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LEDER

Fredag. Første uke inn i mitt sjette og siste år på studiet er 
ferdig. Introduksjonsuke til et år med en uendelig lang liste med 
læringsmål. Ved slutten av året skal jeg blant annet kunne «ta 
lederskap i et tverrfaglig team i en akuttmedisinsk behandlings-
situasjon». Jaha, greit å vite. Jeg som ikke engang tar ledelsen 
i eget liv, skal snart kunne ta ledelsen i en akuttsituasjon. Er 
jeg klar for dette? Nei, er vel svaret.

Hva forbinder jeg med mennesker som tar ledelsen? Faglig 
dyktighet, ta ansvar, harde prioriteringer og planlegging, stå 
i stormen, være streng og si «nei». Faglig dyktighet håper jeg 
at seks år med utdannelse skal sikre, men de andre punktene 
er jeg ikke helt sikker på at jeg har på plass. Kanskje jeg kan 
bruke eget liv som øvingsarena, sånn at jeg om et år er klar.

Ta ansvar er kanskje det letteste punktet. Der kan jeg slutte 
å skylde på andre for at livet har blitt som det har blitt. 
Innrømme at det er mitt eget ansvar å trene og legge meg 
tidlig nok om kvelden. Stå opp 10 minutter tidligere, slik at 
jeg ikke konstant kommer for sent. Bestemme meg for å bli 
såkalt «voksen», starte å betale egne mobilregninger.

Harde prioriteringer og planlegging blir alfa og omega dette 
året, med tanke på at det tok meg cirka to år å «kjapt kikke 
gjennom» listen med læringsmål. Her er det helt klart noe 
jeg ikke får tid til! I år skal jeg lage en leseplan på starten av 
året, ikke to uker før eksamen, som jeg pleier å gjøre. Prioritere 
vekk alt som ikke er «viktig». Og før det, bruke mye tid på å 
skjønne hva som er «viktig»…

Å stå i stormen gruer jeg meg til. Hva er det som venter meg? 
Kreftdiagnoser hos barn som jeg ikke oppdager, søksmål, kol-
legaer som kjefter. Hvem vet. Litt usikker på hvordan jeg skal 
øve på dette. Å stå for det jeg sier og mener er vel en start. Si 
unnskyld når jeg har tatt feil. Holde meg saklig i en diskusjon 
og ikke komme med skitne utspill.

Være streng og si «nei» er jeg utrolig dårlig på. Ønsker å være 
en «ja»-person som er med på alt og hjelper til med alt og som 
alltid tar telefonen. Men det fører vel egentlig til at jeg bare 
er halvt tilstede på det hele, alltid tenker på neste oppgave og 
ikke «lever i nuet». Kanskje bedre å være streng, sette grenser, 
si «nei», i hvert fall til noe.

Faglig dyktighet, ta ansvar, harde prioriteringer og planleg-
ging, stå i stormen, være streng og si «nei». Ambisiøst, spør 
du meg! Men nødvendig. 

Fem punkter. Ett år. Dette burde gå bra.

Ledelse

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	#2	med	tema	BARN:	2. april 2018
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Likestillingens historie er ung. Først i 1978 ble likestillingsloven vedtatt i Norge. 
Enda yngre er paritet mellom kjønnene i medisinens hierarkiske verden. I år 
2004 var det 60% kvinnelige medisinstudenter. Dessverre reflekteres ikke denne 
fremgangen blant helseforetakenes ledere. Der ser man fremdeles ulikhet i 
ansettelse av mann og kvinne som går utover tilfeldighetene. Derfor er hver 
nye kvinnelige leder innen helseforetakene en historisk hendelse. Det er med 
på å skape utvikling og fremgang som vil gagne hele samfunnet.

Torunn Janbu er en imponerende person med erfaring som strekker langt. 
Yrkesveien startet med cand. med. ved Universitetet i Oslo i 1979. Som spesialist 
innen generell kirurgi og overlege ved ortopedisk avdeling på Rikshospitalet 
(fra 2001) har Torunn Janbu uten tvil fått erfare den mannsdominerte kultu-
ren. I stedet for å akseptere det hun selv kunne håndtere, valgte Janbu å ta 
på seg ansvaret for kvinners rett til å hevde seg. Etter mange års erfaring fra 
Innherred, Diakonhjemmet, Aker og Lovisenberg sykehus bygget Janbu opp en 
karriere og autoritet. I tillegg tok hun doktorgrad innen fagområdet Obstetrikk 
og fysiologi i 1990. Torunn Janbu er uten tvil en ressurssterk person, og som 
selvutnevnt «Ja-menneske» har hun vist stort engasjement i helse-Norge. Hun 
ble medlem av Den norske legeforenings landsstyre fra år 2000. I de neste 
årene deltok hun aktivt som formann for Oslo legeforening og visepresident 
i Den norske legeforening.

 1. september 2005 blir en merkedag for Den norske legeforening, og et skritt 
nærmere likestilling. For første gang kunne en kvinne ikle seg presidentkje-
det. Torunn Janbu vant overlegent presidentvalget med 85 mot 40 stemmer. 
Hun har selv påstått at «kvinner er en uutnyttet ressurs», og etter seks år som 
leder i Den norske legeforeningen illustrerte hun sannsynligvis sitt poeng. 
I samme periode kjempet hun kvinnenes kamp som leder for foreningens 
likestillingsutvalg. Torunn er kjent for å ha en særlig ambisjon om å trekke 
kvinner opp og med seg. 

