videre og summere opp 
resultatene, og mange interessante innspill 
kom på bordet. 

Det var bred enighet om at studentene 
bør ha stor innvirkning på utformingen av 
TPS-undervisningen, og forslagene studen-
trepresentantene kom med ble godt mottatt 
av fakultetene. Studentene er de som kjenner 
studiet aller best. Det gjør oss i stand til å 
komme med verdifulle innspill om for eksempel 
når i studieforløpet TPS bør komme, og i hvilke 
situasjoner TPS er mest effektivt.

Studentene ønsket seg en TPS-undervisning 
som gjenspeiler autentiske pasient- og brukersi-
tuasjoner, hvor vi får arbeidet sammen i praksis. 

Et eksempel på slik undervisning er TVEPS, som 
i dag er en del av studieplanen ved UiB. Det å 
basere TPS-undervisning på teoriforelesninger, 
anser vi som lite hensiktsmessig. Samtidig ser 
vi nytten av å bruke simulatorlaber til trening, 
slik det blir gjort ved blant annet NTNU og UiO. 
Dette kan også brukes til å inkludere helse- og 
sosialfagsstudenter i distriktene, slik at alle har 
gode muligheter til å trene på TPS.

Et annet viktig poeng som kom frem, er 
at studentene ønsker å ha likeverdig klinisk 
kompetanse ved TPS-undervisning. En medi-
sinstudent på 3. studieår vil for eksempel ikke 
ha utviklet den samme profesjonsidentiteten 
som en sykepleierstudent på 3. studieår. Det er 
viktig at alle studentene får bidratt med god 
kompetanse innenfor sine respektive yrkes-
grener, ved slike undervisningsopplegg. Dét 
er ikke tilfellet ved all TPS-undervisning ved 
norske medisinstudier i dag, som for eksempel 
TverrSam ved NTNU.

Når det kommer til gjennomføringen av 
TPS, anser vi det som lurt å benytte eksisterende 
praksisarenaer, der det i mange situasjoner vil 
være både enkelt og nyttig å gjennomføre TPS. 
Et eksempel på dette er i psykiatripraksisen. 
På psykiatriske avdelinger er det gjerne medi-
sinstudenter og sykepleierstudenter samtidig, 
og det vil ikke kreve mye tilrettelegging for 
at disse to studentgruppene skal jobbe mer 

tverrfaglig sammen. Her er det også viktig å 
skyte inn at studentene selv også har et ansvar 
for å jobbe tverrprofesjonelt, når de ser det 
passer seg slik. Primærhelsetjenesten er også 
en egnet arena for TPS. Der finner en mange 
pasienter med komplekse sykdomstilstander, 
hvor tverrprofesjonelt samarbeid er avgjørende 
for vellykkede resultater.

Hva skal vi gjøre etter GUK? 
GUK er ferdig, men samarbeidet om bedre 

TPS-undervisning har så vidt begynt. Nmf skal 
opprettholde den gode kontakten vi fikk med 
sykepleier- og farmasistudentene, for å fortsette 
arbeidet for bedre TPS-undervisning. Et positivt 
utfall av konferansen var at fakultetene avtalte 
å ha felles møter for å diskutere “halvville og 
ville ideer”. I denne gruppen er også studenter 
inkludert. Videre skal Nmf jobbe for å få til 
mer praksis og TPS-undervisning i primær-
helsetjenesten. I tillegg håper vi at GUK har 
inspirert tillitsvalgte på et lokalt nivå til å ta 
større initiativ til mer TPS-undervisning. Godt 
tverrprofesjonelt samarbeid er svært viktig sett 
fra den enkelte pasients ståsted, men er også 
sentralt i et samfunnsmessig perspektiv. Der-
som fremtidige leger, sykepleiere, vernepleiere, 
farmasøyter, radiografer og så videre kan bli bare 
litt flinkere til å jobbe tverrprofesjonelt, kan 
det til sammen utgjøre en betydelig forskjell i 
fremtidens helsevesen.
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Hva er nytt og hva videreføres?
Lis 1 vil, som tidligere turnustjeneste, in-
nebære ett år på sykehus og et halvt år i 
kommunehelsetjeneste. Det er for øvrig ikke 
spesifisert hvor lenge man minimum må 
jobbe innenfor kirurgi eller medisin i løpet 
av de 18 månedene som er avsatt til Lis 1 på 
sykehus. Tidligere kunne man ha en tredelt 
tjeneste som inkluderte enten psykiatri, 
anestesi, pediatri, eller gynekologi, i tillegg 
til medisin og kirurgi. Det er kun fagområdet 
psykiatri som nå videreføres til Lis 1 og som 
dermed kan inkluderes i en eventuell tredelt 

tjeneste.

Læringsmål innføres
Det innføres læringsmål for alle spesialiteter 

som erstatning for tjenestetid og prosedyre-
lister.  Læringsmålene for Lis1 er nå ferdige, 
og finnes på lovdata.no: læringsmål for LIS1. 
Læringsmål for del 1 beskriver det en lege 
i spesialisering skal forstå, kunne og/eller 
være i stand til å utføre etter avsluttet første 
del av spesialistutdannelsen. Formålet med 
læringsmålene er at de skal dekke grunnleg-
gende kompetanse som en lege må ha for å 
kunne bli spesialist. Arenaen for oppnåelse av 
læringsmålene vil i all hovedsak være i klinisk 
praksis, enten i spesialisthelsetjenesten eller 
i kommunehelsetjenesten. Helsedirektoratet 
setter ikke krav til hvilke avdelinger en må 
ha vært innom for å oppnå læringsmålene i 
løpet av Lis 1, utover de rammene som er satt i 
spesialistforskriften. De kliniske læringsmålene 

for psykiatri skal imidlertid kun vurderes for 
de som har hatt psykiatri som en del av sitt 
del 1-løp. Det er beskrevet hvilke læringsmål 
som skal oppfylles og godkjennes i kommu-
nehelsetjeneste, og hvilke som skal oppfylles 
og godkjennes i spesialisthelsetjenesten. Den 
største endringen som skjer i ny spesialistord-
ning er overgang til mer kvalitativ vurdering av 
oppnådde læringsmål. Avdelingsleder får ansvar 
for vurdering, og godkjenner at læringsmålene 
er oppnådd.

Overgangsregler 
Gjennomført og godkjent turnus likestilles 

med Lis 1. Leger med godkjent turnus skal ikke 
gjennomføre del 1. Leger som per 1.mars 2017 
allerede er ansatt i turnus, eller har fått tilbud 
om ansettelse i en turnusstilling, kan frem til 
1.mars 2019 gjennomføre og få godkjent turnus. 
Leger som derimot per 1.mars 2017 ikke er ansatt 
eller har fått tilbud om turnusstilling, men som 
har gjennomført deler av turnus, kan ansettes i 
reststillinger for del 1. Den turnustjenesten som 
er gjennomført, skal regnes med i vurderingen 
av oppnådde læringsmål i del 1. Leger som 
starter spesialistutdanning i Norge etter 1.mars 
2019, skal begynne i del 1 i ny spesialistutdan-
ning. De som får direkte autorisasjon etter endt 
studium (for eksempel Ungarn og Slovakia) vil 
ikke ha krav til Lis 1 eller turnus frem til 2019. 
De som ansettes etter dette vil trenge Lis 1.

Første del av ny spesialistutdanning for leger i spesialisering del 1 starter 1.mars 2017. Utdanningsløpet til ferdig 
spesialist er tredelt og består av Lis 1, 2 og 3. Lis 1 er felles for alle og erstatter dagens turnusordning. Lis 1 blir nå 
integrert i spesialistutdanning, som samlet skal ha en varighet på minimum 6,5 år. 

Dette må 
du vite om Lis.1
Tekst Gyda Østli
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Hvordan søker man?
De som ikke allerede har begynt turnus eller 

spesialistutdanning, må søke Lis 1 etter 1.mars 
2017. Dagens søknadssystem forblir uendret, 
med søknad via Helsedirektoratets søknadspor-
tal. Ordinære Lis 1-stillinger utlyses samlet to 
ganger per år. Helseforetakene sender ut tilbud 
i flere runder, til alle stillingene er besatt. 
Stillingene vil bli lyst ut på denne portalen 1. 
mars 2017 (webcruiter.no). Våren 2017 utlyses 
stillingene 1.mars med søknadsfrist 15.mars. 
Høsten 2017 utlyses stillingene 18.september 
med søknadsfrist 1.oktober. For mer informasjon 
om tilsettingsrunder og svarfrister, gå inn på 
Helsedirektoratet.no. 

Del 2 og del 3 
Del 2 (Lis 2) og del 3 (Lis 3) starter 1.mars 

2019. Læringsmålene er ute på høring med 
svarfrist 1.april 2017. Lis 2 er en felles kompetan-
seplattform for grupper av fag, som kirurgiske 
og indremedisinske fag. Lis 3 er unik for hver 
spesialitet. Det er ikke alle spesialiteter som 
har en del 2. Disse vil gå direkte fra del 1 til 
del 3. Andre sentrale endringer er at tidligere 
grenspesialiteter blir hovedspesialiteter. Det vil 
si at man ikke lenger blir spesialist i for eksempel 
generell indremedisin eller generell kirurgi. 
Skal man for eksempel bli gastrokirurg, vil man 
først måtte gjennomføre del 1 (tilsvarer dagens 
turnus og er felles for alle), deretter del 2 som 
er en fellesmodul for alle som skal bli kirurger 
(urolog, karkirurg, gastrokirurg osv.). Deretter 
kommer del 3 med spesialisering i gastrokirurgi, 
noe som blir veldig likt dagens B-gren. 

