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LEDER

Mange er redde for å dø, meg selv inkludert. Frykten 
min er irrasjonell. Den tar ikke hensyn til at jeg tror 
jeg ikke finnes etter døden, og at jeg dermed heller ikke 
kan ta noen særlig skade av å opphøre. Dét er heldigvis 
ikke alt som er å si om døden, for den kan vise oss mye 
vakkert. Den er siste del av alt vi vet om oss selv her 
på jorden - siste del av en persons eksistens. På denne 
måten markerer døden livet, og handler også mye om 
liv. Noen ganger i form av omsorg og samvær blant 
etterlatte, i refleksjoner over liv som har blitt levd, eller 
for eksempel i utdannelsen av nye leger, der obduksjon 
er svært verdifull læring. 

Det føles spesielt å skulle ha et yrke som så uttalt 
handler om liv og død. Da tenker jeg at det kanskje 
er ekstra viktig å være nysgjerrig, og utfordre seg selv 
ved å reflektere over mer enn bare pensum. Jeg håper 
denne utgaven kan bidra med noe sånt. 

Størst av alt er hverdagen. Det tenker hvertfall jeg. Og 
den inneholder mye liv og mye død, for alle. Ikke bare 
for medisinstudenter! Jeg vil bli en lege som husker 
at pasientene mine kan vite minst like mye om liv og 
død som meg, mye mer enn de vet om medisiner og 
sykdommer. For dette er ikke kunnskap som kan leses 
eller bli eksaminert i. Det er følelser og opplevelser, 
det er kjærester, hytta, ulykker, melk, sorger, fjellturer, 
musikk - det kan være hva som helst. 

Karpe både diem og noctem.

Takk for i år!

DØD
We live in a beautiful world

Yeah we do, yeah we do
«DON’T	PANIC»,	COLDPLAY

Tuva Stranger
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 #1: 12. februar 2018
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I fremmarsjen av den italienske renessansen fødes Antonio di Paolo Benivieni. 
Han fullfører medisinutdannelsen, med utgangspunkt i humoralpatologien 
ved universitetet i Pisa og Siena. Benivienis karriere utfolder seg over tre tiår 
i fødebyen Firenze. Der opparbeider han seg et respektert rennommé som 
vekker tillit, og med samtykke fra de pårørende utfører han en rekke autopsier 
(obduksjoner). Autopsi er gresk og betyr «selvsyn». Det er en prosedyre som går 
ut på å dissekere menneskekroppen, for å analysere for eventuelle anomalier 
og patologiske funn. 

Antonio Benivieni blir hevdet å være den første som utførte autopsier med 
den hensikt å avdekke sykdommens etiologi (av gresk aitia, «årsak»). Tidens 
ånd har ustanselig preget i hvilken grad disseksjon av menneskekroppen har 
blitt utført. I nærmere 2000 år neglisjerte politikk og religion utførelsen av 
autopsier, og utviklingen i retning av dagens medisin stagnerte. Autopsi var sist 
sett som en etablert og respektert praksis i Alexandria 400 år f.kr. i forbindelse 
med anatomiundervisningen. Med renessansen og vitenskapens frigjøring fra 
kirkens dominans, åpnet det seg igjen en mulighet for å gjenoppta autopsi. 
Historikerne kan peke på flere som praktiserte disseksjon av menneskekroppen 
både før og etter Benivieni. Likevel blir han stående som representant for et 
medisinsk historisk skifte, da hans praksis er godt dokumentert og ivaretatt. 
Ikke minst berømmes han for og skiller seg ut med det etiologiske perspektivet. 

Grunnlaget for hans anerkjennelse finner man i boken De Abditis Morborum 
Causis (De skjulte årsakene til sykdom). Tekstene ble publisert post mortem i 1507, 
av Antonios bror Girolamo, og den medisinske filosofen Giovanni Rosati. Boken 
inneholder blant annet beskrivelser av 15 autopsier. Disse refererer til et skifte 
i patologisk praksis, der man begynte å se på korrelasjonen mellom unormale 
funn ved autopsier og kliniske symptomer. Fremdeles ble funnene tolket i lys 
av humoralpatologien, og sammenhengen til de kliniske funnene nevnes kort.

Døden er overveiende, og for mange utelukkende, assosiert med negative 
opplevelser. Med ordene «Memento mori. Hic locus est ubi mors gaudet suc-
currere vitae.»1 minnes vi dødens anmarsj. Sett gjennom en patologs øyne er 
ikke døden begrenset til det negative:  «(...)døden gleder seg over å lære de som 
lever.» Antonio di Paolo Benivieni representerer en ny begynnelse for medisinen 
slik vi kjenner den i dag. All kunnskap om anatomi, fysiologi og den moderne 
patologien2 bygger på iakttakelser gjort ved autopsier. 

Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen

In Memoriam

Antonio di paolo benivieni
(1443 - 1502)

1	«Husk	døden.	Dette	er	stedet	der	døden	gleder	seg	over	å	lære	de	som	lever.» 
2	Av	gresk	pathos,	«lidelse»,	og	logos,	«lære,	vitenskap,	ord»
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Profiler Bilder: Privat
Tekst: Fajhar Hussain

Kristian Hjortaas
Kristian er 25 år gammel og studerer på andre året 
ved UiO. Han har alltid hatt medisin i bakhodet, men 
siden det ligger litt i familien å gå den veien, ville han 
bryte denne tradisjonen. Kristian tok blant annet et 
friår og flyttet til Ecuador, der han jobbet frivillig som 
lærer og på helsestasjon. Deretter tok han årsstudium 
i økonomi og ledelse, før han begynte på byggingeni-
ør-studier. Etter noen runder med seg selv sluttet han, 
og begynte å ta opp fag med tanke på medisin. Kristian 
er en eventyrlysten person som elsker å reise, treffe 
nye mennesker og gjøre ting han ikke kan eller har 
prøvd før. Siste prosjekt er å ta fallskjermlappen. Han 
synger i dusjen, spiller tennis og er glad i kajakkturer i 
solnedgangen (han er å finne på match.com). Kristian 
er en engasjert fyr, og i 2016 dro han dro til Hellas med 
«Dråpen i havet»  for å hjelpe båtflyktninger. Det å ta 
imot båter med nedkjølte og våte barn som i tillegg 
var blitt neddopet (for å ikke lage lyd på overfarten) 
er noe han kommer til å huske livet ut. Da Kristian 
kom hjem var han klar for å engasjere seg videre, og 
tilfeldigvis var MedHum på utkikk etter en nestleder 
i Oslo. Gjennom MedHum kan han nå fortsette sitt 
engasjement, ved å støtte UNICEFs arbeid med barn 
og unge som har flyktet fra Syria til Jordan. Kristian 
mener at det er kjempeviktig at UNICEF setter et særlig 
fokus på mental helse hos flyktninger.

Emma Lengle
Emma er 23 år gammel og går forskerlinjen ved 
Universitetet i Oslo. Hun har en sterk interesse for 
global helse og menneskerettigheter, og lengter alltid 
etter spennende utfordringer. Før studenttilværelsen 
bodde hun i Florida og konkurrerte i dressur på inter-
nasjonalt nivå! Emma er leder for Medisinstudentenes 
Humanitæraksjon (MedHum) 2018 - en av Norges stør-
ste studentdrevne humanitæraksjoner. I 2018 skal de 
samle inn penger til Unicefs helse- og læringssentre, 
for syriske barn og unge i Jordan. Emma var nylig i 
Zaatari, verdens nest største flyktningleir. Her møtte 
hun barn som har opplevd ting ingen barn bør oppleve. 
Denne sårbare gruppen er blitt lite omtalt i media, og 
målet hennes er å få endret på dette. «De fortjener å 
bli sett. De fortjener å leke, å lære og å bearbeide alt de 
har opplevd. Og de fortjener vår tid, oppmerksomhet 
og støtte.» Emma mener at vi som medisinstudenter 
har en sterk stemme, og kan utgjøre en reell forskjell 
for disse barna - vi må innse vår egen påvirkningskraft. 
Gjennom MedHum håper Emma at morgendagens leger 
vil inspireres til å jobbe med global helse. Hun ønsker 
å skape debatt rundt viktige spørsmål om humanitært 
arbeid og helsepolitikk, og mener at diskusjon er nøk-
kelen til et fremtidig bærekraftig engasjement.

Nyre – synes det er kult at man kan overleve med en 
nyre, og at de har så mange viktige oppgaver!

Synes leveren er litt kul jeg.

Mange! For tiden synes jeg Gloria Steinem er veldig 
inspirerende – hun er en feminist og aktivist som brukte 
livet sitt på å kjempe for kvinners rettigheter.

Må bli min far. Snill, flink og morsom. Flott fyr.

1. Hvilket organ syns du er kulest?

1. Hvilket organ syns du er kulest?

2. Har du et forbilde?
2. Har du et forbilde?
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Nikolai Juliussen Haug
Nikolai er 25 år gammel og studerer medisin på tredje 
året ved NTNU. Var det én ting han var sikker på, så var 
det at han ikke skulle bli lege! Etter et år på fotballinje 
på Sunnfjord Folkehøgskule, og et år som stipendiat 
på sport, bibel og backpacking ved samme skole, ble 
det to år Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Til slutt 
bet Nikolai i det sure kjemi-2-eplet for å skifte studie. 
Medisinstudiet kunne gi ham muligheten til å hjelpe 
mennesker, samtidig som han blir utfordret faglig. 
Nikolai er glad i gjør-det-selv-prosjekter, og har egen-
hendig lagd en sandstrand i fjæresteinene hjemme og 
kalt den opp etter seg selv, Nikolai Beach, som hittil 
har 5 av 5 stjerner på Facebook.  

Nikolai sitter nå som økonomiansvarlig i MedHum 
Trondheim. Nikolai synes det er viktig at man enga-
sjerer seg og gjør det man kan for andre. «Vi lever i en 
overflod av penger og trygghet, og de aller fleste i Norge 
har kapasitet og ressurser til å gjøre og gi mer av seg 
selv og pengene sine. En norsk student som lever på 
stipend + lån er blant de 15% rikeste i verden.» Nikolai 
håper at hans arbeid i MedHum kan inspirere andre 
til engasjement eller til å bidra enda mer. Etikk er en 
sentral del av medisinen, og det finnes gode etiske 
argumenter for at vi, som medisinstudenter, er moralsk 
forpliktet til å gjøre mer enn de aller fleste av oss gjør.

Nesjla Syrous
Nesjla er 21 år gammel og studerer tredje året ved 
Universitetet i Bergen. Ved siden av studiet synger hun 
sopranstemme i Plica Vocalis, som er damekoret ved 
det medisinske fakultet i Bergen. Nesjla er en engasjert 
sjel og har vært med i Norsk medisinstudentforening i 
hele to år: et år som prosjektansvarlig og det andre året 
som nestleder. Nå er hun med i sentralstyret i MedHum 
som PR-ansvarlig. Dette er et verv hun synes er super-
spennende og utrolig givende, og det beste av alt er at 
hun får bidra med å støtte TIDENES PROSJEKT! Ikke 
nok med at MedHum er Norges største studentdrevne 
humanitæraksjon, det er også en organisasjon som 
engasjerer medisinstudenter til å gjøre noe mer enn 
å «bare studere». Aksjonen bidrar faktisk til å utgjøre 
en forskjell! Pengene MedHum-aksjonen 2018 samler 
inn, går til Makani-sentrene i Jordan som UNICEF er 
med på å opprette. Her skal barna lære kreative meto-
der for hvordan de kan takle og håndtere stress og 
traumatiske påkjenninger de har blitt utsatt for. Dette 
er ekstra viktig for barn og ungdom som har opplevd 
krig, og som mangler trygghet i hverdagen. Nesjla 
håper du blir med på å støtte prosjektet, for din hjelp 
betyr utrolig mye!