 Janbu karakteriseres som en leder med verdsatte egenskaper. Hun blir sagt å 
være en resultatorientert og samlende leder, og ikke minst en god lytter. I 120 
år måtte den mektige foreningen eksistere før en kvinne kunne strekke armene 
i været og slippe et aldri så lite gledeshyl. Da det var gjort kunne hun takke 
den mannsdominerte forsamlingen. 

Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen

Nota Bene

Torunn Janbu
(1954-)

Bilde:	©Rebecca	Ravneberg/Helsedirektoratet
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Profiler Bilder:	Privat
Tekst:	Fajhar	Hussain

Gard aasmund skulstad johanson
Gard er 20 år og går nå 2. året ved UiB. Grunnen til at han 
valgte medisin, er først og fremst fordi det er et spennende 
fagfelt med mange forskjellige muligheter etter endt utdan-
ning. Gard er sterkt politisk engasjert, og har tidligere vært 
nestleder i Hordaland Ungdommens Fylkesutvalg og leder 
av kontrollkomiteen for samme organ. Nå sitter han som 
fakultetsrepresentant i studentparlamentet ved UiB og i 
styret til Velferdstinget på Vestlandet, i tillegg til at han er 
aktiv i flere utvalg og styrer på fakultetet. Ikke nok med dét, 
men han er også med i planleggingen av det nye helsecam-
pus Årstadvollen; et nytt bygg ved fakultetet som vil legge 
grunnlaget for viktig tverrprofesjonell samarbeidslæring 
mellom psykologistudenter, medisinstudenter og studenter 
i helse- og sosialfag ved Høgskulen på Vestlandet. For å koble 
av (!) fra politikken på fakultetet, er han økonomiansvarlig 
i den studentdrevne medisinerrevyen på fakultetet. Gard er 
nå styreleder i Medisinsk Studentutvalg (MEDSU), som er 
det høyeste studentpolitiske organet ved UiB. Han ble med 
basert på et ønske om å bidra mer i studentdemokratiet. Som 
ferdigutdannet lege behøver man blant annet en god evne 
til å lede andre og å ta vanskelige beslutninger, og dette har 
vervene forberedt Gard godt på. De har også gitt ham en gyllen 
mulighet til å bidra til det beste for studentene ved fakultetet.

Eurona Svirca
Eurona er 23 år og studerer på 5. året ved UiO. Hun valgte å 
studere medisin først og fremst på grunn av hennes store 
interesse for realfag. En annen viktig faktor som har hatt stor 
innvirkning på hennes valg, var hennes egen bakgrunn som 
flyktning. Hennes personlige erfaringer har fått henne til å 
ville hjelpe mennesker, og har gitt henne noe verdifullt når 
det gjelder pasientperspektivet. Svært få i Norge vil kunne ha 
en virkelig forståelse av det et menneske i nød føler og tenker.

Eurona har alltid hatt en spesiell forkjærlighet for fotball. 
Hun spilte mye som yngre, men har dessverre måttet vie 
mindre tid til dette de siste årene. Hun er fortsatt en stor 
fan av EM og VM.

Hun er nåværende leder i Albansk Studentforening ved UiO. 
Foreningen er åpen for alle, ikke bare albanere. De ønsker 
gjennom sitt arbeid å være en bidragsyter til albansk ung-
domsintegrering i Norge, samt motivere gruppen til å ta 
høyere utdanning. Hun valgte å stille som leder, og har ikke 
angret et sekund på det siden hun startet. Ikke bare har det 
gitt henne et fint nettverk, men også venner for livet. Kosovo 
feirer i år 10 års uavhengighet, og i den anledning arrangerte 
Norsk Albansk Tverrfaglig Nettverk en foredragskveld på 
Litteraturhuset den 17. februar. I styret til nettverket sitter 
også Eurona.

Skulle gjerne blitt fortalt at kaffe var billigere i sykehuskan-
tinen enn samskipnadskantinen. 

Ikke stress så mye, og det gjør ingenting om bøkene ikke 
er nyeste utgave…

Campusbussen som går mellom resten av UiB sitt campus og 
det medisinske fakultet.

Facebook-chatten til kollokviegruppa mi. Er det noe faglig 
jeg lurer på er det bare å skrive der!

Har du et tips til de som går første året på studiet, 
som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?

Har du et tips til de som går første året på studiet, 
som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom 
studietiden?

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom 
studietiden?

1. 1.

2. 2.
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Jonatan Olafsson
Jonatan er 23 år og går nå på 4. året ved UiO. Før studenttilvæ-
relsen har Jonatan drevet aktivt med svømming, og i tillegg 
jobbet som assistent på grunnskole. Valget falt på medisin 
fordi det vil gi utallige muligheter med tanke på livet som 
arbeidstaker etter endt grunnutdanning, samt en mulighet 
til å hjelpe mennesker. En av hobbyene til Jonatan er å forske. 
Han går på forskerlinjen, der han virkelig lar nysgjerrigperen 
i seg utfoldes. For øyeblikket jobber han med å optimalisere 
behandlingen av tørre øyne. Ved siden av studiene er han 
fortsatt aktiv i svømmeklubb, og bruker helgene på å jobbe 
eller konkurrere.  

