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Temaet for dette nummeret er psyke, så jeg har naturlig nok 
tenkt mer over egen psyke enn jeg normalt gjør. Psyken vår 
endres gjennom livet, gjennom hvordan vi møter det og hva 
vi opplever. De siste årene har det for min del vært medisin-
studiet som har påvirket psyken min mest. Jeg vil påstå at jeg 
har en annerledes psyke nå enn da jeg startet for snart fem år 
siden, på godt og vondt. 

Retningen min psyke tok ble særlig påvirket av en episode 
tidlig i klinikken. Vi hadde kommunikasjonsundervisning i 
gruppe, og snakket med pasienter som hadde alvorlige kroni-
ske plager. Det var min tur, og jeg stilte spørsmål og ante fred 
og ingen fare. På spørsmål om hva pasienten tenkte om tiden 
fremover, så svarte hun at «blir det verre nå, da tar jeg bilen og 
kjører inn i en fjellvegg». Jeg reagerte akutt med sorg, empati 
og sympati. Tårene begynte å renne, og jeg fikk dem ikke til å 
stoppe. Pasienten endte opp med å trøste meg, med god hjelp 
av veileder. Etterpå var jeg flau og skammet meg over følelsene 
som kom til syne. Jeg lovet meg selv at jeg aldri skulle gråte 
foran en pasient igjen. 

Jeg har ikke grått foran en pasient etter denne episoden. Det 
har vært mange triste historier og dumme prøvesvar, barn 
og voksne, psykiatri og selvmordsforsøk, men det har ikke 
påvirket meg på samme måte. Nå påvirker menneskene jeg 
møter meg svært lite. Jeg har lukket meg for å beskytte meg 
selv og min psyke, men jeg synes ikke dette føles riktig heller. 
Jeg savner å bli skikkelig opprørt på noens vegne, og motivas-
jonen det gir for å hjelpe. 

Mitt ønske er å lande på et kompromiss mellom «enorme 
følelser og empati» og «følelsesløs og beskyttet». Jeg har hørt 
rykter om at de aller fleste lander sånn omtrent på midten til 
slutt. Etter at man er ferdig med studiet, så finner man visst-
nok litt tilbake til «seg selv». Mange lærer å la seg bevege, men 
fortsatt ha et snev av kontroll over følelser og tanker. Jeg skal 
i hvert fall gjøre en innsats for det, smile litt mer, la historier 
påvirke meg mer, samtidig som jeg beskytter egen psyke! 

Jeg ønsker deg lykke til med å finne balansen som passer deg 
og din psyke.

PSYKEN
Leder

SYNNE LOFSTAD
REDAKTØR ÆSCULAP
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Har du lyst til å skrive for Æsculap? 

Ta kontakt med oss på redaktor.aesculap@gmail.com. 

Frist for innsending til #4: 13. november!
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Nobelprisen er den samme, men tiden og kunnskapen har endret vår oppfatning av den. 
I år 1949 får den portugisiske nevrologen og statsmannen Antonio Egas Moniz nobel-
prisen i medisin og fysiologi, i 2017 ville hans bidrag til psykoterapien i større grad vike 
fra den allmenne forståelsen av Alfred Nobels visjon:” (...)prisbelønning til dem som i 
det forløpne år har gjort menneskeheten den største nytte.”. 

Egas Moniz får gjennombrudd og anerkjennelse for sin metode, i motsetning til tid-
ligere eksperimenter og forsøk på utvikling innen nevrokirurgi. Prosedyren går under 
navnet lobotomi, og har som hensikt å kurere en rekke psykiske lidelser; Schizofreni, 
alvorlig depresjon, paranoia, og uutholdelige smerter, for å nevne noen. Prosedyren tar 
utgangspunkt i Moniz’ egen observasjon og idé om at disse sykdommene skyldes tilba-
kevendende tankemønstre. Resonnementet blir derfor å kutte nervebanene ansvarlig for 
disse psykologiske prosessene. Mer konkret innebærer operasjonen en overskjæring av 
den hvite substansen i hjernens pannelapper, slik at forbindelsene mellom hjernebarken 
og hypothalamus og thalamus blir avbrutt og de gjentagende tankemønstre stoppet. 
Overskjæringen foregår ved at kirurgen driller to hull i skallen, for så å injisere ren etanol, 
og dermed forårsake død av nerveceller. 

Mellom årene 1935 og 1937 opererte Moniz og hans medhjelper Pedro A. Lima nesten 
40 pasienter. Resultatene spriket mellom alt fra forbedring til tilbakefall eller ingen 
forandring. Uansett effekt, var følgene ofte apati, redusert intellekt og personlighetsfor-
styrrelser. Med andre ord var det ingen sikkerhet i behandlingsmetoden, og grunnlaget 
for anerkjennelsen burde i virkeligheten vært deretter. Siden antipsykotiske medisiner 
og beroligende midler ble innført på 50-tallet tas slik radikal operasjon svært sjeldent 
i bruk. Men først på på 80- og 90-tallet ble de etiske aspektene tatt opp til diskusjon, 
og i 1996 sørget Stortinget for at flere hundre lobotomerte fikk økonomisk erstatning.

I dag kan det være vanskelig å forstå hvordan en slik hederlig og allment respektert pris 
kunne gå til en så lite holdbar og kontroversiell metode. En forklaringsmodell kan man 
finne ved å ta utgangspunkt i tiden og utviklingen så langt innen psykoterapi. Frem til 
50-tallet og utviklingen av nevroleptika, stod psykiaterne ofte tomhendte i møte med en 
del diagnoser. Lobotomi ga dermed kanskje ellers rådløse mennesker en form for nytte. 

THEA AMALIE SUNDHAGEN MIKKELSEN

IN MEMORIAM

Antonio Egas Moniz
(1874 - 1955)
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Umair er 22 år gammel, og er medisinstudent på 
fjerde året i Oslo. For Umair falt valget
lett på medisin da menneskekroppen er noe av 
det mest spennende man kan studere, hvis man 
først skal studere i seks år. Han har et genuint 
ønske om å hjelpe andre, og ønsker et givende 
yrke i fremtiden. Umair har satt sin elsk på 
vannsport, og bruker fritiden på trening, både 
i og utenfor vann, blant annet svømming og 
dykking. Når han ikke er i vann, er han ultraly-
dinstruktør for medisinstudenter ved UiO. Han 
har tidligere sittet som PR-ansvarlig i Nmf Oslo. 
Tiden i Nmf var svært lærerikt og sosialt. Han 
fikk møtt andre like engasjerte studenter som 
brenner for å gjøre studenttilværelsen bedre 
for oss medisinstudenter. Nå ser han frem til å 
tilbringe hele neste semester i Australia, med
varmegrader, bading og surfing på menyen.

1. Hvilket organ syns du er kulest? 
Øynene! Hvor skal jeg starte? Består av mer enn 
2 millioner deler og er det mest kompliserte 
organet vi har etter hjernen. 80% av minnene 
våre og 80% av alt vi lærer, skjer gjennom synet, 
det sier litt om hvor viktige øynene er.

2. Har du et forbilde?
Elon Musk. Smart, hardtarbeidende og ambisiøs 
mann som vil gjøre verden til et bedre sted å 
leve. Et lett valg!

Umair Farrukh

Pia er 28 år gammel og går siste året i Oslo. Hun 
har jobbet som gullsmed i flere år, så hvis man 
trenger tips om bling, er hun definitivt rett 
person å gå til. Pia er en reiselysten sjel. Hun 
reiser så ofte det lar seg gjøre, og har blant annet 
reist rundt i Asia og i Sør-Amerika. Medisin var 
det naturlige valget for Pia fordi hun liker at 
man må bruke hodet, være medmenneskelig, 
samtidig som det er et praktisk fag. I tillegg 
er det jo uendelig med muligheter når man 
er ferdig på studiet! Pia er en engasjert sjel, 
og bruker fritiden på så mangt, men mye av 
tiden er dedikert til studentorganisasjonen 
Norsk medisinstudentforening. Hun sitter nå 
som leder i Nmf Oslo, men har også hatt verv 
som nestleder og arbeidslivsansvarlig. Hun 
har et stort engasjement for det Nmf får til for 
studentene i Oslo, og synes det er motiverende 
å lede et lokallagsstyre som brenner for det 
Nmf jobber med.

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Hjernen, fordi den er den kuleste og den 
kontrollerer alt.

2. Har du et forbilde?
Mamma, fordi hun er uredd, ikke redd for å stå 
i stormer, har gått gjennom ild for meg og har 
en fantastisk karriere.

Pia Norheim

Profiler
Tekst Fajhar Hussain
Bilder Private
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Håvard er 20 år gammel og studerer på andreåret 
ved NTNU. Siste året på videregående skole 
herjet en indre konflikt i ham; Skulle han bli 
sivilingeniør eller skulle han gå for medisinstu-
diet? Valget endte på medisin, og det som tippet 
vektskålen var at man i medisinen har mer med 
folk å gjøre, og fordi «medisinen er en utrolig fin 
kombinasjon mellom det naturvitenskapelige 
og det mellommenneskelige.» Etter over et år 
på studiet, har han også innsett at teknologi 
og medisin på ingen måte utelukker hverandre, 
snarere tvert imot hvis man oppsøker de riktige 
miljøene. Håvard «digger Nmf», og han har 
tidligere sittet som grunnutdanningsansvar-
lig i et år i Nmf Trondheim. Nå stiller han til
grunnutdanningsansvarlig nasjonalt, og 
han håper han kan få fortsette i foreningen. 
Grunnutdanning er noe han har et brennende 
engasjement for, og utfordringene som følger 
med et verv nasjonalt er Håvard klar for å ta på 
strak arm. Afterski står meget høyt på listen over 
foretrukne aktiviteter, noe som er obligatorisk 
når man er fra Hemsedal.

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Blodårene er kule. Det er stilig hvordan blod-
strømmen i kroppen i sin essens er underlagt 
basale fluidmekaniske lover, samtidig som 
blodårene er gjenstand for så komplekse bio-
kjemiske reguleringsmekanismer.

2. Har du et forbilde?
Jeg har sansen for Margaret Thatcher. Hun 
var beintøff, sto i stormen og fikk ting gjort.

Øystein er 22 år gammel og er fjerde års medisin-
student i Trondheim. For Øystein har medisin 
alltid vært førstevalget. En bakgrunn fra medisin 
gir uendelige muligheter, fra kontorjobb til å 
reise verden rundt. Medisinen har det meste, 
muligheten til å jobbe med både spennende 
teknologi og enda flere spennende folk. Medi-
sinen har stor faglig bredde, «så hvem vil vel 
ikke velge medisin?». Han er engasjert i Nmf 
som foreningens nestleder, og bruker derfor 
det meste av fritiden hans på det. Det går med 
mye tid til reising for å representere student-
massen i både ut- og innland. Det er et veldig 
givende arbeid, hvor han jobber sammen med 
engasjerte studenter, som står på for å gjøre 
utdanningen best mulig, arbeidslivet for leger 
og medisinstudenter ryddig, samt påvirke i 
globale helsespørsmål. Alt dette arbeidet er 
viktig, til vårt og pasientens felles beste - for 
overarbeidede leger uten mulighet for faglig 
påfyll er ugunstig for alle. I foreningen og 
gjennom foreningens arbeid er det virkelig 
store muligheter til å påvirke norsk helsevesen!

1. Hvilket organ syns du er kulest?
Hjertet. Det organet med mest interessant 
historie både kulturelt og medisinsk.

2. Har du et forbilde?
Winston Spencer Churchill. Gjennom opp- og 
nedturer kjempet han for det han trodde på, og 
fikk gjort mye bra. Virkelig noen å se opp til.

Håvard Ulsaker Øystein Ohr
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Per Fugelli (f. 1943, d. 2017) var gjennom sitt liv distriktslege, professor i allmennmedisin og sosialmedi-

sin ved henholdsvis UiB og UiO, og arbeidet som professor emeritus ved Institutt for helse og samfunn 

etter dette. Han var en engasjert stemme i samfunnsdebatten, der han var spesielt opptatt av hvordan 

fordeling av for eksempel goder, frihet og makt påvirker vår helse. Han mottok Karl Evangs pris i 2010, 

Siddisprisen i 2012, Fritt Ords Pris i 2013, og Vesleblakkenprisen i 2016 - en verdsatt mann på mange 

måter. Fugelli bidro stort til forskning og utvikling av allmenn- og samfunnsmedisin i akademia. Han har 

også betydd mye for mange medisinstudenter. Førsteamanuensis ved UiO, Anne Kveim Lie, har samlet 

siste hilsener fra mange av dem.

Siste hilsener til Per 
Fugelli

Kjære Per Fugelli,

Takk for ditt utrettelige og kompromissløse 
forsvar for flokken og fellesskapet!

Takk for at arven etter deg og arbeidet ditt 
forplikter og inspirerer oss som

kommer etter, kanskje nå mer enn noensinne. 
Takk for forelesninger som slo

gnister fra tilstedeværelsen din og lyste opp 
himmelen over meg som både

fersk og mer erfaren medisinstudent. Jeg vil 
alltid bære med meg en

fandenivoldsk stemme med avslepen Jær-
dialekt for å minne meg på de

viktige f-ene: familien, flokken og fellesskapet.