 «Den største endringen som skjer i 

ny spesialistordning er overgang til 

mer kvalitativ vurdering av oppnådde 

læringsmål. Avdelingsleder får ansvar 

for vurdering, og godkjenner at 

læringsmålene er oppnådd.»

For de som allerede har startet spesia-
listutdanningen sin 1.mars 2019

Utdanningssteder skal vurdere hvor stor 
del av læringsmålene du har oppnådd, med 
frist innen 2022. Leger som får direkte autori-
sasjon etter endt studium kan frem til 1.mars 
2019 «Den største endringen som skjer i ny 
spesialistordning er overgang til mer kva-
litativ vurdering av oppnådde læringsmål. 
Avdelingsleder får ansvar for vurdering, og 
godkjenner at læringsmålene er oppnådd.» 
starte sin spesialistutdanning uten å måtte 
ta del 1. Leger som 1. mars 2019 har mindre 
enn tre år igjen av spesialistutdanningen, kan 
søke om spesialistgodkjenning etter gammel 
spesialistgodkjenningsforskrift (forskrift 21. 
desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjen-
ning av helsepersonell og turnusstillinger for 
leger). Etter 1. mars 2022 skal alle vurderes og 
godkjennes etter ny spesialistforskrift.

Annen informasjon
Det er lurt å begynne i god tid når det 

gjelder å lage profil på webcruiter.no. Her fyl-
ler man inn CV, oppgir referanser, innhenter 
attester og annen dokumentasjon. Det er et 
svært tidkrevende arbeid å innhente all denne 
informasjonen på en og samme tid hvis man 
ikke har lagt til informasjon før og underveis 
i studiet. Vi i Norsk medisinstudentforening 
anbefaler derfor alle å begynne så tidlig som 
mulig med dette arbeidet. 

Fakta om Lis 1

Ny spesialiststruktur består av et tredelt løp: del 
1, del 2 og del 3 (Lis 1, Lis 2 og Lis 3) og skal 
samlet ta minimum 6,5 år å gjennomføre

Lis 1 (del 1) starter 1.mars 2017, og erstatter 
dagens turnusordning 

12 mnd på sykehus, 6 mnd i kommune
Læringsmål erstatter tjenestetid
Læringsmålene for del 1 er publisert på lov-

data.no
Ordinære Lis 1-stillinger utlyses 2 ganger årlig
Søknad via Helsedirektoratets turnusportal
Leger med godkjent turnus trenger ikke å 

søke del 1
De som har fått tilbud om turnusstilling, eller 

allerede er tilsatt i en turnusstilling per 
1.mars 2017 kan frem til 1.mars 2019 
fullføre og få denne godkjent

Våren 2017 utlyses stillingene 1.mars med 
søknadsfrist 15.mars

Høsten 2017 utlyses stillingene 18.september 
med søknadsfrist 1.oktober
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Mishe Katanchi

For hjertet er livet enkelt: 

det slår så lenge det kan. 

Så stopper det.

Min kamp 1, s. 1

Karl Ove Knausgård
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Anmar T. Numan

Alder 28
Universitet Universitetet i Tromsø
Sykehustjeneste Stavanger Universitetssykehus
Distriktstjeneste Kvernaland Legesenter

Turnuslegen
Tekst Åsne Svatun

Bilde Privat

Hvorfor valgte du turnus i Stavanger?
Det var aldri noe jeg hadde planlagt. Jeg sendte inn flere 

søknader rundt omkring i landet, deriblant til Stavanger, og fikk 
intervju. På intervjuet fortalte de meg at de hadde et av de travleste 
akuttmottakene i landet, hvor det ofte koker over. Så da tenkte jeg 
«mengdetrening er jo bra», og takka ja da de tilbød meg stilling.

Hva er du fornøyd med?
Når det gjelder sykehustjenesten er jeg ekstremt fornøyd med å ha 

vært på et stort sykehus, der turnusleger blir aktivt og effektivt brukt 
i sykehusdriften. Det har stort sett vært ryktet til store sykehus at 
man ikke får fullverdig sykehustjeneste fordi man ikke er selvstendig 
nok. Likevel er mengdetreningen uerstattelig. Du får for eksempel 
sett og behandlet flere brystsmerter, sepsis, appendicitter osv. 
per dag i akuttmottaket på et stort sykehus, kontra et lite, og til å 
være såpass stort får man rimelig godt med ansvar på SUS - både i 
akuttmottaket, og på avdelingene. Det er også et rotasjonssystem, 
der man er på en avdeling to måneder om gangen, før man går videre 
til neste, 3 stk på medisinsk og 3 stk på kirurgisk. På kirurgisk side 
har man to obligatoriske måneder på ortopedisk, der man kan være 
med og lære seg å gipse og sy på akuttpoliklinikken.

Hva er du ikke fornøyd med?
Den viktigste tingen jeg vil trekke frem her er mangel på tid på 

operasjonsstua. Som turnuslege på SUS er man bakerst i rekka om 
å få lov til å være med i feltet på kirurgiske inngrep, og det er ikke 
særlig ofte at man får assistere da det gjerne er flere LIS-leger som 
også vil være med i feltet. Om man pusher nok på får man med seg en 
del, men det er ikke innbakt i selve utdanningsplanen for turnusleger 
ved SUS at man skal være på så mange kirurgiske inngrep.

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
De gangene jeg har opplevd å nesten sende en pasient hjem 

fra legevakt på grunn av diffuse funn, for så å ombestemme meg i 
siste liten, og sende de videre. Det har flere ganger vist seg å være 
livreddende.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Å få jobbe på så mange ulike plasser på så kort tid. Det er siste 

gang i livet du opplever å jobbe på seks ulike avdelinger, legevakt 
og legekontor på seks måneder. 

Hva er din dårligste erfaring?
At enkelte anser turnusleger som de som er «nederst på nærings-

kjeden», og behandler dem deretter. En annen ting er hvis man er 
litt uheldig, og har veiledere som ikke er helt egnet til å veilede og 
undervise.

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Jeg har til tider vært for direkte, eller for kvas - men til mitt forsvar 

er jeg fra Nord-Norge.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset?
Arbeidsmiljøet på sykehuset er veldig bra. SUS er preget av 

et veldig ungt miljø blant LIS-legene, og relativt ungt miljø blant 
overlegene. Det er generelt veldig avslappet stemning på jobb, noe 
som gjerne bunner i at kolleger henger mye i lag på fritiden også. 
Det er lettere å være helt avslappet blant overlegene når du har 
hatt shottekonkuranse med de helgen før, eller ble tofotstaklet av 
de dagen før på fotballbanen.

Hvordan er livet utenfor jobb?
Livet utenfor sykehuset i Stavanger er veldig bra. Det er en 

flott by med veldig allsidig tilbud. Det er noe for alle her. Gode 
restauranter og uteplasser. I tillegg er veien til Europa en del kortere 
enn fra Tromsø. Stavangerfolk, eller SIDDISER som de like å kalle 
seg selv, klager stadig på været, men for en tromsøværing er det 
nesten som å være i Syden! Jeg tenker at medisinstudenter flest 
(gjelder ikke meg), er mest interessert i å høre hvor mange fjell som 
er i nærheten, og vel, det er ikke mange. Du må kjøre et stykke for 
å finne samme høyde som man ser i Tromsø når man åpner vinduet 
og titter over på andre siden av fjorden.

Hvilke egenskaper ønsker du hos deg selv som distriktsdoktor? 
Evnen til å være selvstendig og stole på egen kunnskap og egne 

avgjørelser er viktig uansett hvor du jobber, men kanskje spesielt 
som distriktslege, der du stort sett er alene på kontoret. På toppen 
av dette er det også ekstremt viktig å vite når du må spørre om råd. 
Likevel er det ofte akutte situasjoner der du som distriktslege må ta 
kjappe avgjørelser, og da er evnen til å stole på deg selv alfa og omega.

Bruker du legekoffert? I så fall hva har du i den?
Legekofferten bruker jeg kun på legevakt når jeg ryker ut. Den må 

jeg ærlig innrømme at jeg ikke har pakket selv, så jeg har ikke valgt 
nøyaktig hva som er oppi der. På legevakta der jeg jobber har jeg 
alltid med meg en sykepleier når jeg rykker ut, og hun har heldigvis 
stålkontroll på hva som er i den. 

Hvor mye jobber du hver uke?
Det varierer mye. Jeg liker å jobbe veldig mye i enkelte perioder, 

og mindre i andre. Har noen ganger hatt 60-70 timers uker på syke-
huset, men i gjennomsnitt jobber jeg vel cirka 45-50 timer i uken. 

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Jeg har vært veldig heldig og fått jobb som LIS på urologisk avde-

ling på Universitetssykehuset Nord-Norge, så jeg tenker å forsøke 
å fylle Jan Due sine sko de neste seks månedene. Etter det satser 
jeg nok videre på en karriere innenfor kirurgi, der traumekirurgi og 
rekonstruktiv plastikkirurgi er det jeg brenner mest for, selv om jeg 
kjenner at jeg også har en liten indremedisiner i meg.

Tips til andre som skal i turnus?
Ta alltid i betraktning andres mening, uansett tittel. Tenk selv, 

og husk at man ikke alltid kan følge boka.
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Fra brystsmerter, til depresjon og sår hals - allmennmedisinerne 
håndterer en svært variert pasientgruppe, og er spesialister i å være 
generalister. Æsculap har møtt Tove Gridset, spesialist og veileder i 
allmennmedisin, og lektor ved Universitetet i Oslo.