Jonatan har alltid vært glad i praktiske ferdigheter og under-
visning, og det endte opp i tre år i styret til Oslo Chirurgiske 
Sælskab (OCS), først som PR-ansvarlig, så økonomiansvar-
lig, og til slutt: leder. Nå er han hjelpeinstruktør i samme 
forening. OCS er en studentforening som holder kurs for 
medisinstudenter, blant annet gipsekurs, suturkurs og perifer 
venekanylering. Han skryter av det fantastiske miljøet i OCS. 
Som styremedlem har han hatt mulighet til å utvikle kursene, 
og blitt kjent med mange flotte mennesker på tvers av kull. 
Det å være leder «var bare stas». Han jobbet tett med et ivrig 
og kompetent styre, og tingene gikk nesten litt av seg selv. 
«Med såpass drevne medstudenter var det bare gøy å bruke 
fritiden på OCS».

Inger Heimdal
Inger er 24 år og har nå permisjon fra 5. året ved NTNU. Hun 
begynte på medisinstudiet etter å ha fått et godt inntrykk 
av lokalsykehuset fra en assistentstilling. At medisin også 
kombinerer hennes interesse for realfag og samfunnsfag 
er en bonus.

Inger er en selvutnevnt matnerd, og selv om trening er ikke 
en hobby per dags dato, anerkjenner hun den vitenskapelige 
dokumentasjonen om treningens positive effekt på kropp og 
sinn. Som nåværende leder av Norsk medisinstudentforening 
(Nmf), har hun til sammen vært aktiv i studentpolitikken i 
snart seks år. Hun valgte å stille som leder fordi hun syns det 
er på tide at antall LIS1-stillinger økes, og hun hadde lyst til å 
jobbe for en bedre studenthelse. I tillegg ønsket hun å utfor-
dre seg selv med noe hun aldri har gjort før! De ulike vervene 
har gitt Inger mange venner på tvers av kull og studiebyer. 
Hun har lært at vi studenter blir hørt dersom det vi sier er 
fornuftig, og at det er mange som er interesserte i å høre 
på oss. I tillegg har hun lært at tøffe avgjørelser respekteres 
dersom de er godt kommunisert, og ønsker man å påvirke må 
man (ofte) invitere seg selv med på møter. Og sist, men ikke 
minst, hun har lært seg å ta fri innimellom og å prioritere 
egne venner og familie.

At faktiske tester/prøver visstnok gir mye bedre læring enn 
tradisjonell pugging. Bonustips: Vil du ha tilbakemeldinger 
må du spørre aktivt om det. Bli tidlig engasjert og aktiv i en forening. Dette vil bidra 

til å danne et godt sosialt nettverk. Et viktig råd/tips: Å 
sykle i Oslo er mye raskere enn kollektivtransport.

Har fått mye bruk for gode studievaner.

Appen Selfcontrol, hvor du blant annet kan sperre utvalgte 
sider! Dagbladet.no og Fotballfrue kan stjele viktig lese-
tid... Helt fantastisk med en app som erstatter manglende  
personlige egenskaper. 

Har du et tips til de som går første året på studiet, 
som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?

Har du et tips til de som går første året på studiet, 
som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom 
studietiden?

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom 
studietiden?

1.

1.

2.

2.
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#UTENTAUSHETSPLIKT: DER HOLDNINGER BLIR TIL

#utentaushetsplikt:
M edisinstudenter lever i en slags mellomverden. 

Litt lege, men ikke helt. Foten innenfor helse-
vesenet, men ikke kommet helt inn døren. Nesten en 
del av arbeidslivet, men bare på deltid. Vi er morgen-
dagens leger, men nettopp det at den virkeligheten 
hører morgendagen til gjør at vi som fellesskap lett 
kan falle utenfor diskusjoner om vårt fremtidige yrke. 
Vi var takknemlige for at også vi fikk delta i spørreun-
dersøkelsen i forbindelse med #utentaushetsplikt - at 
også vi ble hørt. Overraskende mange har opplevelser 
å dele, og allerede har mange fått erfare en tidvis tøff 
virkelighet som kvinne i norsk helsevesen. Vi bør derfor 
reflektere over hvilken plass holdninger får i vårt utdan-
nelsesløp. Vi er studiekamerater nå, men vi skal en dag 
bli kollegaer – prater vi om hva slags kollegaer vi vil, 
og bør, bli? Om hva et godt kollegialt samhold er, hva 
som forventes av hverandre, og hvilke holdninger vi 
går inn i vårt fremtidige yrkesliv med? 

I forbindelse med samfunnsdebatten som har fulgt i 
kjølvannet av #metoo har mange stemmer snakket ut 
om det holdningsskapende arbeidet som nå må til, på 
tvers av bransjer og institusjoner. Men hittil har vi ikke 
hørt mye om hvilken plass våre utdanningsinstitusjo-
ner bør ha i denne sammenheng. Det er vel neppe noe 
sted holdninger blir utfordret og formet i så stor grad 
som i løpet av et studium – på mange måter er det 
grunnsteinen i en utdannelse. Bør vi ikke da begynne 
arbeidet her? 