Med håp om å bli en dr. Goodenough,
Medisinstudent

Kjære Per! Jeg vil gjerne takke for møtet 
med deg i forbindelse med vår undervisning 
på UiO med deg. Dette ble et møte hvor vi 

opplevde å bli møtt med varme og tilhørighet. 
Dette ble også et møte vi studentene har 
snakket om flere ganger i etterkant og 

fortsatt tar opp i ulike sammenhenger. Takk 
for at du tok deg tid til oss. Takk for at du 
har lært oss om flokken. Takk for at du er 

deg.
Anonym

Till Per Fugelli 
Jag är så otroligt tacksam för allt du gjort för 
oss, men framför allt för att du tagit tid tiden 
att undervisa oss även när livet varit tungt! 
Tack vare dig så tar jag mig tiden att spise 

lunch varje dag, då du såg så forskrekket ut 
når vi i 3:e semester sa att vi aldrig har tid till 
det. Jag pratar med dom som ser ensammast 
och mest otvättade ut, prövar att behandla 

alla likt som jag tror att du önskar.
Tog mig tiden till att ta permisjon ett semester 
för att hinna leva, och varje dag prövar jag «å 

gi litt mer f-n» 
 

Det er svårt att säga farväl till någon man 
egentligen inte känner alls men som har givit 
en så otroligt mycket! Så jag säger helt enkelt 

nått så simpelt som tack och ett löfte om att du 
kommer aldrig att bli glömd!

 
Med vänlig hälsning 

Victoria, tidigare kull h-12

Kjære Per,
Du er kul! Takk for påminnelsen om å ta vare 
på flokken. Jeg holdt på å glemme det og bli 

mest fokusert på meg og mitt.
Synne Lofstad
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Kjære professor Per Fugelli. Kjære mentor og 
veileder. Men først og fremst: Kjære venn.

 
Hva danser man i den aller siste akten? 
Kanskje swing eller polka? Nei, ikke du. 
Du danser tango. Krevende, mesterlig og 

majestetisk. Den fryktinngytende skikkelsen 
fru Mors har brukt årtusener på å bygge opp, 

har fått en stor ripe i lakken når orkesteret 
omsider spiller siste note.

 
Dine tanker og ideer har inspirert flere 

generasjoner. Ikke bare studenter, men også 
hele folkemengder. Dine forelesninger var 
aldri bare forelesninger – de var reiser. I 

menneskesinnet. I samfunnet. Selv om legemet 
ikke lenger vil vandre i gangene på Domus 

Medica, vil budskapet ditt vare.
 

Den persiske ordlegen har på nytt vist seg å 
være den mektigste blant de tre.

 
På vegne av medisinstudentene ved kull Høst 

13, Universitetet i Oslo

Til Professor Per Fugelli,

Takk for din innsats og ditt arbeid i den 
utakknemlige streben mot et varmere Norge. 

Ditt perspektiv på 1-tallet i flokken har betydd 
mye for meg. Min oppvekst har vært preget av 

kronisk sykdom og smerter. Det er lett å bli 
(ytterligere)selvsentrert av slikt. I mangelen på 

troen på det overnaturlige, og livets iboende 
mål, kan en begynne å fundere på hvor mye 
av denne smerten som er nødvendig å tåle. 
Hvor urettferdig det er at akkurat man selv 
skal bære denne sekken. Når man funderer 
på dette er dine kronikker og blogginnlegg 

om flokken, om å gi faen og perspektivet på 
døden, befriende lesning. En liten påminnelse 
på at det finnes betydning i dette grunnløse 
nanosekundet av universets eksistens vi får 
smake på. At det ikke er i oss selv og egne 

prestasjoner vi finner lykke, men i flokken. At 
livet ikke skylder oss noe, og at det vi ønsker 
oss av mening må vi krydre på selv. Man må 

finne sin flokk av ulike sorter krydder. Kanskje 
som et resultat av modning, og pekepinner 

fra slike som deg som minner oss på hva som 
er essensen, har mitt syn på livet endret seg. 
Det handler ikke om hvor mye smerte man 

skal orke. Nei, det handler om hvor mye godt 
man kan utrette med de kortene man har 
fått tildelt, være seg en god eller en dårlig 
hånd. Man får ikke flere hender. Med dette 
i bakhodet prøver jeg å ta voksenlivet og 

legerollen fatt, samt å gi litt mer faen. Takk for 
ballasten du har gitt meg, mine medstudenter 

og landets avislesere.

Takk for nå, Per.

Per,

Jeg kommer aldri til å glemme dr. Goodenough 
- han tar jeg med meg videre

inn i en prestasjonspreget utdannelse, 
arbeidshverdag og verden. Takk for at

du delte av deg selv og gav perspektiv som vi 
trenger midt i alle diagnoser,

symptomer og retningslinjer. Må dagene være 
gode og rike!

 
Mvh. Synne Risnes, kull v-13, UiO.

Sara (forskerlinjestudent) og jeg forsket på 
genekspresjon i tårekjertelen i Boston denne 
sommeren. I en lengre kaffepause snakket vi 

om vi kunne tenke oss livet som basalforskere 
og/eller øyeleger. Følgende er et utdrag fra den 

samtalen.
Sara: Når jeg virkelig tenker meg om har 

jeg egentlig lyst til å bli samfunnsmedisiner. 
Skrive bøker. Opplyse. 

Mathias: Vær ærlig a. Du vil bli neste Fugelli, 
du! 

Sara blir flau, ser ned og smiler. Som om hun 
hadde sagt at hun ville starte sitt eget selskap 
og jeg tullet med at hun prøvde å være Elon 

Musk. 
Sara: Tenk alt han har vist oss, da! Hva betyr 
det vel om vi kurerer alle verdens sykdommer 

om vi ikke lenger bryr oss om hverandre?!
Hun har selvfølgelig helt rett. 

 
Som fremtidig lege tolker jeg ydmykt et av 
hans sitater som at det er uunngåelig at 
kropper vil fortsette å dø. Viktigere enn å 

motkjempe døden er det at vi gir folk grunner 
til å stå opp opp om morgenen. Per Fugelli er 

ikonet som viser oss, og for alltid vil fortsette å 
vise, hvordan vi kan gjøre akkurat det. 

Kjære Per, det er ingen grunn til bekymring; 
Vi skal faen pokker meg gjøre så godt vi kan. 

 
Mathias Kaurstad Morthen, 

Førsteårsstudent
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Som studenter er vi plassert i et system vi vet kan 
føre til dårlig psykisk helse. Derfor blir jeg irritert når 
man snakker om medisinstudenters høye andel av 
psykiske symptomplager som «flink pike-syndrom». 
Vi trenger en retorikk der man tar for seg årsakene til 
studentenes dårlige psykiske helse, og ikke kritiserer 
enkeltindivider som allerede sliter i hverdagen.      

En metaanalyse fra 2016 som inkluderte 167 
studier fra 43 ulike land konkluderte med at 
27,2 % av medisinstudenter har en depresjon 
eller depressive symptomer, men kun 15,7 % 
av disse hadde oppsøkt hjelp[1]. Kanskje mest 
urovekkende er det at hele 11,1 % rapporterte 
om selvmordstanker. Den samme artikkelen 

poengterte også at ni longitudinelle studier har 
vist at forekomsten av depressive symptomer 
øker etter man begynner på medisinstudiet. 
Det tyder på at medisinstudiet i seg selv kan 
føre til mer psykisk uhelse. 

Dessverre tror jeg ikke at disse tallene er sjok-
kerende for oss som studerer medisin. Som 
studenter har vi ofte en usikker boligsitua-
sjon, lite penger og lang avstand til familie, 

barndomsvenner og fastlegen. Vår hverdag er 
preget av et stort arbeidspress, der det forventes 
at vi skal klare å systematisere kunnskapen fra 
medisinverdenens uoversiktlige informasjons-
jungel. En venn av meg beskrev læringsmålene 
som å ta en slurk vann fra en diger foss. Jeg vil 
påstå at nesten alle medisinstudenter tenker 
på eksamen hver dag, og at samtlige opplever 
en liten medfølgende pulsøkning.    

Noe som skiller medisinstudenter fra mange 
andre studentgrupper er at vi kommer i kontakt 
med mennesker i svært utfordrende livssi-
tuasjoner som gjør inntrykk på oss. I tillegg 
møter vi høye forventninger fra samfunnet om 

hvordan en medisinstudent skal være. Jeg tror 
det er flere enn meg som har fått kommentaren: 
«har du tid til dette du da, du som studerer 
medisin?» Til og med når vi tar pauser, skal vi 
få dårlig samvittighet for det. Yrket vi går inn 
i virker heller ikke alltid like fristende. De siste 
årene har det vært rapportert om tillitskrise i 
helsevesenet, arbeidsforholdene på sykehusene 
er truet, og nå viser det seg også at det å være 
allmennlege er svært slitsomt[2]. 

Et psykeliggjørende 
utdannelsessystem
Tekst Inger Heimdal

«Vår hverdag er preget av et stort 

arbeidspress, der det forventes at vi 

skal klare å systematisere kunnskapen 

fra medisinverdenens uoversiktlige 

informasjonsjungel.» 
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Alt i alt er det mye som tilsier at medisinstu-
denter skal være stresset. Stress i seg selv er 
ikke nødvendigvis en negativ ting, og legeyrket 
krever at man takler en viss mengde stress. Å 
be fakultetene om å fjerne alt som fører til økt 
stressbelastning blant studentene vil derfor 
være helt feil. Likevel vet vi at høye stressnivåer 
fører til mer depressive symptomer, som igjen 
gir dårligere pasienthåndtering og redusert 
læring. Derfor savner jeg at fakultetene aktivt 
lærer oss hvordan vi skal mestre stresset som 
vi blir utsatt for.  

Selv om det er forsket mye på depresjons-
symptomer og stress blant medisinstudenter, 
er det få studier som undersøker hvordan 
studiemodellen i seg selv påvirker studentenes 
trivsel. Det er synd, fordi slik kunnskap kunne 
vært nyttig for fakultetene i arbeidet med 
studierevisjoner. 

En gruppe det snakkes for lite om er utenlands-
studentene. Det er faktisk aldri gjennomført 
undersøkelser om den psykiske helsen til 
norske studenter i utlandet. Å være langt unna 
eget nettverk i et land der man kanskje ikke 
snakker språket, må være spesielt utfordrende 
for de som føler seg ensomme på studiet. 
Frafallsraten blant norske medisinstudenter i 
utlandet er angivelig høyere enn i Norge. Det 

kan være et uttrykk for at utenlandsstudentene 
mistrives i større grad enn de som studerer i 
Norge. Hva det eventuelt skyldes, vet vi ikke. 
En som studerer medisin i utlandet forteller 
at studenter i utlandet i større grad hjelper 
hverandre gjennom studietiden. Skulle man 
bli psykisk syk, er terskelen for å benytte seg 
av eventuelle hjelpetilbud kanskje høyere, med 
språkbarrierer og kulturforskjeller som noen 
av utfordringene. Et godt sosialt studiemiljø 
er viktig, men utenlandsstudentene må også 
ha god tilgang på nødvendig helsehjelp. Det 
kan potensielt redde liv. En gledelig nyhet 
er at utenlandsstudentene skal inkluderes i 
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 
(SHoT) i 2018. Den undersøkelsen vil jeg opp-
fordre alle til å svare på, fordi det er det beste 
pressmiddelet om studenthelse vi har per dags 
dato opp mot Stortinget. Jo flere som deltar, jo 
tyngre stemme har vi. 

Avslutningsvis er det viktig å presisere at psy-
kiske symptomplager ikke nødvendigvis er et 
spesifikt medisinstudentproblem, men heller et 
generelt studentproblem. SHoT-undersøkelsen 
fra 2014 viste at hver femte student rapporterer 
alvorlige psykiske symptomplager, og denne 
forekomsten er dobbelt så høy sammenlignet 
med normalbefolkningen[3]. På bakgrunn av 
disse tallene mener Norsk medisinstudentfo-

rening at regjeringen må utrede studentenes 
helse i en «studenthelsemelding». I alt var det 
registrert 288 989 studenter i høyere utdanning 
i 2016.  Hvis estimatene fra SHoT-undersøkelsen 
stemmer, vil det tilsi at 57 798 studenter sliter 
psykisk. I tillegg finnes det studenter med andre 
sykdommer, funksjonsnedsettelser, rusmisbruk, 
og de som føler seg ensomme. 

Vi trenger mer kunnskap om hvilke systemer 
som ligger bak studentenes høye rapportering 
av alvorlige psykiske symptomplager, utred-
ning som tar for seg om dagens hjelpetilbud 
er godt nok, og vi trenger mer informasjon om 
hvordan det er å være norsk student i utlandet. 
w Det er på høy tid at politikerne og utdan-
ningsansvarlige tar mer ansvar. Studenthelse 
er også folkehelse!

Litteraturliste:
[1] Rotenstein, L et al. Prevalence of Depression, Depressive 
Symptoms, and Suicidal Ideation Among Medical Students. A 
Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA. 2016;316(21):2214-
2236. (doi:10.1001/jama.2016.17324) 
  
[2] Sæther AS et al. Fastleger i Oslo: - For dårlig tid til pasientene 
hver eneste dag. Verdens Gang. 2017 Sep 28. Published online 
(doi:https://www.vg.no/nyheter/innenriks/helse/fastleger-
i-oslo-
for-daarlig-tid-til-pasientene-hver-eneste-dag/a/24139300/)

[3] Nedregård, T et al. Studentenes helse- og trivselshundersøkelse 
(SHoT) 2014. TNS Gallup. 2014. Publisert online (doi: https://
khrono.no/sites/default/files/shot_2014_rapport.pdf)

«Satsning på studenthelse 

kan spare samfunnet for 

mange tapte yrkesaktive 

år, og for enkeltindividet 

kan det være livsviktig.»
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Fokus: studenthelse 
Nmf Oslo arrangerte «Studenthelseuka» i september, der de valgte 
å sette fokus på psykisk helse og hvordan takle utfordringer i 
studiehverdagen. Psykiater og professor i adferdsfag, Reidar 
Tyssen, fortalte om helse blant medisinstudenter, om forekomsten 
av depresjon, hva slags utfordringer medisinstudenter møter, og 
hva som kan gjøres for å løse dette.