Hjernen uten tvil, det organet er jo sjefen over alle sjefer!

Hjertet, det gjør en imponerende innsats dag inn og 
dag ut, hele livet. Morten Rostrup (tidligere leder for Leger Uten Grenser, 

red.anm.) - han er en ekte helt i mine øyne fordi han 
tør å gå så langt som å risikere livet sitt for å gjøre en 
forskjell, og hjelpe mennesker i en ekstremt sårbar 
situasjon. Den gode allmennlegen. Han/hun tar livets reise 

sammen med pasientene gjennom stort og smått, også 
når ting ikke nødvendigvis er faglig pirrende.

1. Hvilket organ syns du er kulest?

1. Hvilket organ syns du er kulest?
2. Har du et forbilde?

2. Har du et forbilde?
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Posere med et kadaver?
Yale-professor John Harley Warner var på Norgesbesøk i april. 
Han holdt foredrag for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO), 
om temaet fra hans bok Dissection: Photographs of a Rite of Passage 
in American Medicine 1880-1930. Boka og foredraget omhandler et 
fenomen i USA som pågikk rundt slutten av 1800-tallet og begyn-
nelsen av 1900-tallet, da fotografiapparater ble mer tilgjengelige. 
Det ble da vanlig å ta gruppe- og klassebilder av medisinstudenter, 
og disse bildene ble ofte tatt på disseksjonssalen. Det er alt fra 
bilder av hele kull på disseksjonssalen med flere lik, til bilder 
av små grupper som poserer rundt «sitt» lik. Bildene ble brukt i 
årbøker, på postkort sendt til venner og familie, og tatt vare på 
som minner fra studietiden. I Europa har man funnet lignende 
bilder, men enda ikke i samme mengder.

Disseksjonssalen på den tiden var 
annerledes enn den vi har ved UiO 
i dag. Forholdene var helt klart mer 
kummerlige, og teknologien og ruti-
ner for ivaretakelse av lik var ikke den 
samme. Stanken skal ha vært periodevis uutholdelig, noe som 
gjorde at medisinstudentene rullerte på å røyke for å holde 
den på avstand. Warner skriver i sin bok at «(…) the stench of 
the dissecting room could be all but overpowering, and it was 
an established convention in student culture that at least one 
member of any dissecting team was expected to smoke to help 
mask the smell». En student referert til i Warners bok forkla-
rer godt hvordan det var å komme først på disseksjonssalen: 

«thumps could be heard all over the room as the rats jumped 
down from the cadavers and landed on the floor». Disseksjonen 
var allikevel sett på som svært betydningsfull for en medisin-
students utdannelse, og skoler strakk seg langt for å skaffe nok 
kropper til sine studenter. De ulike statene i USA hadde ulike 
regler for praksisen, men selv i stater der disseksjon i periodevis 
var ulovlig, ble praksisen opprettholdt. «Between the 1880s and 
1990s, then, anatomy laws varied widely from state to state and 
were in flux», forteller Warner i sin bok.  

Disseksjon var i periodevis på kanten av loven og forbundet med 
mange skandaler. Det var derfor essensielt for fakultetene med 
hemmelighold. Samtidig ble disse bildene spredt blant studentene 

og til deres venner og familie. Disseksjonen 
var ofte sett på som selve symbolet på 
medisinutdannelsen. Mange valgte derfor 
denne lokasjonen for sitt bilde, heller enn 
for eksempel foran mikroskopet. Bildene 
inneholdt også skjeletter, bøker og andre 

symboler på legestanden. Flere hadde sitater og kommentarer 
skrevet på disseksjonsbenker eller tavler i bakgrunnen. Noen av 
sitatene viste til kjente uttrykk fra renessansen, andre viste en 
mørk galgenhumor. «Rest in Pieces», «His Time Was Bad, But 
Ours is WORSE», «He lived for others, but died for us» og «No 
removeing of gloves to roll cigaretts» er eksempler fra bilder. Den 
makabre ironien finner man også igjen i oppsettet av noen av 
bildene, der likene blir brukt som rekvisitter for å lage komedie.

«Bildene ble brukt i årbøker, på postkort sendt 
til venner og familie, og tatt vare på som  

minner fra studietiden.»

Bilder: brukes med tillatelse fra John Harley Warner
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«A student’s dream»

«Know thy Self»
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Skolene fikk tak i lik på forskjellige måter. 
Personer som døde på sykehus, men som 
ingen pårørende gjorde krav på, endte 
ofte opp på disseksjonsbenken. Folk som 
bodde på fattighus eller var kriminelle 
kunne også ende opp der. Hvis skolene 
allikevel ikke var godt nok dekket, betalte 
de ofte såkalte «resurrectionists» for å 
få gravd opp nylig gravlagte lik. Disse 
gravrøveriene ble også utført av medi-
sinstudenter. «Under moonlight or shaded 
lanterns, they would locate the grave, dig 
open the top half, break the head of the 
coffin, and pull the corpse by a hook or a 
rope around the neck», forteller Warner 

- historier som tatt ut av en grøsser. Men 
man skulle ikke grave opp hvem som helst! 
Helst var det medlemmer av grupper der 
de gjenlevende ville ha liten mulighet 
til å motsette seg det (hvis de oppdaget 
det), eller som samfunnet ikke ville pro-
testere på vegne av. Sårbare grupper var 

afroamerikanere, fattige og mennesker fra 
lavere samfunnslag. En anatom Warner 
refererer til forklarte det som «prudent 
line of stealing only the bodies of the 
poor». Det finnes til og med beskrevet 
tilfeller der mennesker har blitt drept, for 
så å bli solgt til skoler. I noen delstater 
levde afroamerikanere i konstant frykt 
for post mortem krenkelse. Det var noen 
protester, men de nådde sjeldent fram. 
Lynsjing av afroamerikanere var også et 
stort problem etter borgerkrigen, og noen 
av bildene fra disseksjonssalen kan minne 
om lynsjefotografier tatt på samme tid. 
Lynsjefotografiene var ofte gruppebilder, 
mange ble sendt som postkort til fami-
lie og venner, eller brukt for å skremme 
den afroamerikanske befolkningen. Noen 
fotografer livnærte seg som fotografer både 
etter lynsjing og på disseksjonssalen. 
Warner beskriver hvordan også behand-
lingen av lik på disseksjonssalen noen 

ganger kunne minne om lynsjing: «One 
African-American doctor recalled the jolt 
of first walking into the dissecting room as 
a medical student at Harvard in 1912 to be 
confronted with the sight of a black male 
cadaver hanging by a pair of ice tongs in 
the ears».

Disseksjonen, og forevigelsen av denne 
gjennom bilder, førte ofte med seg et 
kameraderi mellom medisinstudentene. 
Mange så på praksisen som en viktig mar-
kering av transformasjonen fra lekmann til 
en lege, og det bidro til manges identitet 
som leger. På begynnelsen av 1900-tallet 
var praksisen på kanten sosialt, juridisk og 

«I noen delstater levde afro-
amerikanere i konstant frykt 
for post mortem krenkelse.»
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moralsk sett, og den hadde mange mørke 
sider. Prosessen beskrives som noe som 
forandret deltagerne for alltid. Rundt 1950- 
og 1960-tallet fikk mange et endret syn på 
hva man skulle oppnå av personlig vekst. 
Man dyrket heller stillhet, objektivitet og 
såkalt «detached concern». I dag ønsker 
mange å ha en mer human målsetting. 
Man skal vise donor respekt og se på per-
sonen som sin «første pasient».

Selv om vi i dag har en ordning med 
frivillig donasjon av egen kropp, tenker 
jeg at vi har mye å lære av fortiden. Den 
viser oss en mer brutal legestand, som jeg 
håper vi aldri kommer tilbake til. Bildene 
er makabre og interessante, og kan gi oss 
et lite innsyn i hvordan våre forgjengere 
har tedd seg. Som Warner selv sier det: 

«Photographs like those in this book, in 
some classrooms and anatomy laboratories, 
are becoming much more than just a 
curious window into a discomforting past. 
They are also providing a springboard to 
critical self-examination of what students 
continue to describe as an activity that 
feels simultaneously wrong and very right, 
a taboo and yet a privilege that can result 
in gratitude to the donor, even awe».

Æsculap vil takke John Harley Warner for 
et lærerikt og tankevekkende foredrag!

Synne Lofstad
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OBDUKSJONSTIME,	TIRSDAG	KL	10

Lukten er den samme. Det minner om å åpne en pakke med 
kyllingkjøttdeig som har stått i kjøleskapet litt for lenge, men 
etter å ha hatt obduksjon i snart ett semester har det ikke lenger 
noen betydelig effekt. Derimot kan patologenes beskrivelser 
av forskjellige typer nekrose dukke upassende opp under mat-
innkjøp. Rommet føles like innelukket og menneskene er de 
samme jeg ser hver uke. 

I forkant av denne timen har jeg sett for meg alle organene 
liggende på det kalde, grå bordet, og kadaverets kropp åpnet, 
liggende på den motsatte siden av rommet. Vi går inn. På veg-
gene er det slitne fliser, gulvet er av grå betong, og et skarpt, 
hvitt, dominerende sykehuslys gir et forsterket preg av kjølig 
stemning i rommet, til tross for halvåpne persienner som slipper 
inn striper av naturlig lys. 

Kroppen er ikke åpen ennå. 

En dame ligger på bordet, med melkehvit hud og lukkede øyne. 
Bekrefter de lukkede øynene at døden er så vakker og fredelig 
som de fleste tror, eller har vi lukket øynene hennes av hensyn 
til oss selv? Vi beveger oss rundt kvinnen som hviler der, og jeg 
kan ikke annet enn å legge merke til hvor vakker hun er. Øynene 
mine faller på de tynne, hvite armene hennes, jeg følger dem 
sakte nedover mot neglene hennes. Jeg kan se at hun har dus 
rosa akrylnegler med lilla blomster, og små, lysegrønne blader 
på. Jeg vet ikke om de andre i gruppen min legger merke til det, 
men jeg kan ikke annet enn å beundre arbeidet som er lagt ned 
i detaljene, og jeg lurer på om de også ser hvor nylig manikyren 
har blitt utført.

Stemmen til professoren er for lengst blitt bakgrunnsstøy, og 
jeg begynner å se for meg hva slags liv kvinnen på bordet kan ha 
levd. Kanskje hun var opptatt av estetikken rundt seg, i sitt eget 
hjem. Tankene mine snurrer, og jeg lurer på om hun verdsatte 
alle blomstene som ble sådd på starten av våren i katedralparken, 
de trange gatene, lyset fra TV-tårnet om natten, eller kanskje 
hun ønsket seg den ene fine kåpen i vinduet på den litt dyre 
butikken på hjørnet, dro ofte på kafé med venninner, kino med 

noen hun var glad i helgene, og unnet seg en manikyr fordi hun 
snakket like mye med hendene som med språket. Én gang i måne-
den dro hun til manikyristen der de snakket om livet, helsen, 
kjærligheten, og kanskje de delte redsler de hadde mellom seg, 
etter å ha sittet så mange år overfor hverandre. Jeg lurer på om 
jobben hennes innebar at neglene hennes var godt synlige, og 
om hun hadde noen hun pyntet seg ekstra for.

I stormen av tankene kjenner jeg et trykk mot brystet, kommer 
plutselig tilbake til rommet. Hun kunne vært venninnen min, 
en søster, hun er noens datter, det kunne vært meg. Jeg ser ned 
på mine egne negler gjennom hanskene, mot den nattaktige, 
mørkeblå, glitrende neglelakken, og de litt for lange neglene 
mine. Patologen åpner brystet hennes med lange og presise 
bevegelser. Med et spesielt instrument skjærer han opp sternum, 
bretter brystkassen til side, og ved bruk av en kniv åpner han 
pericardium. Jeg kan se hjertet hennes. Det banket for bare to 
dager siden.