I løpet av mine snart fem år på medisinstudiet har 
temaene trakassering, maktforhold og maktmisbruk 
aldri vært nevnt i undervisningssammenheng. Vi har 
et hektisk program og en krevende studieplan, men 
likevel – hvis vi skal bli gode leger, er vi avhengige av 
både å ha og å være gode kollegaer. Blir vi det uten disse 
samtalene, og uten den bevisstheten? Etter #utentaus-
hetsplikt er det ingen tvil om at seksuell trakassering 
i helsevesenet er et faktum, og at det er omfattende. 
Aksjonen har vist oss at det finnes mange leger med 
uakseptable holdninger – selv om de muligens oppfattes 
som gode leger. Men jeg ønsker meg en arbeidshver-
dag der jeg trives i jobben min på grunn av kollegaene 
mine, ikke på tross av dem. Og selv om den ene legen 
med den upassende holdningen er flink med pasienter, 
tror jeg ikke på at han er flink med sine kollegaer, eller 
bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det er derfor diskusjon 
om holdninger er så viktig; det er ikke enkeltpersoner 

som er problemet, men en kultur som tillater det, og 
arbeidsforhold som tilrettelegger for at makt kan mis-
brukes. Legeyrket er flust av midlertidige ansettelser, 
der det å varsle kan oppleves som å sette karrieren på 
spill. Hierarkiet står sterkt, og en nyansatt svakt. Den 
eneste løsningen på ubalansen i maktforholdet, slik 
jeg ser det, er at makten, selv om den er tilstede, ikke 
misbrukes. Skal vi komme dit, må vi snakke om hva 
makt er, når man har den og hvordan den forvaltes.  

Som professor og lege Pål Gulbrandsen skrev i sin kro-
nikk i Aftenposten 21.01.17, er noe av problemet at mange 
av de som besitter makt ikke er bevisst posisjonen de 
har. Dette er noe av kjernen i #metoo; et offer blir til 
uten at overtramperen nødvendigvis er klar over situ-
asjonen han har skapt. Det er også derfor vi er nødt til 
å diskutere disse temaene – for å unngå en situasjon 
som ingen av partene ønsker seg, der den svake part 
står maktesløs til å stå imot. Jeg omgir meg med for-
ståelsesfulle og omsorgsfulle menn, og jeg setter pris 
på respekten jeg vises og holdningene jeg møtes med. 
Likevel har jeg ved flere anledninger blitt overrasket i 
diskusjoner om #metoo og trakassering; alle er enige 
om at voldtekt er fryktelig, de fleste synes en klaps på 
rumpa er upassende i de aller fleste sammenhenger – 
men grensen mellom rett og galt ser ut til å være et 
udefinerbart område for mange. Det er skremmende, og 
det ser ut til at selv de mest forståelsesfulle menn har 
vanskelig for å forstå hvordan maktforholdet oppleves 
når det misbrukes, eller hvor liten man blir når en mann 
i en posisjon over deg gjør seg stor. Det er ikke bare 
ubehagelig, det er ikke bare å riste av seg, og det er ikke 
bare å svelge enda en liten kamel «fordi man jo tross 
alt har det så bra». Det kalles maktmisbruk fordi det 
er et misbruk, og det skapes et offer for det misbruket.

Det kan være vanskelig å ta opp temaet likestilling, 
også i det likestilte landet Norge. Her er jo alt så fint, 
her har vi det alle så bra, så kan vi ikke bare være stille, 
slutte å klage, og være takknemlige for hvor fint det 
er? Nei, det kan vi ikke. For i Norge har vi muligheten! 

«Legeyrket er flust av midlertidige ansettelser, der 
det å varsle kan oppleves som å sette karrieren på 
spill. Hierarkiet står sterkt, og en nyansatt svakt.»
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Der holdninger blir til
Vi har – som det foregangslandet vi er – et ansvar 
for å gå foran og stå for våre rettigheter når de ikke 
respekteres. Kanskje har #metoo tvunget samfunnet 
til å ta et oppgjør med holdninger rundt trakassering 
og maktmisbruk, og kanskje har #utentaushetsplikt 
gjort det samme for helsevesenet og legestanden. Men 
skal dette ta tak og manifestere seg i en ny og bedre 
arbeidskultur, må vi møte holdningene som motstår 
utviklingen ved roten. Det er medisinstudenter som 
blir leger, altså må holdningene utfordres på medi-
sinstudiet. Vi må snakke sammen, og oppfordres til 
dette av våre fakulteter. Hva er seksuell trakassering? 
Hva er innafor, hva er utafor? Hva kan hver enkelt av 
oss gjøre, nå og senere i arbeidslivet, for å bidra til å 
motarbeide dårlige holdninger? Jeg håper fakultetene 
våre tar tak i dette, for vi er ikke bare morgendagens 
leger, men også morgendagens ledere. De fleste av oss 
vil på et tidspunkt i karrieren ha en lederstilling, der 
vi har en helt sentral rolle i å påvirke arbeidskulturen. 
Både kvinnelige og mannlige medisinstudenter må få 
anledning til å lære hva det innebærer. Da må norske 
utdanningsinstitusjoner, og medisinske fakulteter, ta 
det ansvaret de har for å bidra til å skape gode ledere. 