Bilder Fajhar Hussain
Plakater/flyers Nora Ruud
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Erlend Bremnes

Alder 27
Universitet UiT – Norges Artigste Universitet
Sykehustjeneste UNN Narvik
Distriktstjeneste Bardu Kommune

Turnuslegen
Tekst Håvard Søndenå

Bilde Privat
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Hvorfor valgte du turnus i Narvik ?
Jeg hadde en veldig god erfaring med å være på et lite sykehus i 5.-års-
praksis (den gang i Mosjøen). Mitt inntrykk var at det å være turnuslege 
på et lite sykehus medfører at man er en større ressurs, og man får mer 
ansvar enn på større sykehus. Jeg ønsket å ha tjenesten i Narvik da det er 
det minste sykehuset i UNN HF, og i tillegg har fantastiske muligheter 
for bratt friluftsliv, som jeg liker å drive med på fritiden. Samtidig er 
reiseveien relativt kort til min hjemby Tromsø.

Hva er du fornøyd med?
I Narvik blir man godt sett av sine kolleger, og dine kliniske vurderinger 
og forslag blir verdsatt av både LIS-legene og overlegene. Er man interes-
sert er det også gode muligheter for å få prøve seg i LIS-sjiktet under 
ferieavviklingen, noe som gir nyttig erfaring som beslutningstaker.

Hva er du ikke fornøyd med?
Jeg skulle gjerne fått gjort flere kirurgiske prosedyrer under kirurgitje-
nesten. Det er dessverre ingen fast operasjonsdag innbakt i turnusen 
for turnuslegene.

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
Den enorme takknemligheten man møter hos de som har absolutt 
minst, og trenger hjelpen mest.

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Jeg husker spesielt to kasuistikker der jeg var vakthavende turnuslege 
hvor «kjeden som redder liv» bare fungerte helt perfekt: tidlig mel-
ding - rask transport til sykehus – effektiv og god diagnostikk – rask 
overflytting til høyere omsorgsnivå og nødvendig behandling. Den ene 
var en stor subarachnoidalblødning som ble skrevet ut uten sekveler, 
den andre hadde TTP-HUS og ble skrevet ut i velbefinnende. To utrolig 
lærerike caser som ga ordentlig mestringsfølelse. Når det er sagt fikk 
jeg kanskje like mye mestringsfølelse den gangen jeg «telemedisinsk» 
fikk reponert skulderen til en kamerat som var på topptur i Vesterålen. 
De andre i turfølget utførte prosedyren under veiledning på FaceTime 
mens jeg satt på kontoret i akuttmottaket. Sykt moro!

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Første dag på kirurgisk sengepost godtok jeg å visittgå alle 15 pasientene 
alene, samt skrive 6 epikriser (hvorav en pasient hadde vært innlagt 
over en måned). På toppen av det hele krevde jeg ikke betalt for de fem 
timene overtid, siden jeg var helt fersk. I ettertid har jeg tenkt at slik 
skal det jo ikke være, selv om man er ny i jobben.

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset?
Kjempebra! Det er til enhver tid 12 turnusleger på sykehuset i Narvik, 
samt et par i distriktet rundt. Vi var en veldig sammensveiset turnus- og 
LIS-gjeng som hadde det kjekt sammen på jobb og fant på mye sprell 
sammen på fritiden. I tillegg er det erfarne overleger, utrolig hyggelige 
og imøtekommende bioingeniører, radiografer og sykepleiere. Men 
selvfølgelig kan det gå en kule varmt når man er uenige, slik er det i 
Nord-Norge.

Hvordan er livet utenfor sykehuset?
Narvik er en liten by på snaue 15.000 innbyggere. Ufattelig hyggelige 
folk med et etablert Lillebror-kompleks overfor Tromsø, noe jeg synes 
er festlig da. Selve bykjernen er dominert av E6 som passerer tvers 
gjennom, men det er likevel et overraskende bra kultur- og uteliv, 
spesielt under Vinterfestuka (VU) i mars hvert år. Løfter man blikket 
fra bykjernen er det et fantastisk landskap med fjell og fjorder, og rett 
fra sentrum går gondolen opp til Narvikfjellet, ett av Norges desidert 
flotteste alpinanlegg (viser til TV-bildene fra NM i alpint 2017).

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distriktsdoktor?
Menneskene som bor i distriktet er værbitte folk med bein i nesa som 
vanligvis venter i det lengste med å dra til legen, og helst vil de ikke 
reise til sykehuset. Man kommer langt med godt klinisk skjønn og 
litt is i magen, så unngår man å belaste for mange av pasientene med 
den lange reiseveien til sykehuset. Samtidig må man virkelig være på 
hugget når det brenner på dass, gode akuttmedisinske kunnskaper er 
lurt å ha med seg.

Hvor mye jobber du hver uke?
Som turnuslege jobber man jo ikke akkurat 40-timersuker, det blir 
mange vaktintensive uker opp mot 60 timer. Men til gjengjeld har 
man i Narvik faste avspaseringsuker, så det jevner seg ganske greit ut.

Tips til andre som skal i turnus?
Vær frempå, vis interesse og engasjement, da får man mer ansvar og 
man får være med på mer.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Magefølelsen sier LIS på indremedisin, men hvor gjenstår å se.
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I krysningspunktet mellom biologi og psykologi møtte Æsculap Jan Ivar 
Røssberg, overlege i psykiatri ved Oslo universitetssykehus og professor 
ved Universitetet i Oslo.

Psykiateren

Spesialisten
Tekst Vibeke Risvold

Bilde Privat
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Hva går spesialiteten ut på?
Psykiatri er uten tvil en av de mest spennende spesialitetene en ung lege 
kan velge. Her vil du møte hyggelige mennesker, variasjon i arbeidsopp-
gaver, og oppleve at du kan gjøre en forskjell for mennesker som virkelig 
lider. Spesialiteten har som hensikt å forstå, forebygge og behandle et 
stort spekter av psykiske lidelser. Psykiske lidelser påvirker de høyere 
mentale funksjonene vi har, og rammer både tanker, følelser, kropp og 
funksjon. Som psykiater må du etter beste evne prøve å lindre og helbrede 
problemene den enkelte pasient strever med. I dette arbeidet anvender 
du flere ulike behandlingstilnærminger for å møte pasienten akkurat 
der han eller hun er i livet. Psykiateren må dermed ha kjennskap til både 
biologiske og psykologiske metoder, familiearbeid, samt ulike habilite-
rings- og rehabiliteringstiltak. Målet med behandlingen er at pasienten 
skal få tilbake sitt gamle funksjonsnivå og livskvalitet.

Hvordan foregår spesialistutdanningen? 
Utdanningen foregår over fem år og dekker alle sentrale psykiatriske 
arbeidssituasjoner. Dette innebærer tjeneste innen akuttpsykiatri, 
langtidspsykiatri og poliklinikk. Ett år kan dekkes ved å følge en annen 
spesialitet, eller ved å forske. Sistnevnte anbefaler jeg på det sterkeste, 
selv om du ikke har forskningsambisjoner. Spesialiseringen innebærer 
også ukentlig veiledning med en spesialist. I tillegg må du ha minst tre 
år med ukentlig psykoterapiveiledning, i alt fra generelle aspekter rundt 
lege-pasient-forholdet og alliansebygging, til mer spesifikke psykotera-
peutiske teknikker. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
Hverdagene er veldig forskjellige - en kan vel si at det ikke finnes hverdager. 
Jeg har en kombinert stilling som professor ved Universitetet i Oslo og en 
overlegestilling ved en forskningsenhet for behandlingsforskning ved Oslo 
universitetssykehus. Dagene går ofte med til veiledning av stipendiater 
og studenter, diverse forskningsprosjekter, skriving og undervisning. Jeg 
har også en del pasienter i behandling, noe jeg trives veldig godt med. 
I møte med den enkelte må du bruke kunnskapen du har om hva som 
opprettholder psykiske lidelser, noe som gjør jobben utrolig spennende. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?
I hele mitt spesialistforløp har jeg trivdes på de ulike arbeidsplassene. 
Det er som regel travelt, men du er garantert å møte hyggelige kolleger. 
Spesialiteten innebærer et sterkt tverrfaglig samarbeid med andre yrkes-
grupper, som sosionomer, sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Det 
er morsomt, lærerikt og givende når alle jobber i samme retning for å gi 
et best mulig tilbud til en person med en psykisk lidelse. 

Hva vekket interessen din for faget? 
Interessen begynte allerede i studietiden, og etter å ha begynt på akutt-
avdelingen på Ullevål sykehus etter turnus var jeg aldri i tvil. Det å prøve 
å forstå mennesket er veldig interessant, og innebærer at man ser både 
biologiske, psykologiske og sosiale faktorer i en sammenheng. 

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner psykiaterne? 
Evnen til å vise empati med andre som sliter er en forutsetning, samt å 
kunne bidra til en tillitsfull relasjon og ha gode kommunikasjonsevner. 
Jeg tror den beste egenskapen til en psykiater rett og slett er en nysgjer-
righet på hva mennesket egentlig er. Du må også kunne tenke allsidig og 
møte pasientene der de befinner seg. Min psykoterapiveileder Per Vaglum 
hadde alltid holdningen «Hva kan denne pasienten lære deg?». Det tror 
jeg er en god holdning å ha med seg i legeyrket generelt. 

Hva slags utfordringer møter man som psykiater?
Psykiatri er en relativ ung gren, og vi står helt klart overfor mange 
utfordringer. Vi trenger bedre diagnosesystemer, bedre og mer spesifikke 
behandlingsmetoder, og kanskje også en mer enhetlig modell om hva 
psykiske lidelser egentlig er. Bruk av tvang er også en utfordring. Jeg 
har fortsatt ikke møtt en psykiater som synes det er greit å måtte tvinge 
en annen person til å ta medisiner, eller å måtte bruke belter ved en 
innleggelse. Problemet er imidlertid ofte at desto sykere man er av en 
psykisk lidelse, desto mindre vil man ha behandling. Her er det mange 
etiske betraktninger det er viktig å være klar over. I hvilken grad skal vi 
for eksempel kunne tvinge på pasientene en behandling de ikke ønsker? 

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
Jeg tror at vi vil forstå mer om samspillet mellom gener og miljø, og slik 
få en bedre forklaring på hvorfor noen mennesker får psykiske lidelser. 
Dette tror jeg også vil føre til bedre og mer spesifikke behandlingsmetoder. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Psykiatri er et utrolig spennende fag med mange muligheter. Du kan 
fordype deg i biologiske og psykologiske mekanismer, eller studere 
samfunnsmessige og sosiale forhold. Klarer du å kombinere disse ulike 
forståelsesrammene om hva mennesket egentlig er, blir du en fantastisk 
psykiater. Prøv deg gjerne som ekstravakt på en psykiatrisk avdeling i 
løpet av studiet, og undersøk om du synes dette er spennende. 

Jeg pleier å sitere (helt fritt) den gode gamle filosofen Arne Næss: «Er du 
usikker på hva du vil i livet? Sett deg sammen med, og prat en times tid 
med en person med en psykotisk lidelse. Da skjønner du det».
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Taco pluss forskning - 
den nye fredagskosen?
Tekst Julie Apeland, Anna Thomassen, Terje Skeie 
og Kris Fjellmyr

Det kan bli mange timer med nesa i boka på lesesalen på et medisinstudium. 
Er det virkelig morsommere å sitte i timesvis og pipettere EtOH sent på 
kvelden? Vi var fire medisinstudenter på Jagiellonian University i Krakow 
på 2. året som kjente det kriblet i fingrene etter mange pre-kliniske fag. 
Vi ville ta på oss utfordringen: et forskningsprosjekt! Hensikten var ikke 
å løse kreftgåten eller finne en banebrytende vaksine, men vi ville prøve 
oss på noe nytt vi ikke hadde gjort før. I tillegg ønsket vi å få et innblikk 
i hvordan det er å forske ved siden av legestudiet. Vi tok dermed kontakt 
med professoren vår i genetikk. 

Vi hadde veldig lite erfaring med forskning generelt, ingen dyp forståelse 
for genetikk og hadde derfor mye å lære. Dette var noe vi valgte å gjøre 
for å lære om forskning på et generelt nivå. Vi ville bli kjent med hvilke 
apparater som blir brukt, hvordan utelukke feilkilder, hvordan forklare 
dem, hva som faktisk er et brukbart resultat, hvordan tolke det, og tilslutt 
trekke konklusjoner. Det kan minne mye om å lage sin egen laboppgave.

Det å velge hva vi skulle forske på var lettere sagt enn gjort. I et helt hav 
av forskningsartikler og studier kan det føles veldig overveldende. Hvor 
kan man hjelpe til, hva vet vi allerede? Det er her det virkelig er bruk for 
en professor som kjenner sitt felt utmerket godt, og som vet hvor man 
kan rette «lupen». Noe tilfeldig, bestemte vi oss til slutt for å forske på 
genmodifiserte matprodukter (GMO), da forskning på menneskekroppen 
er ekstremt strengt regulert. Vi ville studere hvorvidt matprodukter er 
korrekt merket. Vi leste oss frem til at produkter som inneholder mer 
enn 0.9% GMO-ingredienser, skal etter EU-kommisjonen merkes som et 
GMO-produkt[1]. Men er alle matprodukter riktig merket? 

Tittelen for vårt forskningsprosjekt ble derfor «A study evaluating labelling 
of  food-stuff with genetically modified Zea mays syrup/starch additives». Vi 
møttes én gang i uka sammen med genetikkprofessoren vår. I begynnelsen 
var vi nødt til å lese oss opp på temaet. Deretter kunne vi begynne med 
det praktiske arbeidet, under oppsyn. Vi lette etter spesifikke gener i 
DNAet til matprodukter som inneholdt modifisert maisstivelse. For 
å ekstrahere ønsket DNA tilsatte vi enzymer og kjemiske løsninger. 
Deretter analyserte vi genene med quantitative polymerase chain reaction 
(qPCR). Det var ikke nødvendig å lete lenger enn til tacohyllen for å finne 

Bilde Privat
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Litteraturliste: 
[1] European Commission. «Traceability and labelling»  https://
ec.europa.eu/food/plant/gmo/traceability_labelling_en 
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«Hensikten var ikke å 

løse kreftgåten eller finne en 

banebrytende vaksine, men vi 

ville prøve oss på noe nytt vi 

ikke hadde gjort før.»

passende matprodukter: tacoskjell, lefser og nachos. Laboratoriet 
føltes nesten som en god gammeldags fredagskveld - vi manglet bare 
gullrekka. Mens vi nøt tacoen så vi at noen av resultatene indikerte 
at tacoskjell og tacolefser fra Old El Paso og Santa Maria fikk utslag 
på GMO genet, «35S». 