Obduksjonstime,  
tirsdag kl 10. 
Tekst og illustrasjon:	Mishe	Katanchi
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A CONVERSATION ABOUT DEATH

A conversation  
about death

BÉLA KAJTÁR Tuva Stranger

Æsculap	wanted	to	find	out	more	about	how	death	is	perceived	by	 
people with different experiences. In this dialogue, I met with my 
pathology	teacher,	MD.,	PhD.	Béla	Kajtár.	In	addition	to	his	work	as	a	
pathologist, he teaches autopsy practices and pathohistology at the 
University of Pécs, Medical School (POTE). We met with a common 
desire to discuss more philosophical aspects of death, as these topics 
are not part of the curriculum

TS: How do you think pathology and autopsies changes 
medical students thoughts and perspectives about 
death?

BÉLA KAJTÁR: It is a very sensitive topic, it seems fair 
to say that death is viewed as a taboo in our culture. 
It’s very easy to get misunderstood while this issue is 
discussed. I see students are very heterogenous cul-
turally, regarding maturity or interests, so whenever I 
assume how students react to something, it’s an unfair 
generalization. When I recall how pathology and death 
especially affected me as a student, what was most 
shocking was the proximity.

TS: What do you mean? 

BÉLA KAJTÁR: The proximity to suffering, to vulne-
rability - I think the whole study of medicine  is about 
that. When you practice physical examinations you 
actually have to get close and touch someone else. For 
some cultures that’s a difficult step to make. You also 
see patients: vulnerable, in a very sensitive situation, 
or being dead - and you are very close to the whole 
thing. And that is something I think is very different 
compared to other universities. 

TS: In other subjects? 

BÉLA KAJTÁR: In other subjects like law, or math, this 
part of really being there is missing, and I think this 
is the most difficult thing to cope with. For example, 
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if we go into the autopsy room, dead bodies are there. 
So you are aware of death, you are aware of that hap-
pening, but most students do not really get close to 
dead bodies, so... 

TS: ...you mean emotionally? 

BÉLA KAJTÁR: Both emotionally and physically, and I 
think it’s important to note that there are two layers to 
this. I think there’s a physical and a non-physical layer. 
I would say that most regard dead bodies as disgusting, 
or gross or repulsive, because it’s the shocking fact 
that we are mortal, so there’s a vulnerability to it. Also, 
decomposing occurs, so it’s something very unpleasant. 
That is undeniable, and pathologists don’t think it’s 
pleasant either. I have no colleagues that really like 
that, but this is something you can deal with. So this 
physical repulsion, it’s like... poop is disgusting. But 
when you’re caring for a newborn baby, well, it’s still 
disgusting, but you don’t care. You can push it aside, 
because you’re doing something that is much better, 
and it’s worth it. 

TS: Yeah. 

BÉLA KAJTÁR: So the first couple of occasions at the 
autopsy room, that’s a shock. But if you went into a 
surgical theater it would also be a shock, if you’d see 
alive patients, suffering from wounds, or injuries, it 
would be a similar shock - I think that that’s the physical 
aspect to it. And since we are investigating scientific 
questions, scientifically in the autopsy room, I don’t 
think practicing pathologists are really hindered by just 
the physical proximity to it. I mean we don’t really like 
that… I should not talk about pathologists in general, I 
should talk about myself - I don’t really love that part. 

TS: Like the autopsy, or?

BÉLA KAJTÁR: The autopsy itself, which is a very small 
part of our job. But, I think I can move past the fact that 
there’s a dead body. Also, many would consider just cut-
ting up a dead body a violation of human dignity, and 
of course I acknowledge that, respectfully. We always 
try to not increase the suffering of relatives regarding 

this issue. But again, there are some cases where we 
have to look past that. I don’t think as many as would 
oppose autopsies would say taking out an organ from 
someone who died, to save someone else, is a violation 
of human dignity. But it’s again a sensitive issue. 

The other layer, of how we meet with the whole death 
issue, is the suffering part. We always say that patho-
logy is the discipline of suffering. In a sense that’s true, 
because we often see the stories. I mean it’s not even 
in the autopsy room, but often starts here (ed. note: 
by the microscope). We look at a sample, we see the 
problem, we see the case, we take part in the struggle 
of finding the correct diagnosis, and maybe it’s a very 
bad disease. So then we observe the struggle of therapy, 
and the hopes, and the fears, and so on. That part is 
more challenging. 

TS: Do you often follow one patient from early stages 
and until the autopsy room, or to the of death of the 
patient?

BÉLA KAJTÁR: Not necessarily very often, but there are 
some diseases, especially rare cancer types, or diseases 
with children, or other specific cases where we do. And 
in the autopsy room we always read through the history. 
Now, again that’s an indirect presence of us - you should 
talk to clinicians and oncologists, they are closer to 
this aspect. But I think this level is not something you 
should get accustomed to. The physical part, yes, that’s 
a part of the job. You might have to save someone’s life 
even if there’s vomit or other unpleasant stuff. If you 
don’t lose your sensitivity against the physical aspect, 
you will not function well as a physician, but if you 
become insensitive to this aspect you will not function 
well as a normal human being in society. 

TS: And do you feel that, from before you became a 
pathologist and until now, you’ve been able to preserve 
that sensitivity?

BÉLA KAJTÁR: I, I, think so... Others should probably 
be asked how they view me, but I think I haven’t lost 
that. It doesn’t mean that we have to suffer with eve-
ryone we meet, because again, you will not function 
well as a doctor. And it doesn’t mean you have to loose 
your understanding of what’s going on. To add another 
layer to the suffering part, I think a very important 
part of the suffering is the loss that death brings. We 
often meet with the relatives of the diseased ones. 
Sometimes they come here and want to ask our opinion 
on something - they are in grief. Again, this is somet-
hing that clinicians are more into. But sometimes we 
have lengthy talks with a grieving relative who wanted 
to know some minor issue, which is actually not even 

«We always say that pathology is the 
discipline of suffering. In a sense that’s true, 

because we often see the stories.»
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very relevant, but still it’s part of the process. And then 
we have to go through what we found, and help with 
the anger or grief. That is also challenging. We can’t 
get used to that. If we are insensitive it would cause 
further suffering. 

TS: Yeah. Do you remember the first time you walked 
into an autopsy, and how was it like for you?

BÉLA KAJTÁR: Not the details. But it was actually 
in third year, so I didn’t have the chance to go before 
that. Anatomy is the first time you meet a dead body, 
but I think when I look back, it was so... There was an 
aura of unnaturality to it, with the formalin fixation, 
the odour - more like wax figures - and there was no 
blood. It was a different experience. 

TS: I agree. 

BÉLA KAJTÁR: In our autopsy room it’s very different. 
I think it was in the pathology course, as a student. I 
didn’t go before that. I don’t remember the case, but I 
remember there were two dead bodies, and the proxi-
mity..again..I remember it was the first time I’d seen 
dead bodies close by. I was only a kid when I had lost a 
family member before that time, and I was never very 
close to the whole occasion. 

TS: I guess that’s how it is for a lot of medical students 
as well. For me included. Emm. Very large question, but, 
do you think we should be afraid of dying? I mean both 
personally but also as a pathologist, do you think we 
have something to be afraid of?

BÉLA KAJTÁR: Now we’re getting close to another topic, 
which is definitely not in the realm of science. But no, 
I don’t think we should be afraid. But you should not 
be afraid of anything really, it’s not a rational thing to 
be. You are afraid because you are uncertain of what 
will happen, you are afraid because you have no control. 
And death is usually something we don’t have control 
over, so it’s very natural to be afraid of it. Well. Suffering 
is bad. You should try to reduce suffering of yourself, 
and of others. It’s not a question of being afraid or not. 

TS: Okay. 

BÉLA KAJTÁR: I’m not sure if that answers your 
question?

TS: Yes, yes. It’s a good..or..it’s exciting to listen to you. 
And, another question - if you don’t want to answer, 
you don’t have to: how would you want to be handled 
after you die?

BÉLA KAJTÁR: Well… tricky question if you haven’t 
put a lot of thought into it. I hope I will not cause very 
severe grief. I would like the fact, and this is of course 
my ego speaking, that I would be grieved and missed. 
Because that means I was making a difference, or I 
produced some value. But I don’t have any set of spe-
cific preferences about how my body would be handled. 
That could be partly because I’m a pathologist, because 
I understand what a dead body is, and I don’t put much 
of my value into the actual substance of dead flesh. So 
for example, if my organs could be used for transplan-
tation, I would not be against that. Actually I do think 
that’s a very good idea to do. I hope that my loved ones 
will be moving on, and that they will understand that 
dying is not a horrible unnatural thing, it is a natural 
thing. Of course the circumstances could make it very 
painful. Everybody has lost someone, and it’s never the 
same, so it’s difficult to talk about this as one thing. 
But if you lose someone very young by an accident, 
suddenly that’s very different from losing for example 
my 104 year old grandmother, who had a really, really 
long and fulfilling life.

TS: I feel that maybe people that are not familiar with 
death in their profession, maybe have thought more 
into what they want to do with their physical body. I 
don’t know if you agree?

BÉLA KAJTÁR: I agree. Exactly. By being able to look 
into a dead body, you will understand your body better. 
I know, because it happened with me. Understanding 
anatomy helps me in a sense to be a bit more self cons-
cious. If we have no idea what’s going on inside, strange 
sensation of pain or discomfort may easily make us 
afraid. And having said that, I now realize that a lot of 
my colleagues still react like anyone else if it’s about 
their body. Even though they are completely aware of 
what’s going on. And that’s because of the proximity 
thing again; «Now its my problem, so it’s different». 

TS: So the emotions overrides the knowledge..? 

BÉLA KAJTÁR: Yes, I think so. That is very natural. 

TS: Okay. I feel like you already answered this already, 
but maybe you want to elaborate; is death strictly pat-
hology for you, or is it a concept you contemplate on 
in a philosophical matter?

BÉLA KAJTÁR: Well, it cannot only be a scientific term 

«If we have no idea what’s going on inside, 
strange sensation of pain or discomfort may 

easily make us afraid.»
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- I’m not a robot. There’s not one aspects of what we 
do, that involves someone’s life and is purely scientific. 
Diseases are around us, so for example, leukemia means 
something different to me than to non-hematopatho-
logists. But I hope I’ll never lose my touch with reality, 
and will always understand what it actually means to 
the patient, and the families. And the same applies for 
death. Nothing is strictly pathology.

TS: What is something that’s important for you to 
teach your students about death? 

BÉLA KAJTÁR: Hm. Again, unfortunately, our curri-
culum is not really about death. We have barely talked 
about death. It would not be authentic for us as patholo-
gists to talk about death. Everyone thinks we are dealing 
with death, but as I said previously, it’s the oncologists 
and clinicians who really deal with death. We just deal 
with dead bodies, which is a part of the matter. But 
I think paying respect would be most important for 
students to learn. And it’s difficult to do, because as we 
get used to the physical level of death... It’s a class, it’s 
tedious, it’s school, there’s a lot of stress, and humor is 
important to get rid of stress. The point is, we should 
never be disrespectful. Yes, I think we should learn 
that death is not something horrifying or to be afraid 
of - it’s something that especially doctors and medical 
professions should accept will happen. It’s not our goal 
to not allow people to die. 

TS: What do you find encouraging about studying and 
teaching pathology?