Allmenmedisin

Spesialisten
Tekst Vibeke Risvold

Bilde Privat

Hva går spesialiteten ut på?
Spesialister i allmennmedisin er gjerne den faste legen til alle på en 

pasientliste, og møter et variert utvalg av problemstillinger. Allmenn-
medisinerne er en del av primærhelsetjenesten i Norge, og fungerer 
som en filterfunksjon inn til spesialistfunksjonene. De fleste får ett 
eller flere spesialfelt, som de synes er ekstra interessante. Jeg har 
for eksempel en fordypning i psykiatri, og har tidligere jobbet i akutt-
psykiatrien og tatt sideutdanningen min på en psykiatrisk poliklinikk.

Hvordan foregår spesialistutdanningen?
Spesialiseringen går over fem år, med fire år fulltid i allmennpraksis. 

For å gi et bredere perspektiv, består det siste året av en sideutdanning 
fra et sykehus. Det kreves omfattende kursvirksomhet og obligatorisk 
gruppeveiledning i to år. Det som skiller oss fra andre spesialiteter, 
er at vi må resertifisere oss hvert femte år. Dette innebærer videre 
kursing og gruppevirksomhet med andre spesialister i allmennmedisin, 
samt praksisbesøk hos kolleger. Arbeidshverdagen som allmennme-
disiner kan være kollegialt ensom, og slike grupper og kurs er både 
lærerike og gunstige for å opprettholde fellesskapet. Som spesialist 
i allmennmedisin tjener man litt bedre. Fra 01.03.17 er det et krav 
at leger som ansettes eller inngår avtale med kommunen må være 
spesialist i allmennmedisin, eller under spesialisering. 

 
Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
Stort sett jobber jeg fire dager i uken på legesenteret, og den femte 

dagen enten som veileder i allmennmedisin, eller i et faglig utvalg for 
adopsjonssaker. Som allmennlege er det vanlig å bruke én dag i uken 
utenfor kontoret, og kommunen kan tillegge allmennlegen kommunale 
oppgaver denne dagen. Når jeg er på kontoret, møter jeg cirka 20 
av de 1300 pasientene som er på min liste, besvarer henvendelser, 
håndterer lab- og røntgensvar, skriver henvisninger, og mye annet. 
Ingen dager på kontoret er like.

 
Hvordan er arbeidsmiljøet?
Her på kontoret har vi et veldig godt arbeidsmiljø. Vi har nettopp 

vært på tur sammen for å arbeide for å bli et bedre legekontor. Generelt 
er det et godt miljø blant allmennmedisinerne, der de du blir kjent med 
under utdanningen er lette å holde kontakten med gjennom senere 
kurs og møter.

Hva vekket interessen din for faget?
Fascinasjonen min for allmennmedisin startet allerede i studietiden. 

I praksisperioden, og senere i distriktsturnus, var jeg utplassert på 
veldrevne legekontor, med flinke fagfolk på alle kanter. Noe av det jeg 
umiddelbart trivdes med, var hvor nært en er beslutninger i allmennpraksis. 
Fastlegen er sin egen sjef. I tillegg synes jeg det er fint å kunne følge de 
samme pasientene over lengre tid - i noen tilfeller kjenner jeg familier i 
tre generasjoner. Disse pasientene er i alle aldre, og med svært varierte 
problemstillinger, noe jeg synes er interessant.

 
Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spesialistene?
En allmennlege må like folk, og være interessert og nysgjerrig. Det 

er relativt lite møtevirksomhet i allmennpraksis, og du har pasienter 
på kontoret ditt store deler av dagen.

 
Hva slags utfordringer møter man som allmennmedisiner?
Noe av det mest utfordrende er å møte pasienter med akutte 

psykiatriske problemstillinger, som for eksempel unge med selvmord-
stanker eller selvskading. Heldigvis er det gode rutiner for samarbeid 
i bydelene, slik at dette blir håndtert på en god måte. Det er også 
utfordrende når pasienten forventer å få løst mange problemstillinger 
på kort tid. Da er det viktig å legge opp konsultasjonen riktig.

 
Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
I fremtiden vil alle fastleger være spesialister i allmennmedisin. 

Videre er det mulig at det blir økt fokus på praktiske oppgaver og 
veiledet tjeneste i undervisningen for allmennpraktikere.

 
Tips til studenter som vil ta spesialisering?
Få vikariater i allmennpraksis, og prøv det i en periode! Det er lurt 

å tenke gjennom hva slags hverdag man ønsker som allmennpraktiker. 
Hvis man liker akuttmedisin godt, er det lurt å søke seg ut av Oslo. En 
må ville være generalist, like å følge folk over tid, og tenke helhetlig. 
Det er også viktig å bruke veilederen sin, og tørre å spørre om hjelp 
og råd, da blir man en god lege.  

 «Fastlegen er sin egen sjef.»
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Kunstterapi effektiv på cellegiftpasienter 
for bedre livskvalitet – eller? 

Forenlig med temaet i dette nummeret av 
Æsculap, har jeg gått utenfor de store tidsskrif-
tene for å finne ny forskning innen kunstterapi. 
En studie fra Tyrkia, publisert i februar i tids-
skriftet Complementary Therapies in Medicine, 
har brukt akvarellmaling som intervensjon for 
bedring i livskvalitet og symptomer på angst 
og depresjon hos 97 polikliniske kreftpasienter 
i cellegiftbehandling [1].

 Terapeuten, som for øvrig var en av for-
skerne, var en erfaren kunstterapeut med navnet 
Erdogan, ironisk nok. Hans terapi gikk ut på 
å motivere til maling, både under poliklinisk 
besøk og hjemme, og å be pasientene presen-
tere bildet med vekt på «mening og tema.» 
Kontrollgruppen var pasienter som takket nei 
til kunstterapi, men som sa seg villig til å fylle 
ut spørreskjema for livskvalitet og symptomer 
på angst og depresjon ved studiestart, og tolv 
uker senere.

De som fikk kunstterapi ble videre delt inn 
i to grupper, avhengig av om de hadde tidligere 
erfaring med kunstterapi. De med og de uten 
en slik erfaring fikk en bedring i livskvalitet 
på 8.3 og 25.5, henholdsvis, sammenlignet med 
en nedgang på 11.5 i kontrollgruppen-  For 
visualisering har jeg reprodusert deres graf i 
Figur 1. Y-akse representerer gjennomsnittlig 
livskvalitet i gruppene, og X-aksen visualiserer 
studiestart og -slutt. Først, legg merke til at 
Y-aksen går fra 45 til 80, selv om spørreskjemaet 
de har brukt for å måle livskvalitet går fra 0 til 
100. Jeg har derfor reprodusert Figur 1 med en 
Y-akse fra 0 til 100 i Figur 2. Den dramatiske 
bedringen ser ikke så dramatisk ut likevel. 
Lignende presentasjon av resultater kan ses 
ved symptomer for angst og depresjon. På 
en skala fra 0 til 21, har gruppene med og 
uten kunstterapierfaring en symptombedring 
tilsvarende 0.2 og 2.6, henholdsvis. Disse 
endringene er så å si ubetydelige, men 
likevel bedre enn kontrollgruppen, som 
hadde en forverring på 1.5. Det bør nevnes at 

kontrollgruppen i utgangspunktet var signifikant 
mer deprimert enn intervensjonsgruppene, 
hvilket gjør det vanskelig å trekke slutninger 
basert på forskjeller mellom gruppene.

Metodisk er studien svak. Det er ingen ran-
domisering av pasientene. Dette gir en vesent-
lig risiko for skjevhet i utvalget, der de som i 
utgangspunktet er interessert i kunstterapi 
velger å delta, mens de som ikke er interessert, 
kanskje fordi de er sykere, ikke ønsker å delta. 
At kontrollgruppen var mer deprimert enn 
intervensjonsgruppene ved studiestart, kan tyde 
på en slik skjevhet. I tillegg får kontrollgruppen 
ingen form for oppfølging, og vi sammenligner 
i realiteten virkningen av ekstra oppfølging 
på subjektive mål hos en gruppe som er svært 
interessert i dette, med en gruppe som er mer 
deprimert, og som av ulike grunner ikke ønsket 
kunstterapi. En lignende studie der vi hadde 
byttet ut kunstterapi med en ekstra konsulta-
sjon ville trolig gitt lignende resultater – hvis 
ikke bedre. Og her ligger problemet. Vi blir ikke 
klokere på om kunstterapi virker. Det eneste vi 
lærer er at ekstra oppfølging til de som ønsker 
det oppleves bedre enn ingen ekstra oppfølging, 
hvilket ikke er særlig interessant.

Forskningsnytt
I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra forskningens verden.

Tekst Andreas Wahl Blomkvist

Figur 1

Figur 2
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En mulig vaksine mot tau-protein i 
Alzheimer viser lovende resultater ved 
første kliniske prøvning 
En randomisert dobbeltblind 
placebokontrollert klinisk fase-1 studie, 
publisert i The Lancet Neurology, 
viser akseptabel trygghet og utmerket 
immunrespons med vaksine mot 
patologisk tau-protein i 30 pasienter med 
mild til moderat Alzheimers sykdom [2]. 
Bivirkningene var overveiende milde til 
moderate lokale reaksjoner. Fem alvorlige 
reaksjoner var observert, men kun to var 
bedømt til å muligens, men usannsynlig, 
være relatert til vaksinen. Disse var en 
virusinfeksjon og et epileptisk anfall. 29 av 
30 pasienter hadde immunrespons med IgG, 
men lenger oppfølging og større studier er 
nødvendig for å vise klinisk effekt.
  