Det er viktig å være klar over at jobben ikke er gjort, og 
at dette maktmisbruket fremdeles foregår. Jeg håper 
vi kan se tilbake på denne perioden som «før og etter 
#metoo», og «før og etter #utentaushetsplikt». Mange 
steg er tatt, gjennom flere tiår og mange generasjoner – 
og dette var et viktig et. Men stien må fremdeles tråkkes 
grundig opp - og vi må gå den igjen og igjen for å sørge 
for at stien blir en autobahn, som aldri gror igjen. Om 
tredve år håper jeg at jeg kan fortelle min fremtidige 
datter om denne tiden som en historisk hendelse. Jeg 
håper fortellingen føles fremmed og fjern for henne – 
slik min bestemor, en ekte rødstrømpe, håpet hennes 
trassige marsj på uoppgåtte stier skulle bane vei for 
en likestilt fremtid for meg. Hun antok nok at hennes 
generasjons store oppgjør mot kjønnsdiskriminering 
skulle sette en endelig stopper for slik urett. Det gjorde 
den ikke, og derfor har vi som samfunn fremdeles en 
jobb å gjøre; holdningsskapende arbeid er like viktig i 
dag, og vi bør være takknemlige for at #metoo har vist 
oss akkurat det. Vi må ikke la muligheten til å skape 
varig endring gå fra oss – og nå trenger vi fakultetenes 
oppriktige engasjement.

Mille Sofie Stenmarck

«Vi må ikke la muligheten til å skape varig 
endring gå fra oss – og nå trenger vi fakultetenes 

oppriktige engasjement.»

 1	Gulbrandsen,	Pål.	Aftenposten	21.01.18. 
	(https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/J1EqX8/powerblind-Hva-makten-gjor-med-oss-menn--Pal-Gulbrandsen)	
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intervju: LEdelse
Temaet for dette nummeret er ledelse.  
Æsculap har derfor intervjuet leder av 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) i 2017,  
Eivind Valestrand, og leder av Nmf i 2018, 
Inger Heimdal, om temaet. 

Tekst: Synne	Lofstad

Bilder: Privat
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Hva forventer du av året som kommer, 
og hva gruer og gleder du deg til? 

Jeg håper at vi i 2018 ser en politisk vilje 
for å øke antall LIS1-stillinger. Akkurat 
nå gleder jeg meg mest til landsmøtet i 
mars. Der skal vi vedta spennende poli-
tikk basert på heftige diskusjoner. Som 
leder har jeg tatt permisjon fra studiene 
i år. Gruer meg litt til at de jeg begynte 
på medisin sammen med blir ferdige til 
våren fordi jeg kommer til å savne å ha 
dem rundt meg, samtidig som jeg gleder 
meg veldig på deres vegne.  

Det menes mye om hvilke egenska-
per en leder bør ha. Hva synes du er 
viktig? 
Jeg tror at kanskje det viktigste er at man 
er seg selv, men samtidig bevisst hvilken 
rolle man har som leder. Dersom en person 
endrer personlighet som leder, kan det 
oppleves litt.. rart.

Som leder av Nmf er man sjefen til 
en haug av tillitsvalgte som jobber 
frivillig. Hvordan skal du klare å moti-
vere alle til å gjøre en god jobb, med 
tanke på at den er frivillig?
For å gjøre det bra, må man ha det bra. 
Derfor er det viktig for meg å jobbe for 
at tillitsvalgte trives i vervet sitt, og at de 
jobber med noe de syns selv er gøy. Min 
jobb er å skryte masse, og det er egentlig 
en veldig hyggelig jobb. 

Inger 
Heimdal
Alder 24

Bosted Trondheim

Studieår 5. år

Typisk frokost 
Havregrøt!

«Min jobb er å skryte masse, og det er 
egentlig en veldig hyggelig jobb.»
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Det er mange som kontakter deg 
hele tiden: medlemmer, tillitsvalgte, 
andre i Legeforeningen og media. 
Hva tenker du om skillet mellom jobb 
og fritid? Er det viktig å være tilgjen-
gelig hele tiden? 
Jeg tror det er viktig at jeg signaliserer 
utad at jeg tar pauser, og at jeg ikke er 
tilgjengelig hele døgnet. Det er ikke sunt 
å være på jobb hele tiden, på samme måte 
som at det ikke er sunt å sitte 14 timer på 
lesesalen hver dag i sju uker. Mennesket 
trenger pauser, og det gjør selvfølgelig 
jeg også.  

Når du skal slappe av, hva gjør du 
da? Kan du tipse Æsculaps lesere 
om en fantastisk TV-serie, podcast, 
album eller lignende? 
Jeg blir alltid mobbet for at jeg ikke har 
sett noen serier. Slår et slag for improte-
ater! Det er noen ganger veldig gøy, andre 
ganger veldig dårlig. 

Kan du tenke deg å bli leder senere 
også? 
Jeg trives veldig godt som leder, men det 
må være for en gruppe som jobber for noe 
jeg selv brenner for. 