BÉLA KAJTÁR: Encouraging...It’s very good for myself! 
I remember I had to start teaching the moment I star-
ted to work here. We were low on staff, so it was very 
challenging. But it helps a lot to understand. If I read 
books, maybe I understand something, but asking the 
questions is what will make my knowledge more solid. 
And I have a lot of students asking questions for me, 
so that’s very good. On the other hand, when I see that 
they understand something that they didn’t under-
stand previously, it’s a very good feeling of making a 
difference. Because you can find books, you can read 

yourself, you can teach yourself a lot. What we are 
supposed to do is help you understand. So when that 
happens, it’s a great thing. 

TS: Yeah. And why do you think pathology in particular 
is your subject, why did you end up with this?

BÉLA KAJTÁR: Because it is very challenging intel-
lectually. I mean, I could probably say that about any 
profession, but originally I wanted to become an nephro-
logist. But I was doing student research here (ed. note: 
at the pathology department of POTE), I was really 
interested in molecular biology, and this stuff was very 
exciting. Many said it’s a good idea to spend a little 
time here, because you can learn a lot. So I started to 
spend a little time here. And I’m still spending a little 
time here. It doesn’t get boring. We don’t do exactly 
the same over and over again. Every week we have a 
few challenging cases, which we have a hard time with. 
We have to research the literature, think hard about it, 
and eventually come up with an answer. I really like 
this part. And what is very rewarding is when there’s 
a very difficult case and clinicians are stuck, and then 
we come up with an idea «let’s do this test» and the 
test helps, and we can reach a diagnosis, so treatment 
can be started. That’s really a good sense of advancing 
things forward and helping others. 

TS: I feel like maybe you think more about life than 
death in your profession. Preserving life rather than…

BÉLA KAJTÁR: Yes, that’s what we do. That is very 
important. Exactly. 

TS: You mentioned that you feel that the student mass 
is heterogenous. But do you notice cultural differences 
between us, for example in autopsies? 

BÉLA KAJTÁR: The diversity is there, but it was never 
a problem, at least I never noticed a problem. I under-
stand some students are from countries and cultures 
where it is considered a violation of human dignity to 
cut open a dead body, so there arenot many autopsies 
there. But students show interest, I think they are aware 
of what they are doing. Actually I think hungarian 
students who share culture, generally are not behaving 
differently than foreign students from very different 
cultures. Most students go there with some sort of 
interest to see something. Especially when autopsy 
practices start. The first two or three weeks, everyone 
is very focussed and want to take it all in. And later, 

...that changes. Hehe.

«I think we should learn that death is 
not something horrifying or to be afraid 
of - it’s something that especially doctors 

and medical professions should accept 
will happen. It’s not our goal to not allow 

people to die.»
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TS: We get used to the physical part of it?

BÉLA KAJTÁR: Yes, that happens. I think I notice 
when students are very uncomfortable there and don’t 
want to touch anything. We don’t really force that, I 
mean again, the point is not that «there is the dead 
body, go close and have a look». It’s to try to learn 
things that will help you later. I don’t think cultural 
problems would really be an issue here. The diversity 
is very helpful. Sometimes, when we have time for 
conversations during practices, which is not often, it 
can make it more fun and interesting, and we get to see 
different aspects. It’s a pity we don’t have more time to 
talk about for example these issues like death, or other 
basic things. I would really enjoy if more philosophy 
would be allowed, even in pathology, and in any kind 
of scientific discipline, but we don’t have time for that. 

TS: Many people I meet have the expectations that 
we will be upset studying the discipline of medicine, 
because we see so much sickness and death. 

BÉLA KAJTÁR: But if your views have weight they 
will not be blown away easily. Whatever you have just 
seen doesn’t have to immediately rewrite your ideas. 
Actually, would you agree that it would be valuable for 
almost everyone, beyond a certain level of education 
to actually see an autopsy?

TS: Yes. 

BÉLA KAJTÁR: It would be good for law students, for 
art students, to see at least once how a dead body looks 
like, what are we made of. 

TS: A lot of things are valuable for everyone. For exam-
ple caring homes for elderly; I think everyone should 
work in one at least for two weeks in their life, to see 
how it ends, or, how life could end. 

BÉLA KAJTÁR: You’re absolutely right. That is a much 
bigger challenge, I think, than to see a dead body. For 
some. And some are so natural at this. It could be 
because of cultural background or previous experi-
ence: if you’re used to taking care of others, or have 
seen others be taken care of. Vulnerable individuals or 
not. I know a few colleagues who would be horrified in 
a situation like this, because of the lack of capability 
to handle yourself. It could make you think «I could 
be in that position», even if you are a physician. So, 
yes, I agree, it would be a valuable lesson to learn for 
everyone.  Caring for elderly is like first aid, but like 
spiritual first aid, or emotional maybe, I don’t know. 

TS: In this magazine we’re also reviewing a book called 
On behalf of friends, where the author seeks funerals 
where no relatives or friends are left behind. He attends 
these funerals and write about his experiences. He 
talks a lot about loneliness and death, which I think 
is very interesting as well. 

BÉLA KAJTÁR: Sounds very interesting. Loneliness 
is maybe more scary than dying. Without the dying 
part - loneliness itself and not being understood is 
scary enough by itself . 

TS: And I think when you’re dead, you don’t know that 
you are lonely anymore. So maybe it’s more difficult, 
the part before dying. 

BÉLA KAJTÁR: Exactly. Being alone with suffering. 

It should not even be that separated (ed. note: art and 
science). It is the art and science of medicine, that we 
should study. Actually, I think, lack of education in 
philosophy sometimes shows.. Sometimes it shows 
when we talk about different concepts, like relationships 
between abstract ideas, cause and effect etc. And it’s 
easy to get washed away about what we were talking 
about - those parts are often on the sidelines. Because 
we focus on necrosis, this gene, that gene, and on what 
you need for the exam. It makes it a little duller, and 
more difficult to get involved. 

TS: In the beginning of each autopsy, you always tell a 
tiny story about the patient. How do you choose what 
to say in these short sentences? They give a lot of infor-
mation, and I sometimes think about them after class. 

BÉLA KAJTÁR: I’m trying to summarize it up, from the 
point of what we are going to discuss and talk about. 
It’s like writing an abstract, which is also a scientific 
endeavour. It should be practiced by students - actually 
it would be better if I gave that out as an assignment! 
Unfortunately we only have hungarian text, so it cannot 
be practiced with english program students. I read 
the clinical histories in advance, and I try to collect 
the most important things, and just say a couple of 
sentences about it. 

TS: Mhm. I notice you summarize some of the clinical 
aspects, but a lot of the time you also include where 
they were found, or what they were doing when they 
were found. Is that something you have done purposely? 

BÉLA KAJTÁR: The point would be to get the students 
involved in the autopsy room, and it’s very difficult to 
do week after week. Especially with 25 or more students 
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«It’s really about getting involved. You 
shouldn’t get too much involved, because you 

will not be able to do this profession. But if you 
don’t get involved enough, you will not be able 

to do whatever you do.»

there. If I just start to talk about the facts regarding the 
clinical stories, it is difficult to get involved. . If I add 
details to the stories, it is easier to get interested and 
remember the case. Age, how the symptoms appeared, 
how did the patient react - if I start the story that 
way, more students will pay attention, I think. Doesn’t 
always work but…

TS: I remember that you’ve done that. 

BÉLA KAJTÁR: Okay, good. 

TS: Personally I’m not very rational when it comes to 
death; I’m a bit afraid of dying, not afraid of things in 
the everyday life, but afraid not being. Maybe medical 
school will help to some extent in understanding that 
death is not so dangerous. If I think about it it’s not 
a pleasant thought. 

BÉLA KAJTÁR: It isn’t. I agree. But you have to be 
positive on this! Whatever you’re studying it may or 
may not help, it is a question of how you receive all 
this. You mentioned students and how they react in 
autopsy. Every year we have someone who feels very 
sick and needs to step outside. We don’t really have the 
possibility of getting to know each other, so I could 
be wrong here, but I think the students who are really 
sensitive or empathic of the dead, will not leave the 
room. They are there to learn. And maybe they have a 
harder time afterwards,  and think about it. And they 
get more involved with death. Those who shut it off 
easily, get disgusted and distracted by the physical 
part, until they get used to it. It’s really about getting 
involved. You shouldn’t get too much involved, because 
you will not be able to do this profession. But if you 
don’t get involved enough, you will not be able to do 
whatever you do.

Tuva Stranger
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Hvorfor valgte du turnus i Sandnessjøen?
Jeg kommer fra Leirfjord, nabokommunen til Alstahaug. Jeg 
har i løpet av studietiden fått to barn, og det falt meg naturlig 
å flytte tilbake til hjemstedet. Jeg er veldig glad i Helgeland, og 
har alltid hatt som mål å flytte hjem igjen. 

Hva er du fornøyd med? 
Jeg er veldig fornøyd med både sykehuset og legekontoret i 
Sandnessjøen. Begge stedene har et svært godt arbeidsmiljø 
som tar godt vare på sine turnusleger. 

Hva har gjort mest inntrykk så langt? 
Generelt var det en stor overgang fra studietilværelsen til arbeids-
livet. Det som har gjort mest inntrykk er det ansvaret man 
føler overfor pasientene. Det er noe jeg som student ikke hadde 
opplevd. Mange vurderinger og avgjørelser som vi tar er vi ofte 
alene om, spesielt på legevakt. Etter hvert blir man heldigvis 
mer vant til å ta avgjørelser selv. Dessuten er det trygt at vi alltid 
har bakvaktene å diskutere med. 

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat? 
Min beste erfaring så langt er å føle et snev av mestringsfølelse. 
I starten var alt veldig usikkert, men gradvis øker de kliniske 
vurderingsevnene og ferdighetene. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av? 
Jeg har helt sikkert gjort feil i turnustjenesten så langt, men 
noen konkrete eksempler har jeg ikke. En svært dyktig og erfaren 
kliniker sa til meg at tiden leger alle sår, og tiden sårer alle leger. 
Med det mente han at vi alle før eller siden gjør ordentlige feil, 
uansett hvor dyktige vi er. 

Hvordan er arbeidsmiljøet på  
legekontoret/sykehuset? 
Arbeidsmiljøet er upåklagelig. 

Hvordan er livet utenfor legekontoret/sykehuset? 
Det er mange unge leger i Sandnessjøen, og ikke mangel på 
sosiale hendelser. Turnustjeneste i Sandnessjøen anbefales på 
det sterkeste. 

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distrikts-
doktor? 
Tenker man må kunne skille rollen som lege fra privatperson, i 
og med at man kan treffe pasienter på andre arenaer. 

Hvor mye jobber du hver uke? 
På Sandnessjøen legekontor er det delt i sommertid og vintertid. 
Fra 1. oktober jobber vi kl. 08-16 fem dager i uken. Om våren/
sommeren jobber vi fra kl. 08-15. Så jeg jobber 40 timer i uken. 
Så kommer legevakt ca. hver 11. dag i tillegg. Som turnuslege 
får du ofte flere vakter hvis du vil. 

Tips til andre som skal i turnus?  
Når man møter pasienter på legekontor, legevakt eller i akutt-
mottaket må man tidlig gjøre seg opp en mening om hvor syke 
de er. Utelukk det farligste først. Ellers kommer man overras-
kende langt med en god målrettet anamnese og en grundig 
klinisk undersøkelse.   

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Nøyaktig hva jeg skal gjøre er ikke helt avklart ennå. Jeg har 
mest lyst til å bli indremedisiner på Helgelandssykehuset i 
Sandnessjøen.
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Blant et fargehav av rosa og lilla har Æsculap møtt G. Cecilie 
Alfsen, overlege i patologi ved Akershus universitetssykehus og 

førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Tekst: Vibeke Risvold 
Bilde: Privat

Patologen
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Hva går spesialiteten ut på?
Vi stiller diagnoser, på levende og døde. Dette gjør vi gjennom 
å undersøke celler, vev og organer for sykelige forandringer. Vi 
undersøker også prognostiske markører og vurderer sykdoms-
stadium og aggressivitet. Samarbeidspartnerne våre er mange, 
og inkluderer molekylærbiologer, genetikere og klinikere. Vår 
høyre hånd er bioingeniørene, som bidrar med å klargjøre celler 
og vev for diagnostikk. Vi deltar også i økende grad i diskusjoner 
rundt pasientene i større team, der våre diagnoser sammenholdes 
med klinikk og bildeanalyse. 