Ingen betydningsfull forskjell i 
pasientrapporterte utfall etter 
meniskoperasjon grunnet traumatisk 
eller degenerativ meniskskade 
Det har vært antatt at artroskopisk 
meniskbehandling av traumatiske 
meniskskader har bedre utfall enn 
degenerative meniskskader. Samlet sett er 
virkningen av artroskopi ved meniskskader 
fra randomiserte studier sammenlignbare 
med placebo-operasjon. I en prospektiv 
kohort i Danmark ble 397 forsøkspersoner 
fulgt i 52 uker etter operasjon, der de 
ble stilt standardiserte spørsmål om 
smerte, sport og rekreasjonsfunksjon, 
samt livskvalitet [3]. Statistisk favoriserte 
resultatene pasientene med degenerativ 
årsak for meniskoperasjon, men forskjellene 
var ikke av klinisk betydning.
  
Ingen virkning av tromboembolisk 
profylakse ved kneartroskopi og gipsing 
av underben
Den kliniske virkningen av profylakse 
med lavmolekylær heparin mot venøs 
tromboemboli er omdiskutert ved simpel 
kneartroskopi eller gipsing av underbenet, 
tross evidens for økt risiko for dyp 
venetrombose og lungeemboli. I to store 
randomiserte studier med en pragmatisk 
tilnærming, ble 2886 pasienter randomisert 
til ingen profylakse eller profylakse med 

lavmolekylær heparin i 8 dager, eller 
gjennom hele perioden med immobilisering 
[4]. Med en oppfølgingstid på 8 måneder 
med intention-to-treat-oppsett ble det 
ikke identifisert noen forskjell i kumulativ 
insidens for tromboemboli. Det bemerkes 
at det kun var 8 og 23 tilfeller av klinisk 
betydningsfull tromboembolisme i 
henholdsvis studien på kneartroskopi og 
gipsing av underben.
 
Musemodell gir håp om ny innovativ 
behandling for alvorlig insulinresistens
Ved å bruke en antagonist til 
insulinreseptorer, kunne forskere studere 
alvorlig insulinresistens, hyperglykemi 
og ketose i mus. I en nylig publisert 
studie viste forskerne at et monoklonalt 
antistoff, som hemmet glukagonreseptoren, 
normaliserte blodsukkernivået innen 
få dager [5].  Som et uventet funn ble 
b-cellemassen doblet med antistoffet, 
relativt til det som ble observert med 
insulinreseptor-antagonisten.
 
Forskergruppen planlegger nå en klinisk 
studie for å utforske behandlingen 
hos mennesker – i første omgang hos 
pasienter med mutasjoner som inaktiverer 
insulinreseptoren. Disse har alvorlig 
hyperglykemi som er vanskelig å behandle. 
 
 Begrenset evidens for påliteligheten til 
medisinsk vurdering av funksjonssvikt 
og uføre. 
Dette fant en systematisk 
litteraturgjennomgang av 
reproduserbarhetsstudier i British Medical 
Journal (BMJ) [6]. Ved å sammenligne 
konklusjoner på samme pasient blant flere 
medisinere, kan man regne ut graden av 
enighet i slike vurderinger. Basert på 23 
studier var det stor variasjon i graden av 
enighet blant eksperter ved vurdering 
av funksjonssvikt og uføre. Bruken av 
standardiserte verktøy, med trening, 
var assosiert med høyere enighet. Ikke 
uventet, var studier som rapporterte 
reproduserbarhet i forskningssammenheng 
betydelig bedre enn studier gjort i 
forsikringssaker med real-life vurderinger. 
Dette understreker viktigheten av å teste 
metoder slik de vil bli brukt i praksis.
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Pårørende i kommunale helse- og omsorgstjenester er en antologi, det 
vil si en samling av vitenskapelige tekster av forskjellige forfattere, 
og presenterer i ti ulike kapitler enkeltstudier, prosjekter, og funn fra 
ulike studier og intervjuer. Etter to innledende kapitler om tema og 
juridisk rammeverk, omtales det å være pårørende til mennesker med 
utviklingshemning, voldsutsatte kvinner, eldre med psykiske lidelser 
og barn av foreldre med psykiske lidelser. Det er også egne kapitler 
om samhandling og pårørende, opplevelse av å være omsorgsgiver til 
nære familiemedlemmer og tildelinger av tjenester. Siste kapittel er en 
omskriving av et intervju med Signe og Geir Lippestad om å ha et barn 

som dør hjemme.

Det er estimert at pårørende utfører halvparten av alle helse- og 
omsorgstjenester Norge. Samtidig er pårørenderollen uklar, i tillegg 
forventes det fra politisk hold at pårørende skal gjøre mer for sine 
nærmeste i fremtiden. Etter min oppfatning gjør dette at antologien er 
særdeles relevant for alt av helsepersonell, selv om den neppe står øverst 
på leselisten før noen eksamen på medisinstudiet. I tillegg er den både 
lettlest og særdeles ryddig oppdelt. Jeg vil anbefale boken for alle som 
er interessert i mer enn bare det biomedisinske aspektet av medisinen!

Ane Drougge Vassbotn

«Seksualiteten må avmystifiseres, og vi må ta eierskap over krop-
pen vår. Vi håper å bidra til å gi deg muligheten til å ta kloke og 
informerte valg som passer for deg.» Slik beskriver forfatterne boka, 
og de følger opp. Boka tar for seg det viktigste en kvinne bør vite 
om eget underliv. Den er lettlest og forklarer hvert tema godt med 
et fargerikt språk og morsomme illustrasjoner laget av Tegnehanne 

(Hanne Sigbjørnsen). 
Boka er delt inn i fem underkapitler: 1) underlivet, 2) utflod, mensen 

og annet gørr, 3) sex, 4) prevensjon og 5) trøbbel i underlivet. Den starter 
med oversikt over anatomi og funksjon hos en frisk kvinne, og avslutter 
med mer komplekse lidelser som kan forekomme.

Boka passer for alle som ønsker å lære mer om kvinners underliv. 
Som medisinstudent vil jeg spesielt anbefale den til andre studenter 
innenfor helsefag som skal ta fatt på gynekologifaget. Boka gir deg en 
enkel innføring i prevensjon og viktige lidelser, som står sentralt i faget. 
Jeg vil også anbefale boka for folk utenfor helsevesenet, fordi den er 
skrevet på en veldig forståelig måte. Skal du for eksempel begynne på 
prevensjon, så gir boka en fin oversikt over de ulike prevensjonsmetodene. 
Den skriver også jordnært og ærlig om kvinnelig seksualitet, noe jeg 
har sett lite av i annen litteratur. 

Synne Lofstad

Pårørende i kommunale helse og omsorgstjenester
- Forpliktelser og ansvar i et utydelig landskap
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Intervju

Anders Danielsen Lie
Tekst Tuva Stranger

Er det ting ved kunstnerkarrieren din du tar med deg 
inn i jobben som allmennlege? Og vice versa: har du 
gjort deg erfaringer på legesenteret som du har nytte 
av i for eksempel rolletolkninger som skuespiller?

I utgangspunktet er det to veldig forskjellige 
yrker. Men i begge er det helt avgjørende å klare 
å komme på bølgelengde med motspilleren 
eller pasienten. Det handler mye om vellykket 
kommunikasjon. Jeg har vært heldig fordi jeg 
har spilt flere roller på film hvor jeg har fått 
bruk for min erfaring og kunnskap som lege. 
Jeg vil si at jeg lar meg inspirere av pasienter jeg 
møter, men jeg bruker aldri én enkelt pasient 
som en rollemodell.  
 
Både kunsten og legevitenskapen søker på hver sin 
måte å avdekke sannheter. Hva er sannhet for deg?

Det er et stort og vanskelig spørsmål. Men ja, 
jeg opplever vel at kunst og vitenskap under-
søker sannhet på komplementerende måter. 
Vitenskapen er best på å kartlegge det objektive 
og generelle, mens kunsten undersøker i større 
grad det subjektive, partikulære – og alt som 
ikke er så lett å måle og veie. For meg er det 
meningsfullt å ha kontakt med begge verdener.

Du hevdet i et intervju i D2[1] at kunsten har evnen 
til å gjøre forgjengeligheten til noe vakkert. Kan du 
utdype? Legevitenskapen ønsker kanskje på den 
annen side å bekjempe det forgjengelige. Har du 
noen tanker om dette?

Huff, ja dette var jo litt pretensiøst, men jeg 
tror jeg må ha ment at stor kunst ofte oppstår 
med utgangspunkt i menneskets eksistensielle 
grunnvilkår, altså at ting får sin verdi for oss 
nettopp fordi vi skal dø. Moderne i-landsme-
disin kan nok være litt fattig på refleksjoner 
omkring døden.

Hvordan kan kunst være viktig for god helse? Og 
hvordan skal det i så fall gå med kunsten, om vi en 
dag kurerer all lidelse (hehe)?

Jeg tror ihvertfall kunst kan være viktig for 
veldig mange menneskers mentale helse. Kunst 
skaper mening for mennesker, og det er en 
avgjørende ingrediens i livet. Kanskje kan det 
også påvirke somatisk helse positivt, på en 
indirekte måte, men det blir ren spekulasjon... 
Og jeg tror jo aldri vi kommer dit at vi «kurerer 
all lidelse».