Uten tvil har forskning mange utfordrende aspekter. Vi brukte nesten 
80% av tiden gjennom året til å utvikle en fungerende metode som 
ga betydelige resultater. Forskning er tidkrevende, og det tar tid å få 
resultater. Man får virkelig en forståelse for hvor detaljert forskning er. 
Man velger et veldig spesifikt tema. Man måler opp ørsmå mengder og 
pipetterer til man får krampe i hånden. Man må utelukke feilkilder og 
gjøre eksperimentene om og om igjen. Bare ett parameter kan endres 
av gangen. For vår del tok det ofte tre uker fra vi endret en variabel til 
vi visste utslaget. Hvis vi hadde gjort en feil i en av de titalls trinnene, 
hadde vi havnet ett skritt lenger bak enn for tre uker siden. Når man 
endelig har fjernet feilkilder, når metoden er så feilfri som mulig, og 
man står igjen med rådata, så kommer monsteroppgaven: å tolke alle 
resultatene.

Selv om vi ikke oppdaget løsningen på kreftgåten, fant vi ut at forskning 
er utrolig interessant å drive med. Nå føler vi oss bedre utrustet til å 
gjøre mer avanserte forsøk, og det er lettere å forstå hva som ligger 
bak forskningen vi leser. 

Et minneverdig øyeblikk var da vi alle kom for sent til et vorspiel, fordi 
vi måtte fullføre en DNA isolering som tok mye mer tid enn vi hadde 
beregnet. Lykke til med forskningen!
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Retur av psykodynamisk psykoterapi ved 
vanlige psykiske lidelser?
Nylig ble psykodynamisk psykoterapi testet opp 
mot kognitiv adferdsterapi og farmakoterapi, i 
en metaanalyse av randomiserte kontrollerte 
studier publisert i American Journal of Psychia-
try [1]. Studien er metodisk sterk og hadde blant 
annet justert for forskernes tiltro til metodene, 
og på forhånd definert en likeverdighetsmargin 
for hva man anså som likeverdig effekt på 
kliniske mål. Metaanalysen sammenlignet data 
fra 23 kliniske studier:
 - depresjon (8 studier)
 - angst (4 studier)
 - posttraumatisk stresslidelse (1 
studie)
 - spiseforstyrrelser (4 studier)
 - rusbrukslidelser (2 studier)
 - personlighetsforstyrrelser (4 studier)
Konklusjonen var at psykodynamisk psykoterapi 
var likeverdig i effekt sammenlignet med kog-
nitiv adferdsterapi og farmakoterapi, dog var 
det kun to studier som hadde sammenlignet 
psykodynamisk psykoterapi og farmakoterapi.

Ingen analyse ble gjort for å undersøke om 
det var forskjellig effekt på ulike diagnoser og 
studien gjorde heller ingen sammenligning 
mot en kontroll (for eksempel venteliste eller 
uspesifikk samtaleterapi). Dette kan overvur-
dere effekten av psykoterapi, da det har blitt 
vist at nærmere halvparten av bedringen sett 
i kliniske studier på depresjon kommer fra 
spontan bedring (ingen terapi) og placeboeffekt 
[2]. I tillegg har studier der man sammen-

ligner uspesifikk samtaleterapi, men sørger for 
lengde og antall behandlingstimer tilsvarende 
spesifikk psykoterapi (for eksempel kognitiv 
adferdsterapi eller psykodynamisk psykoterapi) 
vist at uspesifikk samtaleterapi er tilnærmet 
like effektiv som spesifikk psykoterapi [3, 4]. 

«Psykodynamisk behandling virker», er 
overskriften i metaanalysens nyhetsomtale 
i Tidsskriftet for Den norske legeforening [5]. 
Det er nok heller jevnlige samtaler med en 
medfølende, tillitsvekkende og åpen terapeut 
som først og fremst virker. 

Hvor mange blir friske av psykoterapi for 
angst og depresjon?
Basert på 87 kliniske studier på kognitiv 
atferdsterapi for angst «responderte» omkring 
halvparten av pasientene på behanwdling [6]. 
Virkningen varierte mellom studiedesign, og 
særdeles hvordan «respons» eller oppnådd 
«behandlingseffekt» ble definert. Ved bruk av 
intention-to-treat-prinsippet og en veldefinert 
klinisk terskelverdi for effekt, er den gjen-
nomsnittlige behandlingseffekten vesentlig 
lavere. For bedre sammenligninger anbefaler 
forfatterne at man blir enig om standardiserte 
kriterier for hva det vil si å respondere på 
behandling. 

I en annen metaanalyse av 92 kliniske studier 
på psykoterapi for depresjon, var det 62% av 
pasientene som etter behandling ikke lenger 
oppnådde kriteriene for depresjon [7]. Det 
samme var tilfellet for 43-48% av kontrollgrup-

pen, hvilket skulle tilsi en tilleggsverdi på 14% 
av spesifikk psykoterapi. 

Kan 12 prosent av norske lungekrefttilfeller 
tilskrives radon?
Ifølge en studie publisert i Tidsskriftet for Den 
norske legeforening var det omkring 373 nye 
lungekrefttilfeller i Norge med radongass som 
medvirkende årsak i 2015 [8]. 

Radon er en radioaktiv edelgass fra uran og 
thorium i bergarter, som gjennom sprekker 
og utettheter i berggrunn og fundamenter 
siver inn i bygninger, spesielt i vinterhalvåret 
da oppvarming skaper undertrykk i kjeller/
underetasje innendørs. Radon henfaller til 
kortlevde radionuklider, og avgir kreftfrem-
kallende stråling som anerkjennes til å være 
den nest viktigste risikofaktoren for lungekreft 
etter aktiv tobakksrøyking (hvis vi ikke tar med 
alder eller genetisk disposisjon i betraktning). 
Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i norske 
boliger (88 Bq/m3) viser seg å være høyere enn 
i de fleste vestlige land (OCED-gjennomsnitt 
67 Bq/m3). 

Spesialrådgiver Sverre Langård i Seksjon for 
miljø- og arbeidsmedisin bemerket i en kom-
mentar til artikkelen at «det foreligger en 
rekke studier om sammenhengen mellom 
radon og lungekreft, og de spriker i den grad 
at årsakssammenheng er høyst usikker» [9].

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

Tekst Andreas Wahl Blomkvist
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Opprettholdelse av opiatmisbrukere i substi-
tusjonsbehandling er assosiert med betydelig 
reduksjon i mortalitet
En nylig systematisk oversiktsstudie og 
metaanalyse av 19 kohorter i British Medical 
Journal, med over 120 000 opiatmisbrukere 
substituert med metadon eller buprenorfin, 
viste at substitusjonsbehandling betydelig 
reduserte tilfeller av overdose og død, uansett 
årsak [10]. For personer i metadonbehandling 
var risikoen for død over tre ganger så lav som 
utenfor behandling. Basert på litteraturen fant 
forskerne at risikoen for overdose og død er 
størst ved behandlingsoppstart av metadon, 
og rett etter behandlingsopphør av metadon 
eller buprenorfin. 

Bidrag fra billeddiagnostikk i behandlings-
valg og predikering av utfall i psykiatri
Gjennom årene har nevrale korrelater til ulike 
psykopatologiske tilstander og opplevelser blitt 
bedre karakterisert med funksjonell hjernedi-
agnostikk. I to studier publisert i American 
Journal of Psychiatry har nytteverdien av 
billedundersøkelser i psykiatri blitt undersøkt. 

I studien av Boadie W. Dunlop og medarbeidere 
ble 122 pasienter analysert i funksjonell MR etter 
å ha fullført 12 ukers randomisert behandling 
av depresjon med enten kognitiv atferdsterapi 
eller antidepressiva [11]. Kalkulerte mål for 
funksjonalitet i venstre frontal operculum, 
venstre ventromediale prefrontale cortex, og 
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[1] Steinert C et al. Psychodynamic Therapy: As Efficacious as Other Empirically Supported 
Treatments? A Meta-Analysis Testing Equivalence of Outcomes. Am J Psychiatry. 2017 May 25 
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[7] Cuijpers P et al. The effects of psychotherapies for major depression in adults on remission, 
recovery and improvement: a meta-analysis. J Affect Disord. 2014 Apr;159:118-26
[8] Hassfjell CS et al. Lungekreftforekomst knyttet til radoneksponering i norske boliger. Ti?dsskr 
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dorsale midthjerne, kunne assosieres til behan-
dlingsutfall ved kognitiv atferdsterapi eller 
antidepressiva. Som en billedmessig biomarkør 
kan man med funksjonell MR anbefale, og dels 
predikere, hvilken terapi som er egnet til den 
individuelle pasient. Nye studier er nødvendig 
for å bekrefte nytteverdien til en slik modalitet.

I MR-studien til Josian Bourque og medarbei-
dere, med data på over 246 14-åringer, ble økt 
aktivitet i hippocampus/amygdala og redusert 
aktivitet i dorsolaterale prefrontale cortex ved 
ulike tester assosiert med en økning i selvrap-
portert psykose-lignende opplevelser to år 
senere. Med tilleggsdata fra 1200 16-åringer 
kunne økt aktivitet i hippocampus/amygdala 
differensiere mellom de som hadde symptomer 
på psykose fra de som ikke hadde symptomer 
på psykose. Selv om funnene var av moderat 
størrelsesorden, så kan de ha betydninger for 
å identifisere risikoindivider for psykose. Det 
gjenstår å undersøke om en slik sårbarhet lar 
seg behandle, og om billeddiagnostikken har 
en hensiktsmessig kostnadsnytteverdi i psykisk 
helsearbeid. 
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Ifølge registrert statistikk tok over 800 000 personer livet sitt i 2012, 
noe som gjør det til den tiende vanligste dødsårsaken globalt. Samtidig 
gjør tabu og stigma at det sannsynligvis er mangelfull innrapportering i 
mange land og derav store mørketall. Med andre ord burde boken Praktisk 
selvmordsforebygging være svært relevant, selv om Norge har relativt lav 
selvmordsrate. Boken er en norsk utgivelse skrevet av erfarne klinikere 
med god kjennskap til norske kulturelle og språklige nyanser til temaet 
suicidologi.
 
Boken starter med en ryddig begrepsavklaring etterfulgt av epidemiologi 
nasjonalt og internasjonalt, men det er Norge som står mest sentralt 
gjennom boken. Det er faglig interessant å lese om forskjellen mellom de 
ulike landene, og forfatterne fletter også inn internasjonale variasjoner i 
bokens kapittel om risikofaktorer for selvmord. 

Selvmord som dødsårsak forbindes ofte med yngre personer, selv om det 
i absolutte tall er tilsvarende eller flere (avhengig av kjønn) eldre som ved 
aktiv handling avslutter sitt eget liv. Boken forsøker å beskrive de eldres 
karakteristiske selvmordsatferd i et eget kapittel, mye med bruk av refe-
ranser til kvalitative studier. Her virker det som redigeringen har gått litt 
fort, blant annet ved at enkelte avsnitt uten forvarsel går over i jeg-form. 
 
Det er synd at sosiale medier ikke har fått en større plass i bokens omtale 
av selvmord og media. Profesjonelle journalister balanserer mellom å tie 
selvmord til ytterligere tabu, og å utløse smitteeffekter ved å skrive for mye 
eller glorifiserende om fullbyrdede selvmord. Sistnevnte finnes – dessverre 
– fritt tilgjengelig på internett og undertegnede skulle gjerne sett noen 
vurderinger eller flere forskningsreferanser til hvilke effekter dette vil 
eller kan ha på selvmordsraten. Andre ankepunkter er at kun to-tre sider 
av kapittelet om Selvmordsforebygging i allmennpraksis gir konkrete råd og 
vurderingspunkter til møtet med en suicidal pasient, samt at kapittelet 
Vurdering av selvmordsrisiko ikke gir en god og praktisk oversikt. Dette passer 
ikke helt med bokens tittel.

For en student uten spesialinteresse for psykiatri eller suicidologi blir 
Praktisk selvmordsforebygging litt for dyptpløyende for eksamen, samtidig 
som den sannsynligvis ikke er grundig nok for LiS-leger eller spesialister 
i psykiatri. Likvel kan den være en fin inngang til faglig fordypning i 
suicidologi for de med yrkesmessig eller personlig interesse for temaet.

FREDERIK EMIL JUUL

Praktisk selvmordsforebygging

Øivind Ekeberg, Erlend Hem

240 sider, utgitt 2016

Gyldendal Akademisk 

ISBN: 9788205494732

Bokanmeldelser
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«Every body has a story and a history. Here I offer mine and a memoir 
of my body and my hunger.»  

Når jeg om noen år blir ferdigutdannet lege, kommer jeg til å benytte 
meg av det gode faglige grunnlaget medisinutdannelsen har gitt 
meg. Jeg kan regne ut BMI, jeg kan opplyse om hvilke risici overvekt 
innebærer for individet, og jeg vet at fedme utgjør en stor utfordring 
for dagens samfunn. 

Denne kunnskapen sitter i ryggraden. Gjør denne viten alene meg godt 
nok forberedt for møtet med en pasient som har fedme? Etter å ha lest 
Hunger er jeg ikke i tvil om at svaret er nei. 