Hvordan foregår spesialistutdanningen? 
Utdanningen går over minst fem år, og inneholder en rekke 
prosedyrekrav. Når du begynner i patologien er det som å gå i 
regress - du kan ingenting og får ikke jobbe selvstendig på flere 
år. Oppfølgingen er såpass tett fordi feildiagnostikk kan gjøre 
stor skade. Fordi patologi dreier seg om gjenkjenning av mønstre, 
består utdanningen i å se det samme mange ganger, om og om 
igjen, for å prege hjernen. I tillegg må du vite hvordan normalt 
vev ser ut, så du kan gjenkjenne det unormale. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
Spennende! De fleste dagene tilbringes foran mikroskopet. 
Dagene kan være slitsomme, men hvert kasus er unikt og byr 
på fantastiske farger og mønstre. Ellers varierer uka med økter 
ved makrobordet for å ta ut snitt til senere mikroskopi (såkalt 
beskjæring), granskning av frysesnitt, gjennomgang av diagnos-
tikk med en LIS, obduksjoner eller undervisning. Sistnevnte er 
en fin avveksling fra tung diagnostikk. Ved de fleste avdelinger 
jobber spesialistene i team rundt emner. Selv fokuserer jeg på 
urologi, mamma og gyn. Det er slutt på at vi er generalister, 
til det er faget blitt for komplisert. Det er for øvrig også store 
muligheter for forskning i arbeidshverdagen vår, noe jeg setter 
veldig pris på. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Du spør en som jobber på verdens hyggeligste patologiavdeling, 
så da må jeg svare topp! Arbeidsmiljøet varierer selvfølgelig 
mellom de ulike arbeidsplassene, men er stort sett bra utenfor 
Ahus også. Generelt er ikke patologene en stor festgjeng, vi 
er et mer nøkternt folk. Vi er kun rundt 200 patologer som er 
yrkesaktive i Norge i dag, og vi kjenner hverandre alle sammen. 
Samarbeidet er godt, selv om vi jobber mye selvstendig. 

Hva vekket interessen din for faget? 
Det var egentlig helt tilfeldig at jeg fant veien til patologi. På 
grunn av en ulykke måtte jeg utsette turnus i ett år. Tiden brukte 
jeg til å skrive en doktorgrad på patologen i Freiburg i Tyskland. 
Opprinnelig var planen å bli kliniker etter turnus, men det var 
umulig å få jobb og jeg endte opp med et vikariat på patologen 
på Ullevål. Derfra ble jeg lokket til Radiumhospitalet og ble 
værende i faget.

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner patolo-
gene? 
Mange av oss havner her litt tilfeldig, så egenskapene varierer 
noe. Stort sett er vi ganske ryddige, og litt paranoide når det 
gjelder feil. Feildiagnoser kan få ubehagelige konsekvenser. En 
stor del av vårt arbeid er basert på subjektive vurderinger, og 
vi må kunne stå for det vi har gjort. Du er nødt til å ha sans for 
form og farge, mønstergjenkjenning er vesentlig. Og du må 
kunne greie deg uten levende pasienter. Med mindre du driver 
med punksjonscytologi ser du ganske lite av dem. Karikaturen 
av patologen er den forskende mannen med bustete hår bak 
mikroskopet, men han er borte. Nå er faget dominert av flinke 
damer. Av hensyn til kjønnsbalansen kunne det være greit med 
flere menn. 

Hva slags utfordringer møter man som patolog?
Feltet er enormt. Selv om det er slutt på å være generalist, og 
vi fordyper oss i egne områder, er det likevel vanskelig å være 
helt à jour. Videre er alt avhengig av at du gjenkjenner de riktige 
områdene som skal undersøkes på preparatene, og at du tar ut 
de riktige snittene. Jeg er en sterk tilhenger av at patologen 
skal følge hele prosessen. På Ahus deltar vi overleger i alle ledd 
sammen med LIS-ene, noe vi alle har glede av.

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
Digitalisering er på vei inn i vårt fag. Jeg synes fortsatt snitt og 
mikroskop er raskest og lettest å håndtere. Imidlertid høres en 
framtid der man enkelt kan konsultere kolleger andre steder og 
hente fram tidligere prøver og alternative diagnoser med et tas-
tetrykk fantastisk ut. Faget er i vekst og vi har god rekruttering. 
Det kan ha sammenheng med at vi ikke har vakter, men jobber 
fra kl. 8 til 16. Tidligere var jeg bekymret for at dette kunne 
medføre for liten tid til å bli ordentlig god, men de LIS-ene jeg 
kjenner er utrolig dyktige og ser ut til å greie det bra. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Prøv deg på forskning innen patologi. Da får du både en følelse 
av faget og et lite fortrinn. Det er greit å ville ha en 8-16-jobb, 
men det vil i lengden drepe faget om legene ikke vil noe mer enn 
det. Patologi er helt avhengig av forskning, kvalitetssikring og 
videreutvikling. Det er lurt å vise at man vil yte noe ekstra - ta 
kontakt med en avdeling for patologi og heng deg på!
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Sosialt ekskluderte grupper asso-
siert med store helseulikheter  
i høyinntektsland

I en ny systematisk oversiktsstudie 
og meta-analyse publisert i The Lancet 
ble mortalitet og morbiditet undersøkt 
blant hjemløse, sexarbeidere, innsatte 
og rusavhengige [1]. Disse sosiale grup-
pene har overlappende karakteristikker 
som gjør dem marginalisert fra resten av 
samfunnet. For menn er risikoen for død 
sammenlignet med bakgrunnsbefolknin-
gen omkring 8 ganger så stor, mens den 
for kvinner er nesten 12 ganger så stor. 
Til sammenligning er de mest fattige og 
belastede områdene i England og Wales 
assosiert med en 2-3 ganger økt risiko for 
død sammenlignet med resten av befolk-
ningen [2]. Økt risiko for død strekker seg 
over nesten alle helsetilstander, men det 
relative bidraget fra traumer, forgiftning 
(inkludert overdose) og eksterne årsaker 
var størst. 

Mesteparten av datamaterialet var fra USA, 
Australia, Sverige, Canada og Storbritannia, 
men Norge var også inkludert. En viktig 
begrensning med analyser gjort av store 
mengder data på tvers av land, sosiale 
grupper, tid, tilstand og studier, er hetero-
genitet. Definisjoner av sosiale grupper og 
diagnosekriterier endrer seg med tid, land 
og studie, samtidig som det er regionale 
forskjeller i praksis for registrering av 
datamaterialet brukt. Således dokumen-
terer studien at sosial marginalisering er 
assosiert med vesentlige forskjeller i helse 
sammenlignet med den øvrige befolknin-
gen. Likevel er studien mindre nyttig når 
vi skal adressere årsaker og løsninger, da 
disse kan variere mellom land og ulike 
sosiale grupper. 

Kan symptomatisk behandling av 
ukompliserte urinveisinfeksjoner 
gi lavere antibiotikaforbruk for 
samme gevinst?

En dobbeltblindet randomisert kli-
nisk studie fra Sveits, publisert i British 
Medical Journal, forsøkte å besvare dette 
spørsmålet [3]. Fastleger randomiserte 
253 kvinner med ukomplisert nedre 
urinveisinfeksjon til diklofenak eller 
norfloxacin. 80% av kvinnene som fikk 
antibiotika var symptomfri ved dag 3, 
mot 54% av kvinnene som fikk diklofenak. 
Seks kvinner utviklet klinisk pyelonefritt 
(nyrebekkenbetennelse), alle disse var i 
diklofenak-gruppen. Studien viser at selv 
om diklofenak kan gi symptomlindring på 
linje med antibiotika, så er sjansen lavere 
og tiden til symptomfrihet lengre. Det er 
også en viss (ca. 5%) risiko for utvikling 
av pyelonefritt. Dette bekrefter funnene i 
en annen randomisert klinisk studie som 
undersøkte ibuprofen mot fosfomycin for 
samme indikasjon [4]. 

Diarésykdommer fortsatt en  
globalt ledende dødsårsak

I ledd av det anerkjente prosjektet The 
Global Burden of Diseases ble mortalitet 
og morbiditet forårsaket av diarésykdom-
mer estimert, og funnene 
publisert i The Lancet 
Infectious Diseases [5]. 
Fra 2005 til 2015 har det 
vært en ca. 20% nedgang 
i antallet dødsfall forårsaket av diarésyk-
dommer. Samme estimat var nesten 40% 
for barn under fem år. Allikevel var diaré 
en ledende dødsårsak uansett alder i 2015 
med omtrent 1.3 millioner dødsfall, hvorav 

nærmere en halv million var barn under 
fem år. Dette gjør diarésykdommer til 
den fjerde vanligste dødsårsak hos barn. 

Blant barn var rotavirus den hyppigste 
årsaken i de aller fleste land. Ledende 
risikofaktor for diarésykdom var usikker 
tilgang til rent vann og dårlige hygieniske 
forhold. Andre viktige risikofaktorer var 
underernæring, manglende amming og 
mangel på A-vitamin eller sink. Ytterligere 
reduksjoner i dødsfall kan forventes gjen-
nom forbedring av risikofaktorer. 

Tyve-årsrisiko for tilbakefall av 
brystkreft etter  
operasjon og endokrin terapi 

63,000 kvinner med østrogen-reseptor 
positiv brystkreft i tidlig stadium (fra 88 
kliniske studier) var tiltenkt fem år med 
adjuvant endokrin terapi (tamoxifen eller 
aromatase-hemmer). En meta-analyse av 
studiene viste at hele 15 år etter behand-
ling var det fortsatt nevneverdig risiko for 
tilbakefall i fjerntliggende vev [6]. 

Tumordiameter og lymfeglandelstatus 
(TN-status) var svært sterke predikato-
rer for den årlige risikoen for tilbakefall, 
både regionalt og i fjerntliggende vev. 
Studien ønsket å identifisere de kvinnene 

som kunne hatt gavn av å 
forlenge endokrin terapi, 
men selv for kvinner med 
små svulster uten invol-
vering av lymfeglandler, 
var den samlede risikoen 

for tilbakefall innen 20 år på omkring 
10%. Andre studier har vist at risikoen 
kan senkes til en viss grad ved å forlenge 
endokrin terapi, men det er vanskelig å 

I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra forskningens verden. 
Tekst: Andreas Wahl Blomkvist 

Forskningsnytt 

«Dette gjør diarésykdommer 
til den fjerde vanligste  
dødsårsak hos barn.»
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beregne nytteverdien når flere opplever 
bivirkninger. Blant disse er for eksempel 
menopausale symptomer og leddplager, 
samtidig som den kumulative risikoen for 
alvorlige bivirkninger (som endometrial 
kreft, frakturer og lungeemboli) øker med 
behandlingstid.

En viktig begrensning er at studien under-
søkte kvinner som var tiltenkt fem års 
endokrin terapi. Det er kjent at en viss 
andel ikke fullfører alle fem årene med 
terapi. Det kan således være en seleksjons-
effekt, hvor kvinner med lav TN-status 
også har hatt større sjanse for å avbryte 
endokrin terapi tidlig. Hvordan dette kan 
ha påvirket risikoen eller den prediktive 
verdien av TN-status på tilbakefall er 
ukjent. 
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Hva skjer med hjernen etter et 
halvt år i verdensrommet?