Har du noen spesielle kunstopplevelser som har 
påvirket deg som medisinstudent eller lege, som du 
vil anbefale oss fremtidige leger? 

Jeg er jo en stor fan av Lars Von Triers tv-serie 
«Riget», den ser jeg om igjen cirka hvert femte 
år. Ellers prøver jeg å lese så mye jeg kan av 
både skjønnlitteratur og sakprosa, og så ser jeg 
selvfølgelig mye film. Mye av dette inspirerer 
meg også som fagperson – men det viktigste 
er nok å ikke bare lese medisinske tidsskrifter. 

Født 1. januar 1979 i Oslo.

Utga fagboken Sex og sånt med 

Maria Øverås og Harald Moi i 2007

har studert musikkvitenskap, og 

utga albumet This is autism i 2011.

Er kjent som skuespiller fra flere 

norske spillefilmer og TV-serier 

som Reprise (2006) Oslo, 31. august 

(2011), og Nobel (2016), og har 

gjort flere franske filmer, blant 

andre Ce sentiment de l'été (2015), 

og Personal Shopper (2016) Er 

utdannet lege og jobber som vikar 

på Ullevål Hageby legesenter.
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Kai: Fra et lekmannsperspektiv tenker jeg legevi-
tenskapens mål er å fremme helse, òg å forebygge og 
helbrede sykdom. I vårt hverdagslige perspektiv virker 
det ikke så vanskelig å si hva sykdom og helse er. Når 
vi føler oss dårlig eller uvel, drar vi til lege sånn at vi 
kan bli friske.Blant mange filosofer har det vært en 
utbredt påstand at forståelsen av noe er avhengig av, 
eller i det minste nært knyttet til, korrekt definisjon 
av det som er gjenstanden for undersøkelse [1]. Det 
kan også være noe av motivasjonen i medisinfilosofi, 
at for å forstå hva medisin er og har som mål, kan det 
være hensiktsmessig å ha rett definisjon av konseptene 
som behandles. Så med det i tanken kan jeg starte 
med å spørre om den innledende påstanden kan sies 
å dekke legevitenskapens oppgave og mål?

Andreas: Ja, det omfavner mye av medi-
sinernes oppgave. Allerede tidlig i studiet får 
medisinstudenter hamret inn at helse er mer 
enn bare fravær av sykdom. Allikevel stopper 
gjerne arbeidet som en medisiner, spesielt på 
sykehuset, der sykdommen er, om ikke fjernet, 
så under kontroll. Helse er derfor forstått som 
en kombinasjon av «fravær» av sykdom og 
en dimensjon av psykososial velvære. Dette 
reflekterer WHO sin definisjon: «Health is a 
state of complete physical, mental and social 
well-being and not merely the absence of disease 
or infirmity» [2].

Kai: På bakgrunn av det virker det som at det å 
frembringe helse er legevitenskapens fremste mål, 
siden – gitt definisjonen ovenfor – helse innebærer 
fraværet av sykdom. Jeg foreslår at vi starter med 
å se på sykdom, siden fraværet av sykdom er en av 

bestanddelene til definisjonen av helse. For hvis vi 
vet hva sykdom er, vil det kanskje også komme til 
syne hva dets fravær er, og vi er desto nærmere hva 
helse er. Det er også rundt spørsmålet om sykdom 
man finner store deler av den medisinfilosofiske lit-
teraturen. Hvordan skal vi i så fall definere sykdom?

Andreas: Sykdom er klassisk forstått som 
en biomedisinsk tilstand som forstyrrer krop-
pens normale prosesser. Årsaksforståelsen har 
blitt utvidet til å inkludere alle biologiske, 
psykologiske og sosiale forhold som forårsaker, 
eller i det minste bidrar, til en slik forstyrrelse.

Kai: Dette kan minne mye om en av de mest 
utbredte medisinfilosofiske posisjonene om hva 
sykdom er, kalt naturalisme eller objektivisme. Det 
finnes flere varianter, men det som betegnes som 
enkel naturalisme [3] (som ikke er særlig utbredt, 
til forskjell fra andre former for naturalisme) sier 
at sykdom kun er kroppens manglende evne til 
å fungere som normalt. Det hører også med at 
naturalisten mener at bedømmelsen av hva som 
er kroppens naturlige funksjoner, og dermed også 
avvik fra disse, er opp til vitenskapen å vurdere. I lys 
av definisjonen ovenfor, og den enkle naturalistens 
definisjon, er det ikke vanskelig å lage et skarpt skille 
mellom skade og sykdom?

Andreas: Jo, men vi kan gjøre et forsøk. 
Skade henviser gjerne til fysiske krefter (for 
eksempel i en trafikkulykke) eller kjemiske 
virkninger (for eksempel forgiftning eller 
syre) som påfører kroppen en uhensiktsmessig 
endring. Sykdom står i kontrast til skade da 

det er noe biologisk, både innenfra og utenfra, 
som forstyrrer de normale prosessene. Eksempler 
«innenfra» er gallesten eller kreft, mens noe 
«utenfra» er infeksjoner med virus og bakterier. 
Et annet skille ville være å se på sykdom som en 
tilstand, mens skade mer som en «hendelse» som 
kan gi et tap av funksjon.

Kai: Hvis jeg brekker benet, er det en hendelse, men 
det resulterer i en tilstand, som vi kan kalle benbrudd. 
Denne tilstanden vil forstyrre benets normale funk-
sjon. Hvordan skal vi forstå denne tilstanden som 
annerledes enn sykdom?

Andreas: Jeg forstår problemstillingen, og det 
er nok ikke lett å skape et skarpt skille. Forskjel-
len er nok, som jeg var inne på i svaret over, at 
begrepet «sykdom» betegner noe biologisk, som 
står i kontrast til fysisk skade. Ditt benbrudd er 
riktignok en tilstand med funksjonstap, men det 
er dog ingen forstyrrelse i kroppens normale 
prosesser. I denne omgang lurer du kanskje på 
hva man kan mene med «normale prosesser?»

 
Kai: Ja, hva er egentlig en normal prosess? Vi 

har prevensjonsmidler som forstyrrer kroppens nor-
male prosesser, uten å kunne sies at den resulterende 
tilstanden og funksjonsforstyrrelsen er en sykdom?

Andreas: Normale prosesser i kroppen kan 
være et samlebegrep på alle de prosessene som 
ikke fører til forstyrrelser i kroppens funksjon. 
Benbruddet ovenfor er en skade på kroppen 
med tap av funksjon, men det er ingenting 
med kroppens prosesser som førte til et slikt 

Et møte mellom 
to perspektiver
Hva skjer når en filosofistudent møter en medisinstudent i en dialog om sykdom 
og helse? Det fant Æsculap ut da vår tidligere redaktør, Andreas Wahl Blomkvist, 
møtte filosofistudent og debattredaktør i religioner.no, Kai Erik Westergaard, i en 
dialog om nettopp dette. 

funksjonstap. De normale prosessene virker 
som de skal (det er det som til slutt får benet til 
å vokse sammen) og leder ikke til død eller mer 
funksjonstap. Prevensjonsmidler, som p-piller, 
forstyrrer ikke kroppens normale funksjon, 
men snarere får kroppen til å benytte seg av 
en funksjon som vi ønsker å oppnå – den kan 
for eksempel etterligne kroppens funksjon 
som gravid.

Kai: En normal prosess får jo en til å tenke på de 
prosessene som er typiske, eller vanlig forekommende, 
i en kropp som fungerer som den skal. Men hva er 
det? Som et annet spørsmål, er det en normal prosess 
at kroppen benytter seg av en funksjon vi ønsker 
å oppnå, gjennom å introdusere noe eksternt som 
endrer kroppens prosesser og funksjoner? Intuitivt 
virker det som en forstyrrelse av kroppens normale 
prosesser å oppnå en annen funksjon enn det det 
typisk ville vært? Er det ikke en normal funksjon at 
en kvinne blir gravid etter (gjentatt) samleie, hvis 
personen ellers er frisk?

Andreas: Der kan det være du har rett. 
Forstyrrelsen – hvis vi skal kalle det det – er 
overveiende til fordel for personen, og derfor 
ingen sykdom, som i sin totalitet medfører 
mer problemer enn gavn. Dette, kombinert 
med at de normale prosessene som styrer 
reproduksjonen ikke er forstyrret i den forstand 
at de leder til lidelse, funksjonstap eller død. 
Det er bare sånn at vi har selektert hvilke av de 
normale prosessene som skal operere (fruktbar 
vs simulert gravid).

Kai: Her har vi kanskje gått et steg lenger enn 
definisjonen vi snakket om ovenfor, i det at ting som 
er til fordel for personen ikke regnes som sykdom. Man 
kan kanskje si at problemet med enkel naturalisme 
er at den ikke sier noe mer om hva sykdom er, enn at 
det kun er en funksjonsfeil i kroppen. Dette gjør at 
i enkel naturalisme kan ting som er harmløse, eller 
til og med fordelaktige, blir regnet som sykdommer. 
Det trenger ikke å være et problem i seg selv, men er 
et langt steg vekk fra den dagligdagse oppfatningen 
av sykdom som noe negativt og ubehagelig.