I Hunger forteller Roxane Gay om hvordan det er å leve med en evig 
sult i det hun kaller en «uregjerlig» kropp. Boken er intim og historien 
er hjerteskjærende - det personlige veves hele tiden sammen med 
skarp samfunnskritikk. Som leser får man et innblikk i hvordan Gay 
som overvektig opplever det å bevege seg i en verden som i stor grad 
er fiendtlig overfor kropper som ikke passer inn i det slanke idealet. 
Historien om Roxane Gay sin kropp er også en historie om å overleve 
traumer, om å leve videre med utenkelige smerter. Boken er en uhyre 
viktig påminnelse om at veien til fedme sjelden er så matematisk enkel 
som den medisinske verden tenderer til å fremstille den, og er en opp-
fordring til legestanden om en mer holistisk og nyansert tilnærming 
til denne pasientgruppen. 

For meg står Hunger som et eksempel på hvordan vi som kommende 
leger kan styrke vår faglige- og medmenneskelige forståelse ved å søke 
utover den sobre faglitteraturen. Jeg vil anbefale boken på det sterkeste.

SUNNIVA DYBWIK FOSSDAL

Hunger
 - A memoir of (My) Body 

Roxane Gay

288 sider, utgitt 2017 

Little Browwn Book Club

ISBN: 9781472151117
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KORTFILMANMELDELSE
Møterommet

Regi Ellen Ugelstad
Manus Ellen Ugelstad & Einar 
Sverdrup
2017

Det er et dystert bilde av helsevesenet som 
portretteres i kortfilmen «Møterommet». 
Den prisbelønte regissøren, Ellen Ugelstad, 
har personlig erfaring med en bror som 
lever med diagnosen schizofreni og har 
basert filmens manus og handling på reelle 
hendelser. «Møterommet» ble vist under 
Høstutstillingen i år og mottok blant annet 
Dramatikerforbundets manuspris under 
Kortfilmfestivalen i Grimstad. 

Filmen viser et møte mellom ulike helseinstanser 
og moren til schizofrenidiagnostiserte Kjetil. 
Rundt et møtebord sitter psykiater, psykolog, 
faglærte og ufaglærte miljøarbeidere, fagsjef 
fra bydelen, Kjetil selv og moren hans. Det er 
lett å fange opp at de ulike instansene i møtet 
virker å ha dårlig tid, har samarbeidet minimalt 
og ikke egentlig har noen god løsning for 
Kjetils tilværelse. Gjennom hele møtet (og da 
også hele kortfilmen) får vi klipp fra intervjuer 
med hver og en av personene i møtet, der får 
vi høre deres versjoner av hvordan situasjonen 
er. Filmen imiterer altså dokumentarformatet, 
men er tydelig iscenesatt ettersom møtet 
foregår på en teaterscene. Intervjuene foregår 
i teatergarderober, noe som understreker at vi 
faktisk ser en fiksjonell kortfilm. 

Det at regissøren har valgt å legge handlingen 
til et teater understreker et viktig og sterkt 
politisk poeng med filmen; Pasienten er blitt en 
kasteball i et system som allerede har bestemt 
seg for hva som skal skje med Kjetil. Systemet 

har skrevet et manus for skjebnen hans, og 
hverken han eller den pårørende ser ut til å 
ha noen reell innvirkning på avgjørelsene som 
blir tatt. Skuespillerne i filmen spiller godt, og 
det er vanskelig å ikke la seg berøre av denne 
dystre kortfilmen og dens viktige budskap. 
Filmen skriker etter bedre samarbeid mellom 
ulike helseinstanser, og viser oss hvor viktig 
et lite møte i arbeidshverdagen er for dem 
møtet angår. Som fremtidige leger er dette et 
kunstverk man absolutt bør se og reflektere 
rundt. Det blir vårt ansvar å samarbeide, lytte 

og handle etter beste evne - for å kunne gi 
pasientene en verdig hverdag. 

Æsculap har fått gratis tilgang til kortfilmen, og 
det har dere også.  
Tilgjengelig på www.vimeo.com/219490006 til og 
med 16. november (passord: sefilm).

TUVA STRANGER 
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PODCASTANMELDELSE

Pia og psyken

I skrivende stund 82 episoder
Produsert av Tid og Lyst
2015 – dags dato

Programleder Pia Pedersen, huspsykiater Anne 
Kristine Bergem og en gjest snakker om «livet, 
havet, døden, kjærligheten og psyken», og 
publiserer samtalene på sine nettsider (www.
piaogpsyken.com). Gjestene består av en svært 
variert gruppe mennesker: personer med 
psykisk sykdom, fagfolk, og mennesker som 
har opplevd noe spesielt. Pia har selv en bipolar 
lidelse, så første episode handler om det. Noen 
av gjestene er kjente fra mediebildet, mens 
andre har programleder kommet i kontakt 
med gjennom tips og kontakter. 

«Vi har alle en psyke, så det er like greit å snakke 
om det», pleier Pia å si. Målet med podcasten 
er både folkeopplysning og oppmerksomhet 
rundt viktige temaer. Episodene er lærerike,  
huspsykiateren sikrer et godt faglig innhold, 
og er i tillegg flink til å forklare. Pia stiller 
de «dumme spørsmålene» som vi alle lurer 
på, noe som gjør at episodene holder seg på 

et nivå som de fleste kan følge. Stemningen 
er hyggelig og avslappet, noe som gjør at jeg 
slapper av og koser meg med podcasten. 

Jeg vil anbefale podcasten for alle som er 
interesserte i psyken, enten de er helsepersonell 
eller ikke. For medisinstudenter vil det være en 
hyggelig og lettbeint måte å få en innføring 
i deler av psykiatrien. Noen episoder er mer 
relevante enn andre, og jeg vil spesielt anbefale 
episodene som har en person med psykisk 
lidelse som gjest. 

SYNNE LOFSTAD

KORTFILMANMELDELSE
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En cannabiskultur 
full av tobakk
Manglende tilgang på informasjon gjør cannabis farligere enn 
det trenger å være. Restriktive holdninger i det offentlige står 
i veien for at slik informasjon når frem til brukermiljøene. 
Her prioriteres signaleffekten fremfor reell skadereduksjon. 
Men må det være slik?

Selv om det er kjent fra før, har den pågående rettssaken 
mot Eirik Jensen vært en påminner om at det røykes store 
mengder hasj i Norge. Antall brukere er trolig høyere enn 
tidligere anslått. Dette sorte markedet genererer enorme 
mengder skjulte penger hvert eneste år. Men også kulturen 
rundt cannabisen opererer i det skjulte, og situasjonen 
bidrar til at brukerne har lite fokus på egen helse. I boken 
Cannabiskultur påpeker Willy Pedersen at cannabiskulturen 
er overraskende slitesterk.  Tradisjonene for å røyke cannabis 
i kombinasjon med tobakk bør utfordres på saklig vis, så 
landets hasjrøykere kan minimere skadepotensialet.

I Bergens Tidende har seniorforsker Jørgen Bramness påpekt 
at cannabis ikke er spesielt sunt. Men det finnes flere årsaker 
til at nordmenns cannabisbruk er av den skadelige typen. I 
Nord-Europa er det røyking som er den tradisjonelle måten å 
innta cannabis. Og den vanligste formen for røyket cannabis 
tar form som en joint, kort fortalt en liten «sigarett». Det er 
her tobakk dukker opp som en sentral ingrediens. For hasj, 
den vanligste formen for cannabis i Norge, trenger tobakk 
for å brenne i en joint. 

For mange blir tobakk derfor også en sentral del av 
bruksmønsteret, og tobakk og hasj en uatskillelig kombinasjon. 
Tobakkens rolle blir her et slags medium, et «blandevann» som 
tilsettes for at brukerens skal få i seg det øvrige. Dette fører 

til en paradoksal situasjon der tobakksbruk opprettholdes 
blant utallige cannabisbrukere, samtidig som antall røykere 
i den øvrige befolkningen går kraftig ned.

Siden det finnes inntaksformer for cannabis som er langt 
mindre skadelige enn de som er utbredt, kan situasjonen 
forbedres med hjelp fra helsefaglig hold, om man da er villig 
til å se bort fra nullvisjonen. Dette forutsetter toleranse 
for bruken, siden en aktiv målsetning om å forhindre all 
cannabisbruk også vil forhindre at skadereduserende tiltak 
får effekt.

Cannabiskulturen er i endring, særlig globalt, men også 
nasjonalt. En økende del av cannabisen på det norske 
markedet består i dag av marihuana, tørkede toppskudd fra 
planten, ofte kalt grønt eller weed. Siden marihuana har en 
annen tekstur enn hasj, kan denne derfor kvernes og røykes 
rent i en joint, uten tobakk. Dette har etter all sannsynlighet 
betydelige helsefordeler. Ian Hamilton, forsker ved University 
of York, mener særlig ungdom som røyker cannabis bør avstå 
fra å blande denne med tobakk. Norske forskere bør også 
komme på banen.

Kombinasjonen tobakk og hasj er så kulturelt utbredt at den 
ikke vektlegges av institusjoner og andre som arbeider med 
hasjavhengighet. Oslo kommunes hasjavvenningsprogram, 
«Ut av tåka», snakker ikke om tobakk når de snakker om 
hasj. Likevel omtales hasj som noe som røykes i joints. I slike 
tilfeller er det altså snakk om en blanding av to rusmidler, 
noe som trolig gir ulik effekt og dermed ulike abstinenser, 
men feilaktig omtales som ett stoff. Faglig er dette en 
manglende nyansering, og denne viktige faktoren virker 
fullstendig oversett.

Tekst Jon Olsen, journalist og styremedlem i Foreningen 
Tryggere Ruspolitikk(FTR)
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At tobakk er svært helseskadelig, råder det ingen tvil om. Synet 
på cannabisens helsefarer har derimot blitt mer nyansert blant 
medisinere de siste årene.  Måten cannabis inntas på, har også 
mye å si for skadepotensialet. Høy temperatur øker mengden 
kreftfremkallende stoffer. Flammer fra lightere og fyrstikker er 
svært varme, og enkelte brukere velger å bytte til e-sigaretter 
og andre løsninger som benytter lavere temperaturer. Selv om 
e-sigaretter ikke er uskadelige, er de langt mindre farlige enn 
tradisjonelle sigaretter. Siden tobakk er så avhengighetsskapende, 
vil det være nærliggende å anta at et fast forbruk med cannabis 
også kan bidra til økt risiko for cannabisavhengighet.

Ifølge et anslag fra Paul Larsson ved Politihøgskolen, røykes 
det rundt 8-9 tonn hasj årlig i Norge. Dette betyr at landet har 
svært mange brukere, der et solid flertall trolig blander hasjen 
med tobakk. Fra et folkehelseperspektiv bør cannabisbrukere 
derfor oppfordres til å droppe tobakken, selv om de fortsetter 
med cannabis. Tobakk er definitivt mer dødelig enn cannabis. 
Spørsmålet er om landets helsemyndigheter er villige til å 

innrømme at det finnes noe cannabisbruk som er bedre enn 
annen.

Alternative ruskulturer er ikke spesielt populære blant hverken 
politikere eller fagpersoner. Men fremfor å avskjære slike kulturers 
elementer, bør disse studeres for å oppdage nye områder for 
skadereduksjon. Norske cannabisbrukere trenger veiledning, 
og om statlige organer ikke vil lære dem hvordan cannabis best 
kan brukes på en minst mulig helseskadelig måte, bør de i det 
minste kunne fraråde farlige inntaksformer, som via tobakk.
Enten kan politikere og fagpersoner fortsette sin abstrakte 
krig mot en cannabiskultur som i hovedsak består av voksne, 
forsvarlige brukere. Eller de kan være sitt ansvar bevisst og 
velge en ny strategi, der all tilgjengelig kunnskap benyttes for 
å minimere helseskader.

«Tobakk er definitivt 

mer dødelig enn cannabis. 

Spørsmålet er om landets 

helsemyndigheter er villige 

til å innrømme at det finnes 

noe cannabisbruk som er 

bedre enn annen.»
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Attraktiv i et 
uattraktivt 
arbeidsmarked?

Det blir vanskeligere og vanskeligere å få jobb og arbeidserfaring som 
medisinstudent, og samtidig blir konkurransen om turnusplassene 
større for hver søknadsrunde. Nmfs Arbeidslivsundersøkelse fra 2016 
er klar, og vi har igjen fått et klart bilde på lønns- og arbeidsforholdene 
for medisinstudenter med og uten midlertidig lisens.

Tenk deg at du er medisinstudent som jobber i helsesektoren ved 
siden av studiet. Du utfører mange av de samme oppgavene som 
en ferdig utdannet sykepleier. Likevel får du hjelpepleierlønn. 

Dette er realiteten i dagens arbeidsmarked. Hele 81% av de som 
jobber mener selv at de utfører oppgaver utover det ufaglærte 
pleieassistenter gjør, samtidig svarer 91% av disse at det ikke lønnes 
ekstra for dette. Dette er tall som Norsk medisinstudentforening 
avdekket i Arbeidslivsundersøkelsen i 2016. 

De nye resultatene fra 2016 bekrefter det foreningen allerede 
vet: bekymringsverdige tilstander når det kommer til 
ansettelsesprosesser og lønn. Det er en del som er bra, men 

Tekst Fajhar Hussain (Arbeidslivansvarlig 2016/2017 i Nmf Oslo) og 
Ingrid Alstergren Sæbu (Arbeidslivansvarlig 2016/2017 i Nmf Tromsø)

Figur 1 viser sammenheng mellom utvidede oppgaver og lønn.

samtidig mye som kan bli bedre. Gjennom denne undersøkelsen 
får vi i arbeidslivskomiteen verdifulle tilbakemeldinger fra våre 
medlemmer om hvordan arbeidsmarkedet for medisinstudenter 
er. Blant årets prioriterte saker finnes forhandlinger, 
legearbeidsmarkedet og ryddige ansettelser. Dette innebærer 
lønnsforhandlinger på vegne av medisinstudenter, samt arbeid 
for studenter og turnuslegers rettigheter og vilkår i arbeidslivet.
 