The National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) har oppdaget en 
bivirkning av mikrotyngdekraft på hjernen 
over tid, såkalt «visual impairment and 
intracranial pressure syndrome» (VIIP-
syndrom). Med lav eller ingen tyngdekraft 
kan astronauter få papillødem og økt 
intrakranielt trykk, men årsaken til dette 
er ukjent. I en studie i The New England 
Journal of Medicine ble MR-bilder av hjer-
nen til 18 astronauter på langvarig romferd 
(median 164 dager) og 16 astronauter på 
kortvarig romferd (median 13 dager) sam-
menlignet før og etter oppdraget [7]. 

Innsnevring av sentralfuren (sulcus 
centralis), oppadgående forflytning av 
hjernen, og innsnevring av cerebro-
spinalvæske-rommet ved vertex ble 
hyppig og overveiende observert hos de 
astronautene som hadde vært på lengre 
romferd. Det gjenstår å se om disse 
forandringene går tilbake og/eller om 
de har klinisk signifikans.  

Litteraturliste

«The National Aeronautics and Space Administration 
(NASA) har oppdaget en bivirkning av mikrotyngdekraft på 

hjernen over tid(...)»
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«My	dad	died	when	I	was	15	and	it	took	me	
many, many years to express what I had gone 
through. So I decided to create Griefcast, a 
chance to talk share and laugh about the 
weirdness of grief, death, pain and agony, but 
with	comedians,	so	it’s	not	that	depressing,	I	
promise.	It’s	bleak,	but	you’ll	laugh	as	well»,	
sier Cariad Lloyd som en innledning til sin 
podcast. Lloyd har tidligere hatt en karriere 
med stand up og improvisasjon, men forteller 
at hun aldri bevisst har brukt sin fars død i 
arbeidet. Når hun i løpet av podcastserien 
ser tilbake, oppdager hun allikevel at hennes 
fars død har vært et gjennomgående tema. 
Hennes karakterer har for eksempel ofte hatt 
en død forelder.

Podcasten har i skrivende stund 11 episoder. 
Hver episode har en ny gjest som har opplevd 
å miste familiemedlemmer eller venner. Det er 
dessverre ingen av gjestene som har opplevd 
å selv miste et barn, et viktig tema som til 
nå mangler. Fortellingene er allikevel svært 
ulike og interessante, og beskriver ulike måter 

å sørge på. Flere av episodene tar opp det 
fenomenet	at	det	ofte	skjer	fine	ting	samtidig	
eller etter et dødsfall. For mange fører det 
med seg mye skam og skyldfølelse over at 
man skifter mellom sorg og glede, noe Lloyd 
ønsker å endre.

Personlig liker jeg hvor ærlig podcasten 
er. Den er trist, noe som gjorde at jeg ikke 
orket	å	«binge»1 den, men heller hørte på 
den imellom andre podcaster. Etter å ha hørt 
innledningen hadde jeg inntrykket av at den 
kom til å være morsommere, men det er bare 
noen få episoder som har fått meg til å humre 
litt for meg selv.

Sorg er et interessant tema som er en del av 
alles liv, og derfor passer også podcasten for 
de	fleste.	Leger	møter	pasienter	i	sorg,	og	
podcasten kan derfor være spesielt nyttig for 
medisinstudenter som ønsker å forberede 
seg på akkurat det. 

Synne Lofstad

GRIEF CAST
Podcastanmeldelse

I	SKRIVENDE	STUND	11	EPISODER
PROGRAMLEDER	CARIAD	LLOYD

2016 – DAGS DATO

 1«(...)	that	you	excessively	do	something.»	 
(Urban	Dictionary:	https://www.urbandictionary.com/definephp?term=Binge)
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Budskapet mitt er enkelt: les eller hør denne 
boka. Det er en del år siden den kom, men 
den blir nok (dessverre) aldri utdatert. I avisa 
kan	man	lese	dødsannonser	der	det	står	«På	
vegne	av	venner»,	etterfulgt	av	tid	og	sted	for	
begravelsen. Her står det ofte en liste over 
pårørende til avdøde, men i noen tilfeller 
finnes	ikke	denne	listen.	Få	eller	ingen	dukker	
opp til seremonien, og kommunene ordner 
det	praktiske.	Kristoffer	Schau	bestemte	seg	
for å gå i kommunale begravelser i Oslo, og 
skrev	mens	han	gjorde	det.	«Jeg	ville	vite	hva	
dette	var;	og	jeg	ville	være	der.»	

På vegne av venner er resultatet av prosjektet. 
En stillfaren bok over få sider, med mange liv 
og	mye	omtanke	i	seg.	Kristoffer	tar	oss	med	
på selvransakende taxiturer til begravelser 
av folk han ikke aner hvem er. Han skriver 
i myke vendinger om presters personlige 
prekener som blir skrevet og holdt, uten at 
noen er der for å høre dem. Boka er dyster, 
og kan føles trist og i blant ensom, men den 
har	likevel	flere	lyspunkt.	Det	er	vanskelig	å	

ikke bli glad eller rørt over levd liv, eller for 
eksempel	av	gleden	Kristoffer	kjenner	når	han	
får sola i ansiktet. I tillegg til å være en bok 
som	beskriver	og	reflekterer	mye	rundt	folk	
som begraves i ensomhet, virker det også 
som om prosjektet er ensomt for forfatteren. 
Han gjør alt dette alene. Han deler personlige 
episoder med angst og mistro til prosjektet, 
uten at det blir selvsentrert. Det gjør heller 
boka	enda	viktigere,	fordi	Kristoffers	refleksjo-
ner utfordrer oss som leser til å tenke kritisk. 
Språket er nøkternt og ærlig, og er med på 
å gjøre prosjektet upolert og sårbart. Den litt 
rå tonen forfatteren har overfor seg selv står 
i stor kontrast til omtanken han viser andre i 
prosjektet. Så lenge mennesker fortsetter å 
dø, enten de etterlater seg noen eller ikke, vil 
denne boka være viktig. På vegne av venner 
er en liten perle, som fortjener å skinne i 
mange år fremover.

Tuva Stranger

på vegne av venner
Lydbokanmeldelse

KRISTOFFER	SCHAU
SPILLETID: 1 TIME OG 47 MINUTTER
LEST AV: ANDERS RIBU
CAPPELEN	DAMM	LYDBOK
ISBN: 9788202337513 
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FINO 2017: MIGRATION & HEALTH

I 2017 finnes det 65.5 millioner tvunget fordrevne mennesker, i 
tillegg til 250 millioner internasjonale migranter, og 763 interne 
migranter. Det vil si at hver sjuende verdensborger må reise 
fra hjemmet sitt. I 2015 krysset over én million flyktninger og 
migranter grenseovergangene til Europa [1]. Selv om det kan 
virke som de europeiske landene tar imot mesteparten av de 
fordrevne menneskene, tar lavinntektsland imot 86 % av disse. 
Likevel er dette uten tvil et svært omdiskutert tema i Norge 
og Europa for tiden. Sjelden blir spørsmål om helse diskutert i 
forbindelse med migrasjon, og nettopp dette ønsket FINO 2017 
å sette fokus på.

FINO er en årlig konferanse for de nordiske landene i IFMSA 
(International Federation of Medical Students’ Associations), og 
målet med FINO er å fremme forståelse og toleranse mellom de 
fem deltagerlandene – Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge. 
Sammen skal deltakerne forsøke å finne løsninger på regionale 
problemstillinger, ved å ta del i inspirerende workshops og lytte 
til interessante foredrag, som åpner opp for erfaringsutveksling 
og diskusjon. Årets FINO-konferanse ble avholdt i Malmö, fra 
torsdag 9.november til søndag 12.november. Norge stilte med 
en delegasjon på ti medisinstudenter, som alle var veldig spente 
på å lære mer om hva vi kan gjøre for migranter og flyktninger 
som kommer til Norge. 

Helse er ifølge internasjonale konvensjoner en rett for flyktninger 
og migranter, men virkeligheten er ofte en helt annen. Hvordan 
bør vi som samfunn, helsepersonell og medmennesker møte disse 
menneskene for å oppfylle denne rettigheten? Psykolog Solveig 
Ekblad tok opp denne problemstillingen i sitt foredrag på FINO 
2017. Ekblad vektla at vi i møtet med flyktninger og migranter 
ikke kan endre det som har skjedd dem, og heller ikke grunnen 
til at de har valgt å flykte. Det vi kan hjelpe med er hvordan de 
håndterer nåtiden og fremtiden sin, og det er her vårt fokus må 
ligge. De som klarer å komme seg den lange veien til Norge har 
overlevd, men prisen er ofte høy. Karaktertrekk ved traumatiske 
livshendelser er at personen som er rammet mister følelsen av 
at verden er trygg og forutsigbar. Folk flykter fra krig og grusom-
heter. De blir tvunget til å reise fra hjemmene sine, familiene 
sine og oppveksten sin. Selve flukten er ofte traumatisk, og flere 

FINO 2017: 
MIGRATION & HEALTH

«Selv om det kan virke som de europeiske landene tar 
imot mesteparten av de fordrevne menneskene, tar 

lavinntektsland imot 86 % av disse.»

Den norske delegasjonen til FINO 2017

Tekst:	Ingrid	Eriksen,	Kinsi	Ahmed	og	Hannah	S.	Granerud,	på	vegne	av	
den norske FINO-delegasjonen 
Bilder: Hannah S. Granerud og IFMSA Sweden
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forteller at de har blitt utsatt for vold og brudd på menneskeret-
tigheter på veien. Likevel viser det seg ofte at den vanskeligste 
perioden for flyktninger er etter at de kommer til et nytt land. 
Grunnen til dette er at flyktninger ofte opplever å ikke bli trodd, 
og hele livet deres blir satt på vent 
frem til de får svar på om de får 
bli i landet. De har forhåpninger 
om at alt skal bli mye bedre når de 
kommer til Norge - det de har hørt 
er ett av verdens tryggeste og beste land å bo i. Hvorfor er det 
ikke slik? Hvorfor opplever mange at det er verre å komme til 
Norge enn det var å leve i et krigsherjet land som Syria? Gapet 
mellom hvordan de trodde det nye livet skulle bli, og hvordan 
det i virkeligheten oppleves kan derfor være vanskelig å håndtere, 
og føles svært håpløst.

Å miste håpet for fremtiden sin på denne måten er noe av det 
alvorligste som kan skje et menneske, for så lenge du har håp 
finnes det en mulighet for å skape endring. Å oppleve at man 
mangler redskaper til å nå målene man har for sitt eget liv, gjør det 

vanskelig å håndtere hverdagen. I 
dag finnes det mye forskning på hva 
som skal til for å gi flyktninger og 
migranter en god helse etter livet 
på flukt. Stikkord for å oppnå dette 

er håp, åpenhet, trygghet, stabilitet, kjærlighet og en menings-
fylt hverdag. Dette er prinsipper de fleste av oss har vokst opp 
med, og tar som en selvfølge. Det er vår oppgave som samfunn, 
helsepersonell og medmennesker å støtte opp om flyktninger 
og migranter, på en måte som fremmer nettopp dette. Vi må 
sørge for at det livet de skal leve fra i dag av er mer verdig enn 
det de kommer fra. 

Litteraturliste

[1] World Health Organization. Refugee and migrant health. 
http://www.who.int/migrants/en/ (16.11.2017)

«Likevel viser det seg ofte at den vanskeligste perioden 
for en flyktninger er etter at de kommer til et nytt land.»

FINO 2017, med representanter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island
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NMF PÅ GLOBVAC

Ane Berg Lode, Nmf Utland
Jeg gledet meg veldig til å sette meg på flyet fra Krakow mot 
Trondheim som representant for Nmf Utland på GLOBVAC 2017. 
Spent møtte jeg opp første dagen på Øya Helsehus. GLOBVAC 
konferansen dreide seg om: «Ensuring Healthy Lives for All» og 
var delt opp i tre temaer: Equality, Mental Health og Methodology. 
I løpet av disse to dagene fikk vi høre på foredrag, og vi ble pre-
sentert forskjellige forskningsprosjekt og -resultater.