Slik sett er det relevant å nevne en annen versjon 
av naturalisme som stammer fra Christopher Boorse 
[4]. Denne varianten av naturalisme sier at sykdom er 
et avvik i kroppens funksjoner, noen av disse avvikene 
er skadelige, og det er disse som er sykdommer- Slik 
sett er harmløse eller fordelaktige «avvik» ikke 
sykdom. Denne formen for naturalisme innebærer 
altså to påstander, (1) hva som er et avvik i normal 
funksjon, og (2) at avvik er noe dårlig eller negativt. 
Det at noe er dårlig eller negativt i denne kontekst 
blir oftest forstått som at det er til forkleinelse for 
menneskelig liv og velvære [4]. Hvorvidt basisen 
for denne vurderingen er objektiv eller normativ 
(inneholder en verdivurdering, foreskrivende) er 
del av en større filosofisk diskusjon om ‘godt’ og 
‘vondt’ er bestembart, uavhengig av menneskelige 
mål og vurdering, eller er helt eller delvis normative. 
At vurderingen av hva som er dårlig er helt eller 
delvis normativt virker ikke å være uforenlig med 
naturalisme [4]. Spørsmålet om hva som er en 
kroppslig funksjonsfeil blir altså et adskilt spørsmål 
fra hvorvidt funksjonsfeilen er en dårlig en. Slik at 
det sentrale er fortsatt at sykdommer er avvik eller 

«Helse er derfor forstått som en 

kombinasjon av «fravær» av sykdom og 

en dimensjon av psykososial velvære.»
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feil i kroppens normale funksjon, men vi informeres 
videre gjennom tilsynelatende normative hensyn 
om det er en sykdom eller ei. Dette stemmer kanskje 
ganske godt overens med en lekmanns oppfatning 
av sykdom, men hva tenker en medisiner om den?

Andreas: Å se på sykdom fra to aspekter, 
nemlig avvik i normal funksjon og en vurdering 
av dets effekter, virker oppklarende og hen-
siktsmessig. Det kan gjøre skillet mellom en 
hypotetisk fordelaktig forstyrrelse og sykdom 
lettere. Det kan være en medisiner, som tross alt 
i hovedsak møter personer som har en «klage» 
eller et problem av en eller annen sort, hopper 
over et slikt aspekt, siden problemstillingen 
som vi står overfor ipso facto er et problem og 
derfor ikke en fordel.

Kai: Den Boorsianske naturalismen virker slik 
sett som en hensiktsmessig definisjon, men den åpner 
for at sykdom ikke er et rent objektivt konsept, i 
større grad enn enkel naturalisme.Naturalismen 
har (også) blitt kritisert fordi den implisitt hevder 
at overlevelse og reproduksjon er menneskelivets 
mål (gitt normene fra biologien), og dermed at 
legevitenskapen og helsens mål også må sies å være 
dette. Kritikere har pekt på at dette kan gå på tvers 
av andre menneskelige mål og verdier. Her er det 
verdt å nevne posisjonen som gjerne kalles konstruk-
tivisme, fordi den hevder å i større grad være i stand 
til å ta med normative hensyn om hva som ansees 
som ønskelig og ikke-ønskelige tilstander. Ifølge 
en konstruktivist [5], tillater deres sykdomsbegrep 
i større grad å inkludere vanskelige grensetilfeller, 

som for eksempel «kulturelle sykdommer» som susto. 
Konstruktivisme er på mange måter en invers av 
naturalisme. Den hevder at det vi kaller sykdommer 
er (1) en verdivurdering av at en tilstand er skadelig 
eller uønsket, og når vi identifiserer denne tilstanden 
(2) så forsøker vi å korrelere eller identifisere den med 
en kroppslig prosess eller funksjon, som vi dermed 
sier er feil. Den store forskjellen ligger således i at 
naturalisten vil si at det finnes objektive normale 
funksjoner, og dermed også abnormale funksjoner 
(som altså er sykdommer). Konstruktivisten hevder 
at sykdomsbegrepet er utelukkende normativt, og 
er et uttrykk for våre verdier og følelser om hva som 
er skadelig og uønsket. Her hører det også med at 
konstruktivisten vil hevde at det ikke er noe slikt 
som en objektiv normalitet i kroppens prosesser eller 
funksjoner, og dermed vil de hevde at «(..) diseases 
are harms that we blame on some biological process 
because it causes the harm, not because it is objec-
tively dysfunctional.» [4] Konstruktivister hevder 
også at deres sykdomsbegrep ikke bare reflekterer 
vår dagligdagse bruk av ordet, men også hvordan 
terminologien blir brukt blant medisinere [4]. Som 
medisinstudent, hva tenker du om påstanden om at 
sykdommer kun er uttrykk for normative vurderinger, 
og ikke minst at denne definisjonen gjenspeiler 
bruken hos medisinere?

Andreas: Å skille objektivt og subjektivt 
kan være like problematisk som å skille psyke 
og soma. På en måte kan vi kanskje si at 
det finnes forstyrrelser som objektivt sett er 
uønsket. Fundamentet for en vurdering som 
objektivt «dårlig» eller «uønsket» hviler på hva 

«(...)det var en tid for eksempel homofili var anerkjent 
av psykiatrien som en mental lidelse eller sykdom.»

(objektivt sett) ordet «dårlig» skal bety. Her kan 
vi eventuelt ta samme vei som Sam Harris gjør 
i boken The Moral Landscape, hvor en tilstand 
der alle (som kan) lider så mye de kan så lenge 
de kan, uten at noe fordelaktig kommer ut av 
det. Hvis ordet «dårlig» betyr noe som helst, så 
må det passe med en slik tilstand. Aksepterer 
man dette – det er det mange som ikke gjør – 
som en objektiv vurdering av dårlig, så vil alle 
andre tilstander være (objektivt) bedre. Hvis 
vi går vekk fra det hypotetiske og prinsipielle, 
så kan man si at noen sykdomsprosesser pro-
duserer umåtelig lidelse for individet. Lidelse 
som på tvers av kulturer og individer – fordi 
hjernen er skrudd sammen slik – vil oppfat-
tes som dårlig. I dette bildet er jeg uenig med 
konstruktivisten, som sier at det utelukkende 
er våre vurderinger som bestemmer hvorvidt 
noe er en sykdom eller ei.  Hvis man ikke 
godkjenner en slik objektivisering av ord som 
«bra» og «dårlig», så er det nærliggende å avvise 
naturalisme og akseptere konstruktivisme. Om 
dette reflekterer lekmannens og medisinernes 
bruk av ordet «sykdom» er jeg likevel tvilende 
overfor. Sannelig har konstruktivisten rett i 
at enkelte sykdommer i realiteten er kultu-
relle vurderinger av noe «forstyrret». Blant 

«sykdommer» som whiplash og fibromyalgi 
er det uenighet om dette representerer reelle 
sykdommer, men det var en tid for eksempel 
homofili var anerkjent av psykiatrien som en 
mental lidelse eller sykdom. Motsatt tror jeg 
naturalisten har helt rett når blodkreft eller 
sepsis skal vurderes som sykdommer. Jeg tror 
det ikke finnes noen individer, uansett kultur, 
som kan kjenne på slike sykdommer, og se på 
de som noe annet enn helsemessig negativt. 
Det er sånn vi er laget.  

 
Kai: Noe man også kan peke på ved konstrukti-

vistens sykdomsbegrep, som virker å stride mot vår 
dagligdagse oppfatning av sykdom, er at den ikke 
er i stand til å si at tidligere sykdomsdiagnoser er 
feil, for eksempel homofili som du nevnte, som ikke 
lenger regnes som sykdom. Konstruktivisme kan peke 
på relevante kulturelle og normative hensyn som 
forklarer hvorfor homofili ble ansett som sykdom, 
og hvilke normative vurderinger som gjør at det 
nå ikke blir regnet som en sykdom. Allikevel, hvis 
konstruktivisten har rett, så er det normative hensyn 
som bedømmer hva som regnes som sykdom - derfor 
kan konstruktivisten ikke si at det var feil tidligere å 
hevde at homofili var en sykdom. På tross av at hen 
kan si at det ikke er en sykdom i dag. Vår dagligdagse 

oppfatning av sykdom, og kanskje også hos medi-
sinere, virker å være at enten så er noe en sykdom 
eller så er det ikke det.

Andreas: Kan det være at enkelte sykdom-
mer lettere kan objektiviseres, og dermed er 
mer eller mindre anerkjent som «objektive» 
av medisinere, mens andre sykdommer er mer 
avhengig av normative vurderinger, hvilket 
typisk avler til debatt blant medisinere også?

Kai: Det kan nok være slik, og her møtes vi en 
rekke andre problemer og spørsmål og. Avlsutningsvis 
kan man si til det at uavhengig om man hevder at 
sykdomsbegrepet burde høre til i det objektive eller 
normative, kan det være vanskelig å fjerne det helt 
fra det ene eller det andre. Lekmannsperspektiver 
og normative vurderinger har vært med, og er med 
på å forme konseptet sykdom (og helse). Konseptet 
er også forut for det vitenskapelige studiet av det, og 
derfor vil begrepets historie også legge noen føringer 
på begrepet i sin vitenskapelige utforskning. Det er 
likevel utvilsomt at medisinsk og biologisk utforsking 
og praksis, med forankring i fakta om verden, også 
har påvirket konseptet. Dette skaper problemer for 
en filosofisk analyse hva konseptet egentlig er, for 
det er ikke en selvfølge at lekmanns- og vitenskaps-
perspektivet sammenfaller. Et annet problem er hvor 
langt kan man gå, i en vitenskapelige beretning 
som peker på objektive fakta om verden, i å forklare 
sykdom, før det begynner i så stor grad å avvike 
fra begrepets historie og dagligdagse oppfatning 
at man tilsynelatende snakker om noe annet enn 
sykdom, klassisk forstått. En ting virker i hvert fall 
sikkert, selv om vi ikke har kommet helt til bunns i 
hva sykdom er, og derfor heller ikke helse, har vi sett 
at konseptet kanskje ikke er så lett å fange. Også 
at det er vanskelig å løsrive konseptet helt fra både 
normative og objektive vurderinger.
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D er en drittbokstav, spesielt når du går inn 
på studentweb, og den lyser imot deg. Fram til 
nå har jeg fått det meste karakterskalaen har å 
by på; alt fra A til D. Jeg fikk en D på anatomi- og 
pasientkontakteksamen vårsemesteret første 
året av medisinstudiet. Ikke verdens undergang, 
eller d-ommedag, men det sugde ganske hardt 
der og da. 