I slutten av januar 2017 var det en mediesak om et sykehus som 
ønsket seg flere turnusplasser, men hvor Helsedirektoratet hadde 
svart med å be et annet sykehus om å redusere antall plasser. 
Nmfs leder, Eivind Valestrand, uttrykte sin bekymring over 
dette i Dagens Medisin. Helsedirektoratet har altså et fastsatt 
antall turnusplasser, som ikke tar i betraktning det faktiske 
legebehovet som finnes i helsesektoren i dag. Slik det er nå, blir 
antallet turnusplasser en flaskehals for å videre kunne utdanne 
flere spesialister, og flere frykter de ikke får turnusplass fordi 
konkurransen om plassene blir for stor. 
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Fakta: 
- Nmf: Norsk medisinstudentforening,    
fagforeningen for norske medisinstudent 
er i inn- og utland. 
-Arbeidslivskomiteen: En av Nmf sine 
komiteer, som jobber både lokalt og nas-
jonalt. Består av ti tillitsvalgte fra de ulike 
studiestedene, som jobber for at Nmfs 
medlemmer skal ha gode lønns- og ar-
beidsvilkår. 
- Arbeidslivsundersøkelsen: En under-
søkelse som gjennomføres årlig (første 
gang i 2014). Målet er å finne ut hvordan 
lønns- og arbeidssvilkår er for medisinstu-
denter med og uten midlertidig lisens.

Figur 2 viser helseforetak med uryddige ansettelsesprosesser.

Mange starter tidlig med å bygge opp CV og stifte bekjentskaper, 
slik at de er sikret en turnusplass i framtiden. Arbeidserfaring 
er nødvendig for ansettelse i turnusstilling, men dette må skje 
innenfor trygge rammer. Fortsatt er det mange stillinger som 
ikke blir utlyst, og selv om vi hadde ønsket at realiteten var 
annerledes, så må man vite om de potensielle jobbene og finne 
de rette personene å ta kontakt med, for å få seg jobb. Mange 
er altså avhengige av «å kjenne noen som kjenner noen». Det 
har også vært eksempler på at utlysninger egentlig er mer en 
formalitet enn en reell utlysning, fordi stillingen allerede er blitt 
besatt før den er blitt lyst ut. Undersøkelsen viser store regionale 
forskjeller når det kommer til uryddige ansettelsesprosesser for 
medisinstudenter med lisens. Store helseforetak knyttet opp mot 
universiteter, som for eksempel Haukeland universitetssykehus, 
Ullevål sykehus og St. Olavs Hospital, kommer dårlig ut. Det 
er generelt større grad av uryddige ansettelsesprosesser i 
helseforetakene enn i kommunehelsetjenesten.

Alle medisinstudenter skal kunne jobbe under anstendige forhold 
- med eller uten midlertidig lisens. Selv om veien fortsatt er 
lang, beveger vi oss i riktig retning. Et av våre mål er at man skal 
lønnes for det arbeidet som faktisk utføres. Flere arbeidsplasser 
lønner medisinstudenter som ufaglærte til tross for at de utfører 
arbeidsoppgaver ufaglærte ikke har kompetanse til. Ved å innføre 
lønnsstiger for medisinstudenter uten lisens, vil lønnen svare 
til kunnskapen man opparbeider seg i løpet av medisinstudiet.
 
Du tenker kanskje at du som student umulig kan utgjøre en 
forskjell. En klok person sa en gang at sammen er vi sterkere. 
Nmf er en fagforening for medisinstudenter. Å kjempe for vår 
hverdag er vår jobb, og vi stiller sterkere jo flere medlemmer vi 
har i ryggen. 

Vi vil gjerne avslutte med en oppfordring til dere alle: 
Svar på framtidige undersøkelser! Med undersøkelser som 

Arbeidslivsundersøkelsen kan vi kartlegge behovet for forbedring, 
og med det gjøre arbeidshverdagen din bedre.

Send oss en mail eller ta kontakt hvis dere opplever at dere blir 
forbigått. Det er kun med nok informasjon at vi kan vite hvilke 
områder vi skal angripe, og om den jobben vi gjør faktisk utgjør 
en forskjell eller ikke.
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Vil du på utveksling 
med Nmf?
Tekst Åshild Nordbotten
Bilder Private

Ønsker du å oppleve et annet land, en annen kultur og et 
annet helsevesen? Eller kanskje har du en forskerspire i deg og 
ønsker å kombinere forskning med reising og nye opplevelser? 
Da er utveksling med Nmf noe for deg! Vi tilbyr tre ulike 
typer utveksling, klinisk utveksling, forskningsutveksling 
og preklinisk utveksling, så her er det noe for alle og enhver. 

Felles for utvekslingene til Nmf
Dette får du:
 - Losji og ett måltid om dagen er inkludert i prisen.
Flybillett dekker du selv.
 - Sosialt program er inkludert i noen land, mens i 
andre må man betale en liten pris avhengig av programmet.
 - Du blir tildelt en kontaktperson i vertslandet 
som er ansvarlig for å ta deg imot og hjelpe deg hvis det 
skulle oppstå problemer.
 - Utplassering på et sykehus (klinisk og preklinisk 
utveksling) eller i en forskergruppe (forskningsutveksling).

Pris: utvekslingsavgift på 3000 kr + 800 kr i depositum for 
klinisk og forskningsutveksling. Preklinisk er 1500 kr + 800 
kr, ettersom dette bare er to uker. 

Annen praktisk informasjon
Hvordan søker jeg?  
Søknadsfristen for utveksling er 1. desember! Fra 1. november 
kan du finne søknadsskjema for utveksling på medisinstudent.
no. Man fyller inn skjemaet og vil i løpet av desember få svar 
fra de nasjonale utvekslingsansvarlige om man har fått plass 
eller ikke. Har du fått plass vil du motta videre informasjon 
om de neste stegene i søknadsprosessen, du kan også lese 
mer om det på nettsidene våre. 

Viktig å huske: 
Hvert land har sine krav til utvekslingsstudentene de mottar. 
Det er derfor viktig å sette seg inn i kravene til det landet 
du søker deg til før du sender inn søknadsskjemaet. Disse 
kravene kalles «exchange conditions», og du finner link på 
nettsiden våre. 

Informasjonskveld:
I alle lokallag arrangeres det en informasjonskveld om 
utveksling i slutten av oktober eller starten av november. 
Her vil du få en gjennomgang av de ulike typer utveksling vi 
tilbyr, hvordan du søker, og alt annet av praktisk informasjon 
du måtte ønske deg. Her blir det også mulighet for å stille 
spørsmål til de lokalt ansvarlige for utvekslingen, så er du 
litt nysgjerrig på utveksling, DRA!

Ved spørsmål, ta kontakt med dine lokale utvekslingsansvarlige. 
Kontaktinformasjon finner du på nettsidene våre. 

God utveksling!  :) 
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Forskningsutveksling

Hva? Du tildeles et spesifikt prosjekt og følger hverdagen til 
forskergruppen som arbeider med prosjektet, slik at du får en 
forståelse for hvordan man arbeider innenfor medisinsk forskning. 
Arbeidsoppgavene dine vil variere fra prosjekt til prosjekt og ut 
ifra hvor erfaren du selv er. I løpet av oppholdet skal du fylle 
ut en loggbok slik at man sikrer faglig utbytte av utvekslingen.
Hvor lenge? Utvekslingsperioden varer i 4 uker og foregår 
hovedsakelig i sommermånedene, men det er også mulig å dra 
i andre perioder.
Hvem? Alle kan søke
Hvor? Vi tilbyr utveksling til både Europa, Amerika, Afrika og 
Asia, fullstendig oversikt med land finner du på nettsidene våre, 
www.medisinstudent.no. 

Spania: Fajhar Hussain

Forskning gir grunnlaget for kunnskapen vi kan tilegne oss 
idag. Nysgjerrige forskere har banet vei, på jakt etter nyere og 
bedre behandlingsmuligheter, nye medisiner, og enda bedre 
forståelse av det vi allerede vet. Kombinasjonen av forskning 
og en reiseopplevelse ble altfor uimotståelig for meg, og dette 
førte til fem uker i Spania. Dette var en mulighet til å bygge et 
nettverk, både sosialt og profesjonelt, utenfor Norges grenser. 

I et helt hav av forskningsprosjekter og land som man kunne 
velge mellom, falt valget lett på Spania. Språket, kulturen, maten, 
ALT ved Spania vekker en enorm interesse i meg. Etter fem dager 
i Madrid, der jeg og en venninne fikk med oss den fantastiske 
WorldPride-festivalen, reiste vi til Córdoba med tog. 

I Córdoba var jeg sammen med ni andre utvekslingsstudenter, 
hvor fire var fra andre byer i Spania, mens resten var fra Oman, 
Polen, Frankrike og Slovakia. Vi dro til den romerske broen både 
på dagtid og på nattestid, vi besøkte de ulike markedene, og spiste 
iskrem på omtrent hvert eneste gatehjørne. Vi gikk ofte ut for 
å spise tapas og annen typisk spansk mat som fulgte med hvis 
du bestilte noe å drikke. Hvis kontaktpersonene våre ikke hadde 

lagt planer for oss, gikk vi ut sammen og spiste middag, eller så 
vandret vi gatelangs for å se hvor gatene ledet oss. Et par ganger 
endte vi opp på visning av svart-hvitt-filmer, mens andre ganger 
ble det jazz-bar. Hver helg vekslet også utvekslingsstudentene 
i Sør-Spania på å besøke hverandres byer, der vi utforsket dem 
sammen. 

Vi bodde i en studentby rundt to minutter fra forskningsinstituttet 
og sykehuset. Jeg var på forskningsinstituttet sammen med to 
av de spanske jentene, men vi var ved ulike avdelinger. Jeg fikk 
en leilighet som jeg delte med en polsk jente, og vi delte et rom, 
baderom, kjøkken, en stue og et kontor(!). 

I ukedagene var jeg på IMIBIC, Instituto Maimónides de 
Investigación Biomédica de Córdoba, eller det biokjemiske 
institutt i Córdoba. Dagen startet klokken 09:00, og avhengig 
av hva som foregikk på laben, så kunne jeg bli lenger enn fem 
timer, og av og til fikk jeg gå tidligere. Jeg fikk følge flere ulike 
forskningsprosjekter sammen med kjempeflinke forskere. De to 
forskningsprosjektene som jeg fikk følge i lengre tid, var effekten 
av ulike medisiner på ulike typer prostatakreft. På laben fikk jeg 
repetert mange av de biokjemiske teknikkene jeg lærte det første 
året på studiet, som PCR og Western blot. Jeg lærte også mange 
nye teknikker, assisterte der det var mulig, og jeg fikk også lov til 
å utføre flere av teknikkene selv. Jeg håper jeg kan få følge noen 
av prosjektene videre ved å lese artikler, for en måned er ikke 
nok til å ferdigstille alle resultatene av det jeg fikk være med på. 

Hvis jeg får muligheten til å dra på en slik utveksling igjen, vil jeg 
gripe sjansen med en gang. Gjestfriheten til spanjolene kan ikke 
måle seg med noen andre, og selv om det var en viss språkbarriere 
på grunn av min begrensede spansk, så hjalp de meg så godt de 
kunne. Ved IMIBIC snakket de engelsk ganske godt, jeg kunne 
stille spørsmål om det var noe jeg ikke forstod, og de forklarte alle 
prosedyrer og teorien bak dem så godt de kunne. Jeg anbefaler 
alle som har muligheten, til å dra på forskningsutveksling. Dette 
er en opplevelse for livet! 
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Preklinisk utveksling

Hva? Du vil hospitere på en avdeling og følge deres daglige 
rutiner. Her er målet at du som preklinisk student skal få oppleve 
en klinisk hverdag og hvordan det er å jobbe som lege. 
Hvor lenge? Utvekslingsperioden varer i 2 uker, og det foregår 
på sommeren. 
Hvem? Alle som ikke har fullført 5. semester.
Hvor? Danmark og Finland.

Finland: Benedicte Opshaug

Jeg er 20 år gammel og går andreåret på medisinstudiet i Tromsø. 
Sommeren 2017 var jeg på preklinisk utveksling i Turku i Finland 
gjennom Nmf. Dette var virkelig en fantastisk opplevelse som jeg 
unner alle å oppleve. Jeg var utplassert på øre-nese-hals, der jeg 
fikk oppleve både akutte pasienter, poliklinikk og operasjoner. 
Legene var dyktige og veldig hyggelige! Jeg bodde sentralt i 
en leilighet, sammen med en annen utvekslingsstudent og to 
finske medisinstudenter. Dette var veldig greit og leiligheten 
lå svært sentralt. 

Selv om Finland er svært likt Norge, var det flere andre 
utvekslingsstudenter fra alle verdensdeler, blant annet fra 
Sør-Korea, Serbia, Marokko og Japan. Dette gjorde at jeg fikk en 
kulturell opplevelse, selv om jeg ikke hadde flyttet meg langt 
over landegrensen. Vi ble fort en sammensveiset gjeng, og vi 

gjorde ting sammen hver dag. FiMSIC arrangerte sosiale kvelder 
1-2 ganger i uken, samt i helgene. Siden utvekslingen kun varte 
i to uker fikk jeg bare med meg én helg i løpet av oppholdet. 
Denne helgen dro vi til Helsinki, hvor vi var sammen med 
utvekslingsstudentene der.