Globalisering gjør kloden vår mindre, allikevel finnes det så store 
forskjeller. Jeg trakk det gjeveste loddet som ble født og fikk vokse 
opp i Norge – som per dags dato er et av verdens rikeste land og 
er kåret til verdens beste land å bo i. Norge gir meg muligheter, 
rettigheter og en fremtid uten store bekymringer – disse får 
jeg på lik linje med min bror. Dette er ikke virkeligheten for 
spedbarn, barn, ungdom, gravide, kvinner og menn flere steder 
i verden. På tross av disse forskjellene har vi et felles ønske: å 
leve et liv med god helse. For oss selv, og vår familie. Som sagt 
på GLOBVAC: «Your zip code is more important than your gene 
code for your health outcome».

For meg er det tydelig at Norge, og resten av det rike Skandinavia, 
må bidra. Og Norge bidrar, heldigvis. Og heldigvis finnes det 
konferanser som GLOBVAC som setter lys på globale helsepro-
blemer og utfordringer. Og heldigvis får vi studenter, fremtidens 
leger, muligheten til å involvere oss og til å bli inspirert. For det 
som har festet seg best etter disse tre dagene er at det finnes 
håp. Det er mulig å hjelpe, det finnes anledning og all verdens 
gode grunner til å bidra og engasjere seg i globalt arbeid. Og er 
det en ting jeg brenner for og planlegger, er det nettopp det!

«Your zip code is  
your Gene code

I mars arrangerte Nmf en studentkonferanse 
i forbindelse med GLOBVAC-konferansen, en 
konferanse i global helse og vaksinasjonsfors-
kning, arrangert av Forskningsrådet. Fem av 
våre medlemmer fikk muligheten til å reise til 
konferansen, som ble holdt i Trondheim.  
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Anders Madsen, Nmf Bergen
Oppholdet i Trondheim var veldig kjekt og en tsunami av nye 
inntrykk. Det kuleste prosjektet var ”Immune Nations”, hvor 
forskere og kunstnere hadde samarbeidet om å lage en utstilling 
om vaksiner. Dette var interessant fordi det var ganske annerle-
des enn den kvalitative og kvantitative forskningen som ellers 
ble presentert. Utstillingen bestod blant annet av illustrasjoner, 
skulpturer og historier om personers egne erfaringer med syk-
dommer som kan forebygges med vaksiner. Det overrasket meg 
hvor mye engasjement utstillingen skapte. Kanskje fordi de 
gjennom kunsten klarte å møte mottakerne på deres eget nivå, 
og få oss til å «tenke sjæl».

Det var oppsiktsvekkende å se hvordan kunst kan vekke følelser 
hos folk, og spille en konstruktiv rolle i vaksinedebatten. Det 
har jeg tatt med meg som inspirasjon i mitt eget arbeid med 
influensavaksiner ved influensasenteret. 

More IMPortant THAN 
for health outcome»

Magnhild Herfindal, Nmf Oslo
Studentkonferansen tok også opp mental helse, et område av 
medisinen som ofte har vært neglisjert i global sammenheng. 
En masterstudent i psykologi fra Vestbredden fortalte hvordan 
mennesker på Vestbredden taklet å vokse opp i et område preget 
av kronisk konflikt, og hvilke kompensasjonsmekanismer de 
brukte for å klare å leve videre. For oss som har vokst opp i trygge 
Norge virker det ganske fjernt at barn lever hele barndommen i 
utrygghet, og det var interessant å høre hva han hadde å fortelle.

For meg som student var det et spennende møte både med 
forskningsverdenen og med temaet global helse. Presentasjonene 
omhandlet et vidt spekter av problematikk, og det ga håp å se 
hvor mye enkeltmennesker kan klare, selv i områder med få 
ressurser.
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MASSEDØD OG MASSEØDELEGGELSESVÅPEN

Vi bruker betegnelsen masseødeleggelsesvåpen om såkalte 
ikke-konvensjonelle våpen; disse er innrettet mot å drepe et 
stort antall mennesker, hovedsakelig sivile. Man benytter også 
benevnelsen ABC-våpen; atomvåpen, biologiske- og kjemiske 
(chemical) våpen. 

Biologiske våpen er ingen ny oppfinnelse. Det har vært kjent i 
flere århundrer at det å spre sykdom kan være en effektiv måte 
å ramme en fiende på; selv om man tidligere ikke kjente til de 
enkelte mikrobene, visste man at råtnende lik eller dyreskrotter 
var effektive våpen. I vår tid er kanskje miltbrann-bakterien den 
mest velkjente mikroben som kan brukes som våpen, sist kjent 
fra miltbrannangrepet i USA i 2001.

Kjemiske våpen ble for første gang brukt under første verdens-
krig, der ca 90.000 mennesker ble drept som følge av gassangrep. 
Genève-protokollen i 1925 forbød bruk av biologiske og kjemiske 
våpen, men har ikke vært til hinder for diverse lands inhumane 
angrep gjennom årene som er gått. Japanerne eksperimenterte 

Massedød  
og  

masseødeleggelsesvåpen
Tekst: Mari Jetlund og John Gunnar Mæland,  

Norske Leger mot Atomvåpen (NLA) 
Bilder: NLA

Noen våpen skiller ikke mellom stridende og sivile.  
Er det akseptabelt i henhold til humanitærretten, 

dersom tusentall sivile liv går tapt?

med biologisk krigføring mot Kina under andre verdenskrig , og 
stormaktene USA og Sovjet utviklet biologiske våpen i stor skala 
under den kalde krigen. Det er kjent at Iraks diktator Saddam 
Hussein brukte kjemiske våpen i krigen mot Iran, og også mot 
sin egen sivilbefolkning. Det siste eksemplet er fra borgerkrigen 
i Syria, hvor flere gassangrep førte til at Syria gikk med på fjerne 
sine lagre av kjemiske våpen. 

Over tid er krigens folkerett – humanitærretten – blitt styrket 
gjennom en serie forbudsavtaler mot masseødeleggelsesvåpen 
og andre våpen med uakseptable humanitære konsekvenser. 
Humanitærretten er forankret i Genèvekonvensjonene. Disse 
legger vekt på følgende prinsipper: Distinksjonsprinsippet, om 
skille mellom sivile og stridende; Proporsjonalitetsprinsippet, om 
krav til et rimelig samsvar mellom mål og middel, og prinsippet 
om å minimere skade og tap av sivile liv, det vil si krav til en 
avveining mellom militær nødvendighet og humanitære hensyn. 
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FAKTABOKS
• International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) ble opp-

rettet i 1980 av russiske og amerikanske leger.

• IPPNW ble tildelt Nobels fredspris i 1985. 

• Norske Leger mot Atomvåpen er IPPNWs avdeling for norske leger og 

legestudenter.

• IPPNW tok i 2007 initiativet til den internasjonale kampanjen for avskaffelse 

av atomvåpen, ICAN, som nå har ca. 500 partnerorganisasjoner i 100 land.

• ICAN har, sammen med en gruppe stater og andre krefter fra sivilsamfunnet, 

arbeidet for et forbud mot atomvåpen ut fra deres uakseptable humanitære 

konsekvenser.

• The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons ble vedtatt av 122 med-

lemsland i FN 7. juli 2017.

•	ICAN	fikk	Nobels	fredspris	i	2017.	

• NLAs nettsider: www.legermotatomvapen.no

I 1972 vedtok FN en konvensjon mot bruk og lagring av biologiske 
våpen. Kjemiske våpen ble forbudt i 1997, og Nobels fredspris 
ble i 2013 tildelt Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen 
(OPCW), for sikring og overvåkning av sistnevnte forbud. Videre 
ble landminer og klasevåpen forbudt i henhold til folkerettslig 
bindende avtaler i henholdsvis 1999 og 2010. Begrunnelsene for 
alle disse forbudene har vært våpnenes uakseptable humanitære 
konsekvenser for sivilbefolkningen.

Paradoksalt nok har man fram til i år ikke hatt noe forbud mot 
atomvåpen, det verste masseødeleggelsesvåpen av dem alle. Én 
enkelt atombombe kan øyeblikkelig drepe hundretusener av 
mennesker og skade like mange. Atomvåpen dreper gjennom en 
kombinasjon av trykk, varme og radioaktiv stråling. Disse våpnene 
er bevisst laget for å forårsake enorme sivile tap, og bruk av ett 
eller flere atomvåpen vil være i eklatant motstrid mot krigens 
folkerett. I tillegg kommer ødeleggelser av miljø, som følge 
av spredning av radioaktivitet og store mengder støv. Selv en 
«begrenset» atomkrig vil kunne få enorme globale konsekvenser 
på grunn av plutselige klimaendringer og påfølgende avlingssvikt. 
En omfattende atomkrig vil kunne utslette den menneskelige 
sivilisasjon gjennom det som er kalt «kjernefysisk vinter».

Det var derfor langt på overtid da 122 av FNs medlemsland den 7. 
juli 2017 vedtok en traktat som forbyr atomvåpen. Dette forbudet 
er et resultat av en tiårig kampanje drevet fram av sivilsamfunnet 
og et knippe stater. Kjent under betegnelsen «det humanitære 
initiativet» har denne samarbeidsgruppen argumentert for at 
atomvåpnene strider mot humanitærretten, ut fra sine uaksep-
table virkninger på mennesker og miljø. Denne avtalen blir en 
del av folkeretten når minst 50 land har ratifisert (godkjent) den. 

Blant flere sivilsamfunnsaktører er det særlig den internasjo-
nale Røde Kors-bevegelsen og den internasjonale kampanjen 
for avskaffelse av atomvåpen (ICAN) som har vært pådrivere 
for et forbud mot atomvåpen. ICAN ble i 2007 startet av den 
australske legeforeningen, for forebyggelse av krig, og ble raskt 
adoptert av den internasjonale legebevegelsen mot atomvåpen 
(IPPNW) – se tekstboksen. I Norge har Norske leger mot atomvå-
pen (NLA) drevet ICAN-arbeidet i samarbeid med mange andre 
fredsorganisasjoner. ICAN er blitt hedret med årets Nobelpris for 
fred. Nobelkomiteen begrunnet tildelingen med at: «(...)ICAN i 
det foregående år mer enn noen andre har gitt arbeidet for en 
verden uten atomvåpen ny retning og kraft». 

Leger har i snart 40 år hevdet at forbud mot og eliminering av 
atomvåpen er den eneste kur mot de truslene som kjernefysiske 
våpen utgjør mot menneskeheten. Med den nye forbudsavtalen 
er verden kommet et skritt nærmere denne visjonen.  

«Én enkelt atombombe kan øye-
blikkelig drepe hundretusener av 
mennesker og skade like mange.»



Du kom til verden med et gisp. Slik ble ditt første åndedrag. 
Med rommet fullt av hvitkledde folk som undret seg over at du 
hadde	slik	kontroll.	25	korte	uker	fikk	du,	før	legen	bestemte	
at du måtte ut. Alt var ikke som det skulle i det varme hjemmet 
ditt. Du kom til oss på nyfødt intensiv, og for en mottakelse du 
fikk.	Med	bare	en	liten	plastikkpose	på	ble	du	båret	fra	kuvøse	
til mottaksbord. Dette var ditt første møte med livet. Du virket 
så stabil og frisk, enda du bare veide 645 gram. Vi stakk deg 
masse	på	tross	av	den	lille	overflaten	din,	for	prøvene	måtte	
jo	tas.	Du	fikk	arteriekran,	venekateter,	sonde	og	respirator	på	
et blunk, og det ble vanskelig å få øye på deg under alle led-
ningene. Alle jobbet på spreng for at din første dag ikke skulle 
bli	din	siste.	Du	fikk	glukose,	proteiner,	mineraler	og	vitaminer,	
og	sist	men	ikke	minst	-	et	kontinuerlig	drypp	med	morfin.	Du	
kjente det nok ikke da de stakk nåler langt inn i kroppen din. 
Slik ble din første time.