Jeg har alltid jobbet hardt, og har nesten 
alltid fått gode karakterer. Etter å ha jobbet 
ekstra hardt de tre intensive ukene vi hadde 
anatomi, ble jeg derfor ganske sjokkert da jeg 
i juli fikk sensuren. Ikke bare fikk jeg en D, men 
statistikken viste at jeg lå under gjennomsnittet. 
Jeg, som alltid har ligget over gjennomsnittet. 
Det ble en del tårer den dagen. Jeg merker når 
jeg skriver dette at jeg får lyst til å forsvare meg. 
Jeg får lyst til å fortelle om alt jeg misliker ved 
eksamen og hvordan den er lagt opp. Jeg får 
lyst til å fortelle om alt jeg er god på og alt jeg 

får til. Men noen ganger er det fint å lese om 
når det har gått dårlig for andre. Spesielt på 
medisinstudiet, hvor man omgir seg med folk 
som ikke bare er flinke på skolen, men også 
flinke i usannsynlig mye annet også. Noen har 
vært på juniorlandslaget i fotball, håndball, 
eller volleyball, andre er utrolig gode i musikk, 
folk er flinke til å male, spille teater, synge og 
så videre. Det er fort gjort å føle seg dårlig.

Da jeg så D-en, tenkte jeg på hvordan det 
kom til å bli når neste semester startet. Jeg 
tenkte på hvordan jeg kom til å sitte i foreles-
ning og bare se for meg den nye D-en jeg kom 
til å få. Jeg følte jeg ikke ville ha «rett» til å være 
med å diskutere faglig innhold. Jeg hadde jo 
tross alt fått en D, et bevis på at jeg ikke kunne 
nok, ikke klarte å lære nok, at medisinstudiet 
var litt for vanskelig for meg. Ikke god nok, 
rett og slett. Litt vel dramatisk det der kanskje, 
men det var sånn jeg følte det. 

Det er neppe sunt å legge så mye verdi i 
prestasjoner og resultater som jeg gjør. Det har 
jeg gjort helt siden ungdomsskolen. Jeg var hun 
som alltid fikk gode karakterer, og jeg fikk ofte 
høre hvor flink jeg var av de andre i klassen. Da 
jeg hadde muntlig eksamen i engelsk, møtte 
jeg kontaktlæreren min i gangen etterpå. Hun 
spurte hvordan det gikk, og jeg svarte at det gikk 
bra. «Fikk du 6’er eller?», var neste spørsmål. 
Heldigvis kunne jeg svare ja, men jeg tenkte 
på hvor flaut det hadde vært hvis jeg måtte 
svare nei. Folk regnet liksom med at jeg alltid 
presterte, noe jeg ofte også gjorde. Det hendte 
fra tid til annen at jeg tenkte at hvis jeg sluttet 
å gjøre det bra, hvem var jeg egentlig da? Min 
verdi var - slik jeg så det -  ensbetydende med 
gode karakterer. Heldigvis tenkte jeg ikke slik 
om andre, da hadde jeg nok hatt få venner. Nå 
som jeg har blitt eldre, og i alle fall litt klokere, 
har jeg jo innsett at det blir for dumt å tenke at 
karakterer har alt å si for hvem jeg er. 

Når du får 
D på eksamen

«Ikke bare fikk jeg en D, men 
statistikken viste at jeg lå 

under gjennomsnittet.»

Tekst Maren Selvåg

Men eksamenskarakterene betyr fortsatt 
ganske mye for meg - hvorfor er det sånn? Det 
henger nok sammen med at jeg ganske tidlig 
visste at jeg ville inn på medisinstudiet, og dit 
kommer man ikke med «dårlige» karakterer. Det 
var seks skoleår der jeg - sammenlignet med de 
andre i klassen min - var over gjennomsnittet 
opptatt av hvordan det gikk på prøver. Slik 
var det nok for mange andre med samme 
fremtidsplaner som meg. Tankegangen om at 
noe annet enn 5’ere og 6’ere er uaktuelt, sitter 
nok ganske dypt. 

Det hender at jeg tenker «hva er poenget når 
det allikevel går så dårlig»? Hva er poenget med 
å lese så mange timer hver dag, også i helgene? 
Hva er poenget med å jobbe så hardt? Det føles 
skikkelig dårlig, og du føler deg skikkelig dårlig. 
Skal jeg virkelig legge inn så mye innsats når 
jeg bare blir skuffet når eksamenssensuren 
kommer? Jobbe intensivt i et halvt år, ta en 

eksamen, og grine når resultatene kommer? Hva 
er poenget? Det er fort gjort å bli negativ til alt.  

Men hvem er det egentlig jeg studerer 
medisin for? Det er ikke for å imponere noen. 
Det er ikke fordi noen tvang meg. Ingen fortalte 
meg hva jeg skulle gjøre (eller farmor maste i 
19 år, men det tok jeg med en klype salt). Jeg 
valgte det sjæl. Altså, jeg gjør dette for meg. 
Jeg studerer fordi jeg har lyst. Jeg har lyst til 
å lære om menneskekroppen, om hvorfor folk 
blir syke, hvordan man kan forebygge, hvordan 
man kan fikse, hvordan man kan håndtere 
sykdom. Jeg vet jo egentlig at jeg kan mye. 
Jeg studerer ikke for å få en A på eksamen. Jeg 
håper på B eller C, men det får jeg ikke alltid til. 
Å bli en god lege skal jeg nok klare, uavhengig 
av eksamenskarakteren. 

Jeg merker at jeg har lyst til å komme 
med en konklusjon, eller en løsning, slik man 
gjorde i norskstilene på videregående. I løpet 
av teksten utviklet man seg, og man kom til 
slutt fram til hvordan problemet burde løses. 
Jeg har ikke noen løsning nå, men jeg vet i 
alle fall at jeg ikke kan bekymre meg like mye 
over karakterer resten av studiet. Det blir for 
slitsomt. Når man jobber og leser jevnt og 
trutt, så har man lært mye. Det er bare ikke 
alltid man får vist det på eksamen, og det er 
noe d-ritt. Jeg vet at dersom jeg får en D igjen, 
kommer jeg til å synes det er skikkelig kjipt 
der og da. Jeg kommer garantert til å grine, 
men jeg tror ikke at jeg kommer til å tenke 
på det like lenge. Neste gang skal jeg bry meg 
litt mindre. Jeg får prøve å slå meg til ro med 
å være middelmådig, og til tider under gjen-
nomsnittet. For middelmådig på medisin er 
ikke så alt for dårlig. Det er faktisk ganske bra.
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Jeg studerte et samfunnsfaglig studium før 
jeg begynte på medisinstudiet. Statsvitenskapen 
er, som navnet sier, også en vitenskap. Selv om 
jeg har like stor respekt for begge fagdisiplinene, 
er det visse forskjeller i  hvordan de er bygget 
opp. En av de store forskjellene er at i statsvi-
tenskapen er svarene på de store og vanskelige 
spørsmålene mange og nyanserte. Ved å følge 
med i samfunnsutviklingen kan man bygge 
seg opp en mening om det man ser. Innenfor 
medisin er det i større grad to streker under 
svaret. Det viser seg på flere måter. 

Når jeg for ørtende gang svarer feil på 
hvilken tumormarkør man skal rekvirere for 
å undersøke et spesifikt organ, er det spesielt 
lett å mimre tilbake til den gangen man kunne 
diskutere seg frem til svaret gjennom debatt 
med medstudentene. Og debatten startet gjerne 
så fort det gikk av en kinaputt et sted i verden. 

Dersom man var uenig i forklaringen til en 
annen medstudent, så ble det respektert, og du 

Faktaforbannelsen

Utenfor pensum
Tekst Sondre Hauge Rønning

kunne fint servere en egen forklaring. Faktisk 
gjorde det at man sammen kom nærmere svaret. 
Dialektikk kaller man det visst. 

Det er derimot forskjell på tumormarkørene 
CA-19,9 og CEA. Blander du dette kommer du 
ingen vei i utredningen. Svarene på hva du skal 
se etter er ofte konkrete. I samfunnsvitenskapen 
lå svaret i hva du allerede visste. Men jeg kan ikke 
tenke meg frem til den biologisk mest aktive 
metabolitten av vitamin D. Jeg har innfunnet 
meg med at tilnærmingen er mer puggete nå. 
Men når fasiten nådeløst viser at svaret er feil, 
er det iblant fristende å gjøre som verdens 
mektigste mann og å rope “FAKE NEWS!”. 

Som Walter White sier i Breaking Bad: 
”There is no ”close” in science. ”Close” didn´t 
put men on the moon”. 

PS! Noen av mine tidligere medstudenter 
vil kanskje krangle på hvorvidt Donald Trump 
faktisk er verdens mektigste mann. 