Jeg hadde det utrolig fint disse to ukene. Jeg fikk venner for livet, 
mange gode minner, faglig utbytte og ikke minst lærte jeg utrolig 
mye om meg selv. Det eneste negative jeg har å si om preklinisk 
utveksling er at det kun varer to uker, og det var utrolig trist å 
reise fra de andre studentene. Utveksling gjennom Nmf er et 
fantastisk tilbud, og alle bør vurdere å reise!
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Klinisk utveksling

Hva? Du hospiterer på en avdeling ved et sykehus i landet du 
reiser til. Her får du følge legenes hverdag, tilegne deg nye 
kliniske ferdigheter, og du vil kunne få mer innsikt i et fagfelt 
du interesserer deg for. Det vil variere litt fra land til land i hvor 
stor grad man får delta i det praktiske arbeidet. Du skal også 
fylle ut en loggbok med hva du gjør og opplever på avdelingen. 
Dette for å sikre at du får et godt faglig utbytte av oppholdet ditt. 
Hvor lenge? Utvekslingsperioden varer i 4 uker og foregår 
hovedsakelig i sommermånedene, men det er også mulig å dra 
i andre perioder. 
Hvem? Du må ha bestått 5. semester for å kunne søke. 
Hvor? Vi tilbyr utveksling til både Europa, Amerika, Afrika og 
Asia, fullstendig oversikt med land finner du på nettsidene våre, 
www.medisinstudent.no. 

Ghana: Nele Simonsen

I månedsskiftet juni/juli satt jeg meg alene på et fly til Accra, 
hovedstaden i Ghana. Kofferten full av nerver. Lite ante jeg at jeg 
hadde min hittil livs beste måned i vente. Jeg møtte vennlige, 
nysgjerrige, åpne og ubetinget hjelpsomme mennesker. Jeg 
møtte et land som, målt i penger, er fattig, men likevel så rikt på 
de fleste andre måter. Jeg møtte et helsevesen som helt tydelig 
er begrenset av økonomiske utfordringer, men som består av 
helsepersonell som ser muligheter fremfor begrensninger.

Den typiske uka bestod av hospitering på sykehuset mandag 
til fredag. Noen dager fulgte jeg en gruppe sjetteårsstudenter 
som hadde klinisk undervisning, andre dager tilbrakte jeg i 
akuttmottaket. Jeg fikk for første gang virkelig erfare hvor viktig 
det er å være klinisk dyktig; for når økonomien begrenser, er en 
god klinisk undersøkelse og riktig tolkning av funn uvurderlig. 
Supplerende undersøkelser må velges ut med omhu. 

Det var interessant å oppleve hvor forskjellig vi mennesker 
forholder oss til hva helse er. Mange av pasientene tok først 
kontakt med sykehuset når de var så dårlige at det allerede var 
for sent. De «vanlige» tilstandene vi møtte på sykehuset i Ghana 
skiller seg også i stor grad fra det vi møter i Norge - mye på grunn 
av helsekulturen, og ikke minst grunnet begrensede midler til 
og dermed fokus på forebygging.

Helgene brukte vi på å reise rundt i landet. De lokale studentene 
var inkluderende og entusiastiske, og arrangerte turer for oss 
som jeg tar meg selv i å drømme meg tilbake til titt og ofte. 
Også i ukedagene tilbrakte vi mye tid sammen med de lokale. 
Vi bodde på studenthybler sammen med lokale studenter på 
sykehusområdet.

Å dra på utveksling er en fantastisk mulighet til å oppleve en ny 
kultur, reise, utfordre seg selv og egne sannheter, bli kjent med 
nye mennesker og til å møte et nytt helsevesen. Hadde jeg fått 
muligheten, ville jeg uten tvil gjort det igjen.
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MedHum i Jordan
«Du er uerstattelig, det er også de rundt deg»
Tekst Nesjla Syrous
Bilder Private

Det er mye jeg tar for gitt i hverdagen; 
Rent vann i springen, sko på føttene, et 
velfungerende skole- og helsesystem, frihet til 
å ta de valgene jeg vil, et tak over hodet, mat 
på bordet, elektrisitet som jeg er så avhengig 
av, trygghet til å gå ut av døren uten å føle 
meg truet av noe eller noen, og viktigst av 
alt – helsen min. 

Av alle tanker som surrer rundt i hodet mitt 
i løpet av én dag, er de overnevnte punktene 
ikke blant de hyppigste som får skinne i 
tankesenteret mitt. 
«Hva skal jeg spise til lunsj i dag – orker jeg 
å ta med noe eller skal jeg gjøre det enkelt 
for meg selv og bare kjøpe noe i kantinen?»  
«Når skal jeg få tatt igjen litt lesing denne 
uken – jeg må jo få tid til å være sosial med 
venner og finne på ting?» 
«Hva skal jeg gå med på den festen på lørdag? 
– shit, jeg må huske å sjekke klesskapet mitt 
når jeg kommer hjem, kanskje jeg skal sette 
av tid til å sjekke ut noen butikker i morgen.» 
La du merke til en ting der? Alt dreier seg 
om meg - hvordan jeg skal tilbringe dagene 
mine på en måte som er best for meg. Meg, 
meg, meg!

Så dro jeg på tilsynsreise til Jordan i regi 
av MedHum – Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon. Et fantastisk eventyr med 
så mange sterke inntrykk som i etterkant av 
reisen, når jeg var hjemme i trygge Norge, fikk 
meg til å føle meg rar. En rar følelse fordi jeg 
innså hvor forferdelig utakknemlig jeg har 
vært i hele livet mitt. En verden der brød på 
frokostbordet bare var brød og ikke et symbol 
på metthet, og en verden der jeg funderte over 
hvorfor jeg fortsatt har den «gamle» iPhone 5 
modellen når iPhone 8 allerede er i butikkene. 
Hva skjedde? Jeg som trodde jeg var så klok og 
bevisst på situasjonen i verden. Der tok jeg feil.

21.august 2017 kl. 03.30. Lite søvn, sommerfugler 
i magen, en tursekk på ryggen, tusen tanker 
i hodet, jeg må kjappe meg ut av leiligheten, 
dårlig tid, flytog på vei til Gardermoen, det 

går et par timer, og vips så befinner jeg meg 
i et land i Midtøsten. Jeg er i Jordan! De står 
og venter på oss på flyplassen, med skilt og 
greier – «her kommer heltene fra Norge 
som skal redde verden» – uttrykker han ene 
taxi-sjåføren mens han smilende ser på oss. 
Jeg ler, ser ned i bakken, ydmyk tenker jeg at 
jeg er langt ifra en helt, og enda lengre i fra å 
redde verden. Jeg fortsetter å smile, setter meg 
i taxien, snakker med mine medreisende og 
uttrykker glede over situasjonen: «Herregud, vi 
er i Jordan!». Vi tar frem våre smarttelefoner, 
ler og tar noen bilder. Adrenalinkicket roer seg 

«Målet er at barna lærer kreative metoder for 

hvordan de kan takle og håndtere stress og 

traumatiske påkjenninger de har blitt utsatt 

for,(...)»

etter et par minutter, den høylytte og latterfulle 
samtalen dabber av, og vi sitter der, dypt i hver 
våre egne tanker, og stirrer ut av vinduet på 
ørkenlandskapet, menneskene, bygningene, 
og veiskilter på arabisk. På et tidspunkt midt i 
denne dansen av tanker og nye sanseinntrykk, 
slår det meg at denne turen kommer ikke til 
å bli i nærheten av noe jeg har opplevd før. 

De to første dagene av turen var vi ute i felt. 
På mandag besøkte vi Za’atari flyktningleir 
som er Jordans største flyktningleir og 
nummer to i verden, med over 80 000 syriske 
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beboere. I denne flyktningleiren er det flere 
skoler, markeder og til og med sykehus. 
Her besøkte vi blant annet Makani-sentre, 
utarbeidet av UNICEF, noe vi også gjorde 
store deler av tirsdagen. UNICEFs Makani-
sentre har som mål å gi alle sårbare barn i 
Jordan tilgang på grunnleggende helse- og 
utdanningstilbud. Gjennom disse sentrene får 
barn og ungdom tilgang på psykososial støtte, 
primære helsetjenester, «life skills training» 
og alternativ utdanning. Det er nettopp disse 
sentrene MedHum-aksjonen 2018 skal samle 
inn penger til. Hovedmålet er å beskytte 
fremtiden til barn som er berørt av krigen i 
Syria, og som har flyktet til nabolandet Jordan. 

Disse barna har vanskeligheter med å se for 
seg en framtid relatert til det de en gang 
var en del av, og de bærer preg av å ha levd 
fem år i krig uten nødvendige helsetilbud. 
Foreldrene til denne generasjonen av syriske 
barn og unge har i dag store belastninger, 
og er preget av frustrasjon og depresjon. 
Dette svekker deres evne til å hjelpe barna 
sine, og påvirker igjen barnas mentale helse. 
For å møte det psykososiale behovet tilbyr 
Makani-sentrene strukturerte aktiviteter 
for barn og unge, veiledning for voksne og 
psykososiale utviklingsaktiviteter for ulike 
samfunnsgrupper. Målet er at barna lærer 
kreative metoder for hvordan de kan takle og 
håndtere stress og traumatiske påkjenninger 
de har blitt utsatt for, noe som er viktig for 
barn og ungdom som har opplevd krig og 
manglende trygghet i hverdagen. I 2016 bisto 
Makani-sentrene med psykososial utvikling 
og støtte til hele 187 167 barn - det er KULT! 

Menneskemøtene gjorde mer inntrykk enn det 
jeg hadde trodd. Og jo mer tid jeg fikk bruke 

med dem, desto klarere ble det for meg at 
disse menneskene er mye modigere, sterkere 
og mer inspirerende enn det jeg noen gang 
kommer til å bli. Det er noe å se flyktninger 
på TV og ut av sympati uttale «å, stakkars 
mennesker, de må jo ha det helt forferdelig!». 
Men jeg skal si deg at det er noe helt annet å 
se disse sårbare individene i øynene der og da. 
Når glimtet i øynene deres treffer netthinnen 
din, er det som om noe rører ved sjelen din. 
Det går opp for deg at disse menneskene har 
vært en del av sivilbefolkningen i Syria. Denne 
delen av befolkningen er de fremste ofrene i 
en krig som preges av omfattende brudd på 
menneskerettigheter, grov vold og tortur, 
krigsforbrytelser, og mangel på respekt og 

hensyn til sivilbefolkningen. Likevel, etter å 
ha måttet flykte fra sine hjem og alt det de 
tidligere har forbundet med trygghet, har de 
fortsatt det glimtet i øyet og håp for fremtiden. 
Det er det jeg kaller ekte helter!

Nyt livet, for det er til for å nytes – kjøp deg 
et nytt outfit til helgens festligheter, og unn 
deg en ekstra god middag innimellom, men 
husk å tenk litt på andre som ikke er like 
privilegerte som deg. Vi er jo tross alt én 
menneskehet fordelt på en og samme klode, 
med akkurat samme behov for god helse, 
omsorg, kjærlighet og andre faktorer som 
bringer lykke i hverdagen. Flyktninger er ikke 
bare flyktninger, de er mennesker som meg 
og deg. Og de trenger vår hjelp mer enn noen 
gang før! Bli med på laget, støtt prosjektet og 
vær med på å hjelpe denne generasjonen av 
barn og unge ut av det de har opplevd under 
krigen, og til en fremtid der det finnes håp! 
Din hjelp betyr mye. 

MedHum i Jordan
«Du er uerstattelig, det er også de rundt deg»
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Sammen er vi sterkere
I august 2017 reiste 10 norske medisinstudenter 
ned til vakre Tanzania for å representere Nmf på 
generalforsamlingen til IFMSA (International 
Federation of Medical Student Associations). 
IFMSA er verdens største studentorganisasjon 
med 130 medlemsorganisasjoner fra alle 
verdens regioner. Organisasjonen er anerkjent 
som verdens medisinstudenters stemme i det 
internasjonale helsemiljøet, og samarbeider 
aktivt med organisasjoner som WHO. 
IFMSA arrangerer to store internasjonale 
generalforsamlinger (GA) i året. Her møtes 
medisinstudenter fra hele verden for å diskutere 
blant annet viktige globale helsespørsmål og 
politikken til IFMSA innenfor disse temaene. 
Dette fikk jeg gleden av å være en del av. 

Da vi ankom Tanzania den første dagen hadde 
jeg mange sommerfugler i magen. Det var 
utallige spørsmål som virvlet rundt i hodet 
mitt. Hvordan vil de ta i mot meg som en 
nykommer? Det virket som om alle kjente 
hverandre, og det var mye gjensynsglede å 
se i resepsjonen. Men til tross for dette ble 
jeg tatt imot med åpne armer. Alle på dette 
møtet var veldig åpne mennesker som var 
interesserte i å høre alles meninger. Det var 
det som var så gøy med å delta på GA, man 
trengte aldri være redd for å åpne munnen. 
Når man hadde en idé til et nytt prosjekt eller 
lignende, så var det bare å rope ut. Man får så 
mange gode innspill som kan forbedre egne 
idéer. Ingenting er mer givende enn å jobbe 
sammen mot et felles mål. 

Før selve konferansen startet deltok 9 av oss på 
et såkalt pre-GA. Dette er kursing innenfor et 
spesifikt tema som går over tre dager. Jeg deltok 
på et kurs om ledelse innenfor folkehelse  med 
fokus på mental helse. På dette kurset ble vi delt 
inn i grupper, og sammen skulle vi gjennomføre 

«Ingenting er mer 

givende enn å jobbe 

sammen mot et felles 

mål.»

flere oppgaver. Gruppen min bestod av en fra 
Syria, en fra Østerrike og en fra India. Du kan jo 
raskt konkludere at det var mange forskjellige 
kulturer, og veldig ulike problemstillinger i de 
forskjellige landene. Hvordan kan eldrebølgen 
i Norge måles med bombing i Syria? Det er 
vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg 
i en slik situasjon. Hva svarer du når en sier 
at hun studerer i Aleppo? Gjennom media har 
jeg et bilde i hodet av en by som er fullstendig 
bombet helt ned til grunnen. Men nei, her er 
det en som studerer medisin i Aleppo. Det er 
bare å ta av seg hatten og lytte til hva de har 
å si. Vi har så mye å lære fra andre kulturer og 
andre land. Så husk neste gang bussen kommer 
tre minutter for sent - du er heldig som kun 
har det å bekymre deg over.