Ikke lenge etter kom faren din løpende. Han ville så gjerne få 
treffe deg. Du skulle sett hvor glad han ble da han så deg ligge 
der og sprelle med bitte små ben. Han rakk akkurat å bli den 
første som tok bilde av deg før røntgenlegen kom. Vi måtte 
sjekke at alle rørene og ledningene vi hadde stukket inn i deg 
lå der de skulle. Så trodde du kanskje du skulle få litt fred, men 
sånn ble det ikke. Alltid var det noe nytt som måtte sjekkes. Jeg 
forlot deg der, med legene, og tenkte for meg selv at dette 
nok skulle gå bra. 

«Alle jobbet på spreng for at din første dag 
ikke skulle bli din siste.» 

Refleksjonsnotat  
Kjære «lille»
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Neste gang jeg så deg ble jeg mildt sagt sjokkert. To døgn 
hadde gått, og i mitt stille sinn tenkte jeg at du sikkert hadde 
det greit nå. Men til min fortvilelse var det ikke slik. Etter jeg 
forlot deg hadde ganske mye skjedd. De altfor små lungene 
dine klarte ikke å henge med. De måtte ha hjelp for å holde deg 
i live, hjelp fra høyfrekvensrespiratoren du ble bundet til. Den 
hjalp	deg	å	puste,	og	den	fikk	omsider	oksygenmetningen	din	
opp. Men din hjelpeløse hjerne tålte ikke dette så godt. Den 
fikk	for	lite	oksygen,	og	snart	sa	det	stopp.	Det	endte	med	en	
blødning, en ganske stor en til og med. Hele venstre ventrikkel 
var ganske snart fylt opp. På røntgenmøtet viste de frem bilder, 
de pekte og fortalte om din 4. grads blødning, men jeg skjønte 
ikke alvoret. Det var først da overlegen forklarte meg hva som 
kunne skje videre, at det gikk opp for meg. Du skulle kanskje 
ikke få leve, min lille venn, og i hvert fall ikke med hjernen din 
intakt. Slik ble din første dag.

Jeg skulle så inderlig ønske at din andre dag ble bedre, men 
dessverre ble den bare enda verre. Du hadde lave trombocytter, 
og svart renal væske - et tegn på at du hadde tarmnekrose. De 
måtte derfor stoppe med glukosen, og du ble liggende der, 
sulten, syk og trett. Så, min kjære Lille, nå ser det ikke bra ut. 
Men pulsen din er fortsatt sterk, så du må ikke gi opp. Jeg skulle 
ønske jeg kunne fulgt deg videre, og sett hvordan du endte 
opp.	Dessverre	fikk	jeg	ingen	flere	dager,	min	utplassering	tok	
slutt.	Så	jeg	går	hjem	og	krysser	fingrene	for	at	alle	de	flinke	
legene får deg hjem til mor til slutt. 

Hjertelig hilsen en trist medisinstudent

Katarina Mari Fornæss
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Døden er en klassiker som har fascinert 
oss så lenge det har eksistert et menneske 
på jorda som har lagt seg i pennalet og 
trukket igjen glidelåsen for godt. Men 
selv om døden stiller livets eneste store 
garanti, er det likevel historien der men-
nesket unngår døden som fascinerer oss. 
Tenk bare over følgende; 

Døden portretteres hyppig i populær-
kulturen. I amerikanske zombie-serier 
blir det tydeligvis ikke mer stas enn når 
oppspiste kadavre subber nedover gata 
med veivende armer og fråden rennende 
ut av råtne munnviker.

Litt lenger sør feirer meksikanerne De 
Dødes Dag med sine kjære på kirkegår-
den. De tar med seg både piknikkurv og 
brennevin, for å vise at de mener alvor. 

Ingen av oss som har sett kultklassikeren 
Halloween husker noen av de mange ofrene 
som blir drept. I stedet husker vi den kald-
blodige massemorderen som på mirakuløst 
vis overlever et titalls filmer, til tross for 
gjennomgått femtegradsforbrenning, 

drukning i syrebad, kanonkule tvers gjen-
nom thorax, avkuttede lemmer og alt godt 
som følger med. 

Man møter til stadighet innbitte fans 
som mener at Elvis er i live, til tross for 
dødsattesten fra 1976. Og da har jeg ikke 
engang nevnt Jesus Kristus. 

Og til tross for skuddsikre dødsattester 
og gjennomførte begravelser, leter også 
vi nordmenn etter bittesmå tegn på at vi 
likevel har klart å lure døden. Dette resul-
terer i programmer som Åndenes Makt, hvor 
en håndfull selverklærte klarsynte flit-
tig møter opp og dokumenterer mystiske 
hendelser, som ulende lyder og blinkende 
lamper, i bygninger preget av dårlig iso-
lasjon og elektriske anlegg fra 1831. Dette 
foregår gjerne på perifere bensinstasjoner i 
Nord-Trøndelag med sviktende omsetning. 

Den amerikanske forfatteren Hunter S. 
Thompson skrev en gang at livet ikke 
burde leves med det formål å ankomme 
målet trygt i en vel bevart kropp, men 
heller møte døden totalt utslitt for 

DERSOM DU HAR LITT  
DØDtid til overs 

så å utbryte «Wow! What a ride!». Da 
Thompson på grunn av store helsepro-
blemer senere tok sitt eget liv, ble han 
kremert og asken skutt ut av en kanon, 
etter hans eget ønske. For Thompson var 
døden en hyllest til livet. 

Kulturtips: De videre interesserte kan 
gjerne se The Walking Dead. Selv om plot-
tet har en del daukjøtt, er det bra med 
liv for det. 

Sondre Hauge Rønning

Utenfor pensum
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31.
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19.

UKE 9 
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Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

Desember
Det årlige Nmf-juleverkstedet

TROMSØ

Desember
Markering av  
Verdens AIDS-dag sammen med MSO

Åpent julekontor! 

Julegrøt med Nmf 

BERGEN

OSLO

November 
Min spesialisering:  
Generell kirurgi og urologi

Desember
Verdens	AIDS-dag	-	stand	på	PK

Julekos	på	PK

Pleieassistentkurs

Julekalender med trekning av  
to vinnere hver dag

Januar
Vervekampanje

Min spesialisering: Nevrokirurgi

Februar
Jobbsøkerkurs

LIS1-møte

Mars
Min	spesialisering:	Kardiologi

Midlertidig lisens-møte

1.

4.

11.

1.-24.

1.

 
4.

11.

4.

UKE 3 & 4

31.

5. 

19.

UKE 9 

5.

29.
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wEb- OG pR-ANSvARLIG 
Timo	J.	Kanehl 

timo.kanehl@hotmail.com

GRNNUTDANNINGANSvARLIG 
Eirill D Sæbø

GLObAL hELSE-ANSvARLIG 
Sei Rim

ARRANGEMENTSANSvARLIG

Linh-Chi	Nguyễn

kURSANSvARLIG

Martha Conradi Melsom

FORSkNINGSUTvEkLSINGSANSvARLIG

Ram Akerkar

kLINISk UTvEkLSINGSANSvARLIGE

Erik Gilja 

Øystein Ryland

æScULAp ANSvARLIG

Øystein Ryland

MEDLEMSANSvARLIG

Tony Elvegaard

bALLANSvARLIG

Linn Rolsdorph

MEDhUM-LEDER 16/17 
Sara Eriksen 

saraeriksen20@gmail.com

kONTAkT

trondheim@medisinstudent.no 

LEDER

Kristina	Albertsen 

kristina.albertsen@medisinstudent.no

NESTLEDER

Mathilde Hernholm 

mathilde.hernholm@medisinstudent.no

NASjONALT STyRE 2017
Øystein Ohr 

oystein.ohr@me.com

økONOMIANSvARLIG

Ådne Ringvoll,  

okonomi.nmf.trondheim@gmail.com 

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Julie Mork Aune 

julie.aune@medisinstudent.no

Daniel Chen Billda

Beanca G. Grottenberg 

beanca.grottenberg@medisinstudent.no

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Maria Høigaard 

maria.hoigaard@medisinstudent.no

ARRANGEMENTSANSvARLIGE

Karen	Johanne	Jøsendal 

karen.josendal@medisinstudent.no

Oda Støland Frøseth 

oda.froseth@medisinstudent.no

GLObAL hELSEANSvARLIG

Maren Lerfald 

maren.lerfald@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIGE

Ingrid Aune Bergstrøm 

ingrid.bergstrom@medisinstudent.no

Silje A. Iversen 

silje.iversen@medisinstudent.no

kURSANSvARLIG

Maja Elisabeth Mikkelsen 

maja.mikkelsen@medisinstudent.no

pR- OG wEbANSvARLIG

Ole Thomas Dyrli 

ole.dyrli@medisinstudent.no

MEDhUM-LEDER

Suzanne Waitz  

suzanne.waitz@gmail.com

LEDER

Cecilie Løkken 

lokkencecilie93@gmail.com

NESTLEDER

Remi Scott 

zcottn@gmail.com

NASjONALT STyRE 2018
Nabila Ali 

nabila1990@live.no

ARbEIDSANSvARLIGE

Dagny Nymo 

dagnynymo@gmail.com

Anders Selli 

selli.anders@gmail.com

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG

Henrik Joakimsen 

henrik.joakimsen@gmail.com

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG 
Tuva Solstrand 

tuvasol98@gmail.com 

kURS- OG FOREDRAGSANSvARLIGE 
Tobias Sjåfjell 

tobias_sjaafjell@live.no

Eline Tylden 

elinetylden@icloud.com

GLObAL hELSE-ANSvARLIG 
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

LEDER Av FORbEDRING TROMSø

Ellen Mollan 

ellenmollan@gmail.com

MEDhUM-LEDER

Synne Muggerud Sørensen  

synne.muggerud.soerensen@gmail.com

OSLO BERGEN TRONDHEIM TROMSØ



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 

UTvEkSLINGSANSvARLIG

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

ARbEIDSLIvSANSvARLIG

Vivian Shubira Amundsen  

arbeidsliv.leder@medisinstudent.no

NASjONAL GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Inger Heimdal Stenseng  

inger.heimdal@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR INNREISENDE STUDENTER

Åshild Nordbotten  

neoin.nmsa@gmail.com

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR UTREISENDE STUDENTER

Trine Lie Morken  

neoout.nmsa@gmail.com

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR FORSkNING

Katja	Eliassen	 

nore.nmsa@gmail.com 

GLObAL hELSE-ANSvARLIG

Miriam Christ  

miriam.christ@medisinstudent.no

pROSjEkTANSvARLIG

Nina Berggren  

nina.berggren@medisinstudent.no

NETTREDAkTøR

Peder Christian Juell  

nettredaktor@medisinstudent.no 

æScULAp-REDAkTøRER

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

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  
STyREREpRESENTANT NMF OSLO

Anna	Kiperberg	Werenskjold	 

okonomi@medisinstudent.no 

TILLITSvALGTANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT NMF bERGEN

Silje	Malene	Korsvold	 

tillitsvalgt@medisinstudent.no

MEDLEMSANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT NMF UTLAND

Frida	Kristine	Eriksen	 
medlem@medisinstudent.no

UTLAND NASJONALE KOMITÉLEDERE 2017 NASJONALT STYRE 2017



Avsender: Nmf, Pb 1152 Sentrum, 0107 Oslo