Du forholder deg til mange mennes-
ker gjennom et år. Hvordan klarer du 
å «se» alle?
Det handler om å ta seg tid til å bli litt 
kjent, og samtidig godta at jeg mest sann-
synlig ikke kommer til å «se» alle så mye 
som jeg selv ønsker. 

Hvorfor digger du å lede folk? Er du 
maktsyk? Eller bare dritgod på det?
Fordi det er gøy å forene engasjement for 
å oppnå resultater! Mamma sier at jeg er 
veldig opptatt av rettferdighet. Hvis jeg 
kan få makt til å gjøre det jeg mener er 
riktig, så trives jeg. Tenker at det er en 
sammenheng mellom ordene «makt», 
«ansvar» og «muligheter».  

Hvem/hva leder deg?
I Nmf så er det landsstyret, bestående 
av tillitsvalgte fra lokallagene, som er 
foreningens øverste organ. Det er med 
andre ord medlemmene som bestemmer 
hva jeg skal gjøre, og som leder meg. At jeg 
skal jobbe for å øke antall LIS1-stillinger 
har jeg ikke bestemt selv, det er det lands-
styret som har bestemt for meg. Min jobb 
er å jobbe for de sakene som medlemmene 
ønsker. 

Heinz eller Idun?
Heinz. 

Til slutt lurer Æsculap på: Er du glad? 
Hvis ja, hva er hemmeligheten? Hvis 
nei, hvorfor ikke?
Jeg er mest glad! Trikset er å ha en vanvit-
tig spennende og innholdsrik jobb, som 
utfordrer meg hver dag og som gir meg 
anledning til å lære nye ting hele tiden. 

Lederrollen har blitt beskrevet som 
en veldig sosial jobb, men det kan 
også bli ensomt. Hva tenker du om 
det? 
Ensomhet er en følelse jeg ikke har kjent 
på siden jeg ble leder, for det skjer så mye 
hele tiden. Kan jeg svare på dette spørs-
målet om et års tid? 

Du har fått et stort ansvar.. Hva gjør 
du hvis noe går galt? Har du noen 
teknikker for å (forhåpentligvis) ikke 
ligge våken om natta? 
Min kjæreste er psykolog. Teller det? 
Heldigvis er ikke Nmf et enmannsforetak, 
og jeg har seks skarpe hoder i nasjonalt 
styre som tenker sammen med meg i alle 
viktige avgjørelser foreningen tar. Litt 
avhengig av hvor galt noe går, tenker jeg 
at det å ligge våken en natt delvis kan være 
positivt fordi det viser at man virkelig bryr 
seg om det man gjør. Så er det en forskjell 
på å glemme å legge ved et vedlegg, og å 
glemme å sjekke et blodsukker…   

So little time, so much to do… 
Foreningen har derfor valgt at 
lederen av Nmf skal få betalt for å 
ta fri fra studiet. Hvordan er det å 
ha «voksenlønn»? Hva bruker du pen-
gene på? 
Helt ærlig så kjenner jeg ikke så mye på 
det. Som leder tilbringer jeg mye tid i Oslo, 
og da sover jeg på samme rom som lille-
søster på 14. Når jeg er i Trondheim lever 
jeg som jeg har gjort de siste fem årene. 
Forresten så har jeg billett til «golden 
circle» på Eminem sin konsert i Oslo. 

Stort arbeidspress er noe medisinstu-
denter ofte kjenner på. Hvordan ta-
kler du hverdagens evinnelige pisk??
Ved å prioritere vanvittig hardt. Det er 
så mange ting jeg kan være med på, men 
det stjeler tid fra å jobbe med å påvirke 
politikerne til å øke antall LIS1-stillinger.  

«Det er så mange ting jeg kan være med 
på, men det stjeler tid fra å jobbe med 
å påvirke politikerne til å øke antall 

LIS1-stillinger.» 
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Hvordan har året som leder av Nmf 
vært for deg og hva har du lært 
underveis?
Det har vært en bratt læringskurve på 
mange fronter. Jeg er nok ikke engang 
klar over hvor mye jeg har lært. Hvis jeg 
skal trekke frem noe som har vært spesielt 
gøy å oppdage, så må det være hvor sterk 
stemme Nmf som forening faktisk har 
når vi er tydelige og har gjennomtenkte 
meninger. Personlig har formidling vært 
en stor del av arbeidet mitt gjennom året, 
og da har jeg også lært mye der. I tillegg 
blir man godt kjent med seg selv gjennom 
et slikt travelt år. Men selv om året som 
leder var intenst, har jeg først og fremst 
storkost meg!

Det menes mye om hvilke egenska-
per en leder bør ha. Hva synes du er 
viktig? 
Det er ikke noe enkelt svar på dette. For 
meg koker det ned til egenskaper som gjør 

at en leder både har og gir tillit. Tillit er et 
nøkkelord for meg. En leder må agere på 
måter som skaper tillit til jobben perso-
nen gjør. I tillegg er det ekstremt viktig å 
klare å gi tillit til dem man arbeider med. 
Dem du leder må oppleve at du interesser 
deg for det de gjør, og at det er støtte for 
dem å hente når de trenger det. Dette er 
komplekst, og mye, mye vanskeligere enn 
det kanskje høres ut. 