Mental helse var et hett tema på denne 
generalforsamlingen, både på pre-GA og under 

Tekst Katarina Nordeng
Bilder Private
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møtene til Standing Committee on Public 
Health (SCOPH) som jeg deltok på. Mental 
helse er et stort og dessverre undervurdert 
problem i verden, også blant medisinstudenter. 
Psykiske problemer er noe mange er redde 
for å snakke om, derfor diskuterte vi mye om 
mulige måter vi kunne endre dette på. Det 
er ulike problemområder ved psykisk helse i 
alle land, men felles var at dette er et veldig 
tabubelagt tema. Vi var alle enige om at det 
er vanskelig å endre dette på et blunk, men 
om vi jobber sammen kan vi skape kampanjer 
som åpner opp mulighetene for å snakke om 
psykiske problemer. Ved å sette fokus på at 

det er greit å slite psykisk håper vi at vi kan 
hjelpe de som ikke tør å stå frem. 

Et av høydepunktene under GA var da vår 
kjære Kate Wang fra Nmf ble valgt som 
SCORE-D (Director of Standing Committee 
On Research Exchange). Det er lenge siden 
Nmf har hatt noen så høyt oppe i IFMSA, så 
det var ekstra stas å få lov til å være der da 
det endelig skjedde. Å være direktør for en 
standing committee vil si at hun kommer til 
å jobbe på et internasjonalt nivå og ha det 
overordnede ansvaret for det som skjer over 
hele verden innenfor forskningsutveksling. 
Hvor kult er ikke det? Det blir garantert et 

spennende og lærerikt år, og vi gleder 
oss til å følge Kate på ferden. 

Alt i alt har jeg hatt en fantastisk tur. 
Jeg har lært så mye og fått inspirasjon 
og motivasjon til å jobbe videre med 
global helse. Jeg oppfordrer virkelig alle 
til å engasjere seg i det internasjonale 
arbeidet til Nmf. Du vil få så mye ut av 
det, og det å få møte medisinstudenter 
fra hele verden er en unik opplevelse. 
Ingenting er som å jobbe sammen med 
likesinnede mot et felles mål. Sammen 
er vi sterkere!
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Æsculap har samlet noen av 

hjelpetelefonene og tjenestene 

man kan benytte seg av, 

dersom man skulle trenge 

noen å snakke med. 

Mental Helse
- Hjelpetelefon 116 123 (døgnåpen)
- Melding/forum: sidetmedord.no
- Arbeidslivstelefon 225 66 700 (om temaer 
som angår jobb)
- Kameratstøtte.no (et tilbud til soldater, 
veteraner og deres familier)

Ungdomstelefonen
- Drives av Helsedirektoratet og 
organisasjonen Skeiv Ungdom (spørsmål 
knyttet til seksualitet, legning og identitet)
- Telefon 400 00 777 (søn-tor kl. 18-22)
- Chat http://www.ungdomstelefonen.no/
tjenester#Chat-med-oss (tir-tor kl. 18-22)

Mannstelefonen
- Landets eldste telefontjeneste spesielt 
rettet mot menn
- Telefon 22 34 09 60 (man-fre kl. 17-20)

Krisetelefon for menn og kvinner
- Telefon 22 48 03 80 (døgnåpent)
- http://www.oslokrisesenter.no/
Krisetelefonen 

Kirkens SOS
- Telefon 22 40 00 40 (døgnåpen 
krisetelefon for alle)
- SOS-chat: https://www.soschat.no/ (man-
fre kl. 18.30-22.30)
- SOS-melding: https://www.kirkens-sos.
no/meldinger (garantert svar innen 24 
timer)

Hjelpetelefoner - 
informasjon

Angstringen
- Informasjonstelefon 22 22 35 30 (man-fre 
kl. 10-14)
- Chat: http://angstringen.no/ (man-fre kl. 
10-14)

Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykisk helse
- Telefon 22 49 19 22 (man-fre kl. 10-15, tir 
kl. 10-19)

Rådgivning om spiseforstyrrelser
- Telefon 948 17 818 (man-tir kl. 17-21, ons kl. 
13-21, tor kl. 0930-1500 og kl. 17-21)
- Chat: http://nettros.no/chat/ (man-tor 
kl. 17-21)

Røde Kors - Infotelefon om 
tvangsekteskap
- Telefon 815 55 201 (man-fre kl. 09-16)

Dixi - for voldtektsutsatte og deres 
pårørende 
- Gratis advokathjelp, temakvelder 
og foredrag, samt opplysning om 
hjelpeapparatet
- Telefonrådgivning på 22 44 40 50

Alarmtelefonen for barn og unge
- Telefon 116 111 (nødtelefon for barn og 
unge som lever med vold, overgrep og 
omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for 
barn og unge som lever under slike vilkår 
kan også ringe)
- Barnevernvakten: http://barnevernvakten.
no/ 

Ung.no
Barn og unge kan sende spørsmål til 
helsepersonell på www.ung.no 

Bekymringstelefonen Voksne for Barn
- Telefon 810 03 940

Politiet
- Her kan du varsle om seksuell utnyttelse 
av barn og annen alvorlig kriminalitet: 
TipsKripos.no
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Sliten? Syk? Stresset?

Å være lege kan være vanskelig og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningen har  
oppnevnt leger i alle fylker med funksjon som støttekolleger. Disse har erfaring med å gi råd og støtte 
ved problemstillinger som:

• Høyt arbeidspress/overbelastning
• Sykdom hos leger
• Utbrenthet
• Personlige kriser 

Støttekollegene kan kontaktes av leger med slike problemer eller av personer som har omsorg for 
leger med problemer. Nærmere opplysninger om støttekollegene i ditt og andre fylker  
finner du på Legeforeningens nettsider. 

Se www.legeforeningen.no/kollegastotte

• Misbruksproblemer
• Vanskelige arbeidsforhold
• Klagesaker mot leger
• Negativ medieomtale

OBS! Gjelder også medisinstudenter. 
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UiO søker 
flerspråklige med 

demens til ny 
studie

En ny studie ved MultiLing Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo skal 
undersøke hvordan demens hos flerspråklige personer påvirker språkfunksjon 
og kommunikasjon med andre, som pårørende og helsepersonell. Studien har 
to mål: å samle ny kunnskap om språklige, kognitive og sosiale virkninger av 
demens hos flerspråklige, og å finne ut hvordan man kan fremme forståelse og 
god kommunikasjon med flerspråklige personer med demens. Slik kunnskap vil 
komme godt med når Norge får flere eldre innvandrere i årene som kommer.

Personer med en demensdiagnose som snakker et ikke-skandinavisk språk i 
tillegg til norsk er aktuelle deltakere. Studien er godkjent av REK.

Vet du om aktuelle deltakere, eller vil vite mer om studien?
Ta kontakt med:
Anne Marie Landmark (postdoktor)
Tlf: 41 25 91 31 Epost: a.m.landmark@iln.uio.no

Illustrasjonsfoto Nadia Frantsen, UiO 
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NY KUNNSKAP, HVER DAG!gyldendal.no/akademisk

Personlighet
Denne boken gir leseren en innføring i 

personlighetens tre hovedkomponenter 
-  temperament, tilknytning og selvbevissthet 

(mentalisering) -  og hvordan de bygger  
på hverandre. 

Sigmund Karterud

Endokrinologi
Boken gir en innføring i fagområdet 

endokrinologi, som omfatter diabetes mellitus 
og andre hormonsykdommer.

Kristian Løvås | Eystein Sverre Husebye

Grunnleggende  
ernæringslære

Dette er en basisbok om menneskets ernæring 
og kostens betydning for god helse.

Anette Hjartåker | Jan Ivar Pedersen | Hanne Müller  
Sigmund A. Anderssen

Lærebok i øre-nese-hals- 
sykdommer og 

hode-hals-kirurgi 
Boken er bearbeidet for norske forhold av overlege 

og professor Terje Osnes.

Therese Ovesen | Christian von Buchwald (red.)

Ungdom, livsstil og 
helsefremmende  

arbeid
Denne boka presenterer på en populær 

og engasjerende måte kunnskap om 
helse, livsstil og helsefremmende arbeid 

blant ungdom.

Knut Inge Klepp | Leif Edvard Aarø (red.)

Schizofreni  
– til å leve med

Denne boken utforsker schizofreni fra 
et dobbelt perspektiv: psykiaterens og 

pasientens. De har over mange år sittet på 
hver sin side av bordet i terapirommet og 

opplevd sykdommen sammen.

Dawn Elizabeth Peleikis | Sivje Cathrine Felldal

Nye bøker 

2017 

Ny utgave Ny utgave

Ny utgave

æsculap nr 3-2017 || 43



Veien fra lekmann til lege er en skau av kunn-
skap, og det er ikke snakk om at du skal få plass 
til alt oppi den halve prosenten av kroppsvekten 
du har liggende inne i kraniet. Men det å 
plukke ut en mindre andel og nøye seg med 
det, kan gå fra å være en behagelig snarvei til 
å svi verre enn pissmaur. Så da Leif, Christian 
og jeg i sommer dro på en måneds ryggsekktur 
i Mellom-Amerika, langt unna det norske 
helsevesenet og uten 4G, måtte vi stole på det 
vi allerede kunne da nøden var størst. 

For de fire ukene vi var backpackere bestod 
ikke bare av stotrende skolespansk, skjønne 
naturopplevelser og festing med annen pri-
vilegert vestlig ungdom, men også av et par 
medisinske kriser. Christian startet sterkt 
med å grille lårene på Isla Mujeres i Mexico, og 
kvelden endte i et nydelig fargespill av blodrød 
solnedgang og helstekt sunnmøring. Men Leif 
har konkurranseinstinkt og fulgte raskt opp med 
å tråkke på den eneste steinen i mils omkrets i 
Tulum. Jomfruturen i nye sandaler førte til store 

«Uno felleskatalog 
por favor»

Utenfor pensum
fakter, grusomme skrik og et imponerende sår 
på venstre stortå. En av oss skulle heller aldri 
spist burgeren av ubestemmelig herkomst på 
Caye Caulker i Belize, uten at vi trenger å rippe 
opp i det her. 

Men all kunnskap du har stappa inn i nøtta kan 
du mane fram igjen. Leif overlevde traumet 
med enkel sårbehandling, og Christian fant ut 
at de har aloe vera i Mexico også, selv om det 
nærmest kreves flysertifikat for å få kjøpt det på 
apoteket. Med adekvat væskebehandling var det 
til og med mulig å holde den burgerinduserte 
magesjauen under noenlunde kontroll. Er det 
noe livet har lært meg så er det at vi to ganger i 
året skal stille klokka en time fram eller tilbake, 
og at alt du leser kan du en gang få bruk for. 

(Til og med skiltene som fortalte hva du skulle 
gjøre om det mot formodning skulle dukke opp 
en orkan, et jordskjelv eller annen naturkatas-
trofe. DE, tenkte vi mens vi nøt en sen kveld i 
Mexico, får vi i hvert fall aldri bruk for.)

SONDRE HAUGE RØNNING
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16. oktober 
19. oktober 
19. oktober
1. desember  

Hva skjer der du bor?

10. oktober
12. oktober
23. oktober
8. november

Oslo Bergen Trondheim

Tromsø Utland

 Filmvisning, «Om kropp og sjel»
Akuttmedisin i krig

Midlertidig lisensmøte
Utvekslingskveld

7. november
November (TBA)

Utvekslingskveld
«Min spesialitet»

10.-12. november
4. desember  

 Pleiemedhjelperkurs
Nmf juleverksted

 

 ForBedring holder forbedriskurs
Quiz for Syria med Medhum

 Foredrag med Bård Fossli Jensen
HIV/AIDS-foredrag med Vegard 

Skogen

28. oktober

4. november 
 

21. november 

24.-26. november 

25. november

Nmf Pécs: Foredrag med Jus- og 
Arbeidslivsavdelingen i Legefore-

ningen
Nmf Odense: informasjonsmøte 

om 
utvekslingsmuligheter

Nmf Gdánsk: «Norsk Grunnkurs i 
Førstehjelp»

 Nmf Utland Szczecin 
og AMG: «AMGs kurshelg i Szc-

zecin»
Nmf Utland Kraków: «Kurs i 

norske retningslinjer for 
antibiotikabruk»
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Kine Nilsen Iversen
k.nilseniversen@gmail.com

økonomiansvarlig

Jan Niklas Mentzen
nikimentzen@yahoo.com

pr- og web ansvarlig

Martine Mo Sandnes
martinesandnes@hotmail.com

fagansvarlig

Kine Svendsen
km-svendsen@hotmail.com

æsculapansvarlig

Håvard Søndenå
havardsondena@gmail.com

grunnutdanningsansvarlig

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

representant nmf troms legeforening

Gustav Kalda
gustav.kalda@protonmail.com

leder av forbedring tromsø

Ellen Mollan
ellenmollan@gmail.com

medhum-leder

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

leder

Mikal Thomas-Dworak 
mikal.dworak@medisinstudent.no

nestleder

Marte Ullestad Djuvik
marte.djuvik@medisinstudent.no

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

nasjonalt styre 2018
Maja Solbakken
maja.solbakken@medisinstudent.no

økonomiansvarlig

Steinar Myrseth Nilsen
steinar.nilsen@medisinstudent.no

arbeidslivsansvarlig

Frida Kristine Eriksen
frida.eriksen@medisinstudent.no 

ut vekslingsansvarlig

Maria Eriksson Steigen
maria.steigen@medisinstudent.no

pr-ansvarlig

Ane Berg Lode
ane.lode@medisinstudent.no

fag- og eventansvarlig

Maren Baarlid
maren.baarlid@medisinstudent.no

global helse ansvarlig

Katarina Nordeng 
katarina.nordeng@medisinstudent.no

kursansvarlig

Anders Christoffersen
anders.christoffersen@medisinstudent.

no 
kr-ansvarlig

Kris Rodel Fjellmyr
kris.fjellmyr@medisinstudent.no

fellesmail til styret

nmfutland@medisinstudent.no

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

Åsne Bjørk Lirhus Svatun
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