16. mars 
24.-26. mars 
29. mars  

Hva skjer der du bor?

20. mars 
24.-26. mars 
28. mars  
25. april

Oslo Bergen Trondheim

Tromsø Utland

 Midlertidig lisensmøte 
Landsmøte 

 Farmakologikurs 
 EKG-kurs

6. mars 
24.-26. mars 
27-30. mars  
27. april

 Min Spesialitet
 Landsmøte 

 Folkehelseuken 
 EKG-kurs

13. mars 
14. mars 
24-26. mars  

 Sexologikurs og workshop
Trening = Medisin

Landsmøte 
 

 Foredrag om treningslære 
Landsmøte 

 Ultralydkurs

3 -5. mars 
19. mars 
26. mars 
24-26. mars
24-26. mars 
9. april
11.april
22-23.april

7.mai
21.mai

 Faghelg i Budapest, Ungarn 
DHLR- og NGF  kurs i Pécs, Ungarn

 DHLR-kurs i Pécs, Ungarn
AMG-kurshelg i Warszava, Polen

Landsmøtet
 DHLR -kurs i Katowice, Polen
Fagdag ved Tønsberg sykehus

Ultralydkurs med Ilutrabox 
i Købehavn, Danmark

DHLR-kurs i Martin, Slovakia
Norsk grunnkurs i førstehjelp 

i Debrecen, Ungarn
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utland

leder

Mikal Thomas-Dworak 
mikal.dworak@nmfutland.com

nestleder

Nina Norum
nina.norum@nmfutland.com

nasjonalt styre 2017
Frida Kristine Eriksen 
frida.kristine.eriksen@nmfutland.

com 
økonomiansvarlig

Linn Øie 
linn.oie@nmfutland.com

arbeidslivsansvarlig

Turid Økland 
turid.okland@nmfutland.com 

ut vekslingsansvarlig: 
Maria Steigen 
maria.eriksson.steigen@nmfutland.com

pr-ansvarlig

Christian Schönheit 
christian.thorsen.schonheit@nmfutland.

com
webansvarlig:

Fredrik Sjøholt Morsund 
fredrik.sjoholt.morsund@nmfutland.

com
global helse ansvarlig

Katarina Nordeng 
katarina.nordeng@nmfutland.com

kurs og fagansvarlig

Anders Christoffersen 
anders.christoffersen@nmfutland.

com 
medlemsfordelsansvarlig

Marte Ullestad Djuvik 
marte.ullestad.djuvik@nmfutland.com

kr-ansvarlig:
Katrine Haraldseid 
katrine.haraldseid@nmfutland.com

nasjonale komitéledere 2017

arbeidslivsansvarlig

Vivian Shubira Amundsen 
arbeidsliv.leder@medisinstudent.no

nasjonal grunnutdanningsansvarlig

Inger Heimdal Stenseng 
inger.heimdal@medisinstudent.no

ut vekslingsansvarlig for innreisende 
studenter

Åshild Nordbotten 
neoin.nmsa@gmail.com

ut vekslingsansvarlig for utreisende 
studenter

Trine Lie Morken 
neoout.nmsa@gmail.com

ut vekslingsansvarlig for forskning

Katja Eliassen 
nore.nmsa@gmail.com 

global helse-ansvarlig

Miriam Christ 
miriam.christ@medisinstudent.no

prosjektansvarlig

Nina Berggren 
nina.berggren@medisinstudent.no

net tredaktør

Peder Christian Juell 
nettredaktor@medisinstudent.no 

æsculap-redaktører

Synne Lofstad og Tuva Stranger
redaktor.aesculap@gmail.com

nasjonalt styre 2017

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

Eivind Alexander Valestrand 
leder@medisinstudent.no

internasjonalt ansvarlig

Øyvind Rustan 
internasjonalt@medisinstudent.no

nestleder og nasjonal styrerepresentant nmf 
trondheim

Øystein Ohr 
nestleder@medisinstudent.no 

pr-ansvarlig og nasjonal styrerepresentant 
nmf tromsø

Sofie Jonassen Vibe 
PR@medisinstudent.no 

økonomiansvarlig og nasjonal styrerepre-
sentant nmf oslo

Anna Kiperberg Werenskjold 
okonomi@medisinstudent.no 

tillitsvalgtansvarlig og nasjonal styrerepre-
sentant nmf bergen

Silje Malene Korsvold 
tillitsvalgt@medisinstudent.no

medlemsansvarlig og nasjonal styrerepresen-
tant nmf utland

Frida Kristine Eriksen 
medlem@medisinstudent.no

oslo

leder

Kenan Santic
leder@nmfoslo.no

nestleder

Pia Norheim
nestleder@nmfoslo.no

nasjonalt styre 2017
Anna K. Werenskjold
anna.werenskold@gmail.com

arbeidsansvarlig

Fajhar Hussain og Gyda Østlie
arbeidsliv@nmfoslo.no

fag- og mentoransvarlig

Munazzah Islam
mentor@nmfoslo.no

kurskoordinator

Rebecca Karlson 
kurs@nmfoslo.no

grunnutdanningansvarlig

Jennie M. Eggesbø Steidel
grunnutdanning@nmfoslo.no

pr-ansvarlig

Umair Farrukh
post@nmfoslo.no

global helse-ansvarlig

Nora Ruud
globalhelse@nmfhelse.no

ut vekslingsansvarlige

Amina Grabovica
lore.oslo.nmsa@gmail.com
Ildri Stokke og Kamilla S. Knudsen
u.nmf.oslo@gmail.com

økonomiavsarlig

Dmitry Fernand
dmitryfernand@gmail.com

bergen

leder

Sofie C. D. Haug
sissihaug@gmail.com 

nestleder

Nesjla Syrous
nesjla.syrous@gmail.com

nasjonalt styre 2017
Silje Malene Korsvold 
silje_m_korsvold@hotmail.com

økonomiansvarlig

Anna-Maria Bonnevie Dahler
am_bd@hotmail.com

turnus- og arbeidslivsansvarlig

Lene Dæhlin
lene.daehlin@medisinstudent.no

lønn- og arbeidsansvarlig

Harald Våge
harald.vage@medisinstudent.no

web- og pr-ansvarlig 
Timo J. Kanehl
timo.kanehl@hotmail.com

grnnutdanningansvarlig 
Cathrine Rath Pedersen
cathrinerath@gmail.com

global helse-ansvarlig 
Matilla Færevåg Berger 
matillamberger@gmail.com

arrangementsansvarlige

Ragnhild Maukon Bakke 
ragnhildmb@gmail.com
Hilda Pernille Nordby 
hilpnor@gmail.com Medlemsansvarlig 
Ole Johan Furset 
Ofu003@student.uib.no

kursansvarlige

Amalie Trones 
amalietrones@ymail.com

forskningsut veklsingsansvarlige

Johannes Kaasa Andersen 
jkandersen90@gmail.com 
Klinisk utvekslingsansvarlig 
Nina Grindheim Sommerfelt-Pettersen 

og Asbjørn Sandberg 
u.nmf.bergen@gmail.com

æsculap ansvarlig

Asbjørn Lie 
asbjorn.s.lie@gmail.com 

medhum-leder 16/17 
      Sara Eriksen 
      saraeriksen20@gmail.com

trondheim

kontakt

trondheim@medisinstudent.no 
leder

Rannei Hosar
leder.nmf.trondheim@gmail.com

nestleder

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

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

økonomiansvarlig

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

arbeidslivsansvarlige

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

grunnutdanningsansvarlig

Håvard Ulsaker, 
haavarul@stud.ntnu.no

arrangementsansvarlige

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

com 
global helseansvarlig: 

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

com
ut vekslingsansvarlige

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

com
kurs- og fagansvarlig

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

pr- og webansvarlig

Sigrid Kleveland
progweb.nmf.trondheim@gmail.com

medhum-leder

Suzanne Waitz 
suzanne.waitz@gmail.com

tromsø

leder

Jannicke Langseth
jannicke.langseth@hotmail.com

nestleder

Krisitn Knudsen
msdkss@msn.com

nasjonalt styre 2017
Sofie Jonassen Vibe
sofiejonassenvibe@gmail.com

arbeidsansvarlige

Håvard Søndenå
havardsondena@gmail.com
Ingrid Sæby
mailtilingrid@hotmail.com

forskningsut vekslingsansvarlig

John-Martin Løvhaug
john.m@online.no

klinisk ut vekslingsansvarlig 
Benedicte Opshaug
b.oshaug@gmail.com 

arrangementansvarlig

Robin Durendahl Larsen 
robin.durendahl@hotmail.com

global helse-ansvarlig 
Rikke Jensen Moth
rikkejmoth@hotmail.com

økonomiansvarlig

Katrine J. Erke
katrinejerke@hotmail.com

pr- og web ansvarlig

Didrik Espeland
dd_k3@hotmail.com

fagansvarlig

Anniken Evensen
anniken.evensen@gmail.com

æsculapansvarlig

Åsne Svatun
asne.svatun@gmail.com

nasjonalt styre 2017 2. vara

Kine Marie Svendsen 
km-svendsen@hotmail.com

leder av forbedring tromsø

Ida Christine Lorentzen 
lorentzen.ida@gmail.comfagansvarlig

grunnutdanningsansvarlig

Martine Kolstad Addison 
martine.k.addison@gmail.com

medhum-leder

Synne Muggerud Sørensen 
synne.muggerud.soerensen@gmail.com

representant nmf troms legeforening

Louise Carlsen 
louise@carlsen.no
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