Som leder av Nmf er man sjefen til 
en haug av tillitsvalgte som jobber 
frivillig. Hvordan klarer du å motive-
re alle til å gjøre en god jobb, med 
tanke på at den er frivillig?
Det sosiale motiverer mye, så vi må til-
rettelegge for at det er kjekt når vi er 
sammen. Jeg tror videre det er viktig å 
hjelpe de tillitsvalgte til å finne en balanse 
i oppgavene de har, slik at de opplever 
mestring. Alle har ulik arbeidskapasitet 
på forskjellige tidspunkt, og folk trives 

Eivind  
Valestrand
Alder 28

Bosted Bergen

Studieår 6. år

Typisk frokost 
Nøtter eller yoghurt når jeg har 
våknet, altså en stund etter at jeg 
stod opp..
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med ulike oppgaver. Så det må tilpasses 
den enkelte. I tillegg er det selvsagt viktig 
å gi tilbakemeldinger på det arbeidet de 
tillitsvalgte gjør. Det er vanskelig å forstå 
hva som er godt nok, og det er viktig å 
være tydelig på hva «godt nok» faktisk er. 

Lederrollen har blitt beskrevet som 
en veldig sosial jobb, men det kan 
også bli ensomt. Hva tenker du om 
det? 
Det kan fort bli slik. Jeg tror ensomhe-
ten, i denne sammenheng, først og fremst 
kan handle om det å ta ansvar. Med god 
støtte fra nasjonalt styre har det for det 
meste vært uproblematisk. Likevel er det 
som leder noen følelser og tanker en ikke 
automatisk kan dele med dem man jobber 
med. Da er det viktig å sikre seg et godt 
og trygt nettverk utenfor foreningen. Jeg 
har heldigvis hatt formidabel støtte som 
har gitt meg en god arena til å tenke høyt 
når det har vært behov for det. Da har 
jeg også klart meg uten for mye av den 
følelsen av ensomhet. 

Du har fått et stort ansvar... Hva gjør 
du hvis noe går galt? Har du noen 
teknikker for å (forhåpentligvis) ikke 
ligge våken om natta? 
Jeg henger meg ikke så veldig opp i det 
som har skjedd som jeg ikke kan gjøre noe 
med, og er opptatt av å se fremover. Hvis 
noe går galt kan det være nødvendig å 
evaluere, for å se hva vi kan lære og hva vi 
må gjøre. Men jeg er ikke fan av å evaluere 
bare for evalueringens skyld. Den må ha et 
tydelig mål og hensikt. Om noe går gale, 
synes jeg det er spennende å arbeide for 
å finne den best mulige løsningen. Det 
er jo motiverende når saker er vanskelige 
og komplekse. Det viktigste er å ivareta 
dem som står i stormen. Som leder er det 
viktig å skjerme medarbeiderne i uvær, og 
la dem stråle i solskinnet når ting går bra. 

So little time, so much to do… 
Foreningen har derfor valgt at  
lederen av Nmf skal få betalt for å 
ta fri fra studiet. Hvordan er det å 
ha «voksenlønn»? Hva bruker du pen-
gene på? 
Helt ærlig har jeg ikke hatt tid til å bruke 
lønnen noe særlig. Mat og flyreiser for å 
være hos min forlovede i Trondheim er 
kanskje ikke det som er mest spennende 
å lese om. Det har likevel vært godt å ha 
lønn. Da har jeg ikke trengt å stresse for 
å få hjulene til å gå rundt. Jeg mener et 
frikjøp er helt nødvendig for at en leder 
skal kunne gjøre den jobben som med-
lemmene forventer. 

Stort arbeidspress er noe medisinstu-
denter ofte kjenner på. Hvordan ta-
kler du hverdagens evinnelige pisk??
Lysten til å få til alt er stor. Da blir det fort 
mange oppgaver og hektisk, og det kan 
være skikkelig vanskelig å nedprioritere 
noe. Ofte kan jeg føle at jeg skuffer noen, 
at jeg ikke klarer å levere til de forvent-
ningene jeg har til meg selv. Jeg kan miste 
oversikten over oppgavene. For å komme 
ut av det må jeg først anerkjenne at jeg 
føler meg overveldet og stresset. Så må jeg 
sette meg ned og notere hvilke konkrete 
oppgaver jeg faktisk har. Deretter kan jeg 
prioritere mellom oppgavene. Men det 
hele starter i en erkjennelse og forståelse 
av at jeg kjenner på arbeidspresset. Når 
jeg har det slik må jeg også være ærlig om 
det med dem jeg jobber sammen med. At 
jeg da møter forståelse og aksept gir god 
hjelp til å kunne prioritere. 

Det er mange som kontakter deg 
hele tiden: medlemmer, tillitsvalgte, 
andre i Legeforeningen og media. 
Hva tenker du om skillet mellom jobb 
og fritid? Er det viktig å være tilgjen-
gelig hele tiden? 
Skillet mellom jobb og fritid viskes fort 
vekk. Mange av dem jeg har jobbet med 
er blitt mine gode venner. Det er viktig å 
være tilgjengelig, samtidig som det er greit 
å sette noen grenser. Hvordan de grensene 
vil være, er nødvendigvis noe individu-
elt og kan variere fra sak til sak. Men det 
er viktig at alle forstår og vet hvor den 
grensen går, og særlig at de vet hvordan 

«Som leder er det viktig å skjerme 
medarbeiderne i uvær, og la dem 

stråle i solskinnet når ting går bra.»

de kan kontakte deg likevel dersom noe 
virkelig haster og er viktig. Jeg opplever at 
vi i foreningen har stor respekt for hver-
andres fritid. Så handler tilgjengelighet 
også om mer enn å svare på telefoner og 
mailer, det handler om å være tilstede i 
det som skjer og samtalene man har. Å vie 
saker og personer full oppmerksomhet når 
de skal ha det er viktig. 

Når du skal slappe av, hva gjør du 
da? Kan du tipse Æsculaps lesere 
om en fantastisk TV-serie, podcast, 
album eller lignende? 
Jeg slapper best av når jeg er på fjelltur 
med min forlovede. På tur mellom DNT-
hyttene er det ofte ikke nettdekning og 
dermed har jeg ikke muligheten til å sjekke 
aviser eller mail. Så vil jeg gjerne anbefale 
Harry Potter-bøkene til alle. Det handler 
om en gutt som finner ut at han er en 
trollmann. Utrolig engasjerende, og en 
veldig god samtalestarter i alle sammen-
henger. Jeg og Harry har bursdag i samme 
måned faktisk. 

Kan du tenke deg å bli leder senere 
også? 
Om det er den rette utfordringen der jeg 
kan engasjere meg videre i noe jeg mener 
er viktig – så absolutt. Jeg håper å kunne 
ta mer formell lederutdanning etterhvert, 
slik at jeg forhåpentligvis får en sterkere 
lederkompetanse. Jeg har mye å lære. 

«Så vil jeg gjerne anbefale Harry 
Potter-bøkene til alle. Det handler 

om en gutt som finner ut at han er en 
trollmann.»



19

NR012018

Du forholder deg til mange mennes-
ker gjennom et år. Hvordan klarer du 
å «se» alle? 
Det både klarer og klarte jeg helt sikkert 
ikke. Og det tror jeg er en viktig erkjen-
nelse. Vi satte tidlig et mål om å få 
gjennomført medarbeidersamtaler med 
alle tillitsvalgte nasjonalt i foreningen. 
Det fikk jeg gjort, og det er første gangen 
vi har gjort det. Det er viktig for å sikre at 
alle kan få dele sine tanker og forhåpent-
ligvis føle at de blir både sett og hørt av 
lederen sin. Så har det vært vanskelig på 
andre tider gjennom året å følge alle godt 
nok opp. Når en del av foreningen krever 
mye oppmerksomhet, er det fort gjort å 
glemme at noen andre et annet sted også 
trenger oppmerksomhet. Det er også viktig 
å skape en organisasjonskultur der vi alle 
er flinke til å se hverandre. Så vil det nok 
likevel alltid være et ekstra behov for at 
leder ser dem som står på og ofrer mye 
for foreningen.  

Hvorfor digger du å lede folk? Er du 
maktsyk? Eller bare dritgod på det?
Jeg er nok glad i å kunne påvirke, og har tro 
på at jeg kan gjøre en forskjell. Jeg er glad 
i å ha en hånd på rattet og styre hvordan 
ting gjøres. Det er noe jeg trives med, og 
har tro på at jeg kan gjøre på en god måte 
om jeg får nok tid til det. 

Hvem/hva leder deg?
I lederjobben har det vært godt å ta dis-
kusjoner med nasjonalt styre både om 
konkrete saker, men særlig om hvilke 
arbeidsområder vi skal prioritere. I tillegg 
forsøker jeg å ta noen steg tilbake, og ha 
noen etiske diskusjoner med meg selv eller 
andre som er tett på meg jevnlig. Da får 
jeg minnet meg selv på hva som faktisk 
er viktig. Det er lett å glemme det store 
bildet når man blir oppslukt i enkeltsaker. 

Heinz eller Idun?
Huff. Kan jeg si ingen av delene? Det skal 
være et skikkelig dårlig måltid dersom 
ketchup skal gi det en kvalitetsheving. 

Til slutt lurer Æsculap på: Er du glad? 
Hvis ja, hva er hemmeligheten? Hvis 
nei, hvorfor ikke? 
Jeg blir ikke glad før vi har fått 200 flere 
LIS1-stillinger.
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K vart	år	blir	over	10.000	barn	i	Noreg	forløyst	ved	eit	
lite	kirurgisk	inngrep	gjennom	livmorveggen.	Men	

kvifor	kallar	me	det	keisarsnitt?	Historia	om	korleis	Julius	
Caesar	kom	til	verda	på	denne	måten	er	vidt	kjent	og	
hyppig	gjentatt	som	etymologisk	forklaring.	Eit	raskt	søk	
på	Cesaeran	section	i	Oxford	English	Dictionary	styrkar	
mistanken:	«Origin:	Caesarian	from	the	story	that	Julius	
Caesar	was	delivered	by	this	method»	[1].		

Kan	det	likevel	vere	at	den	mest	akta	ordboka	i	verda	tar	
feil?	Mange	kjelder	tyder	på	nettopp	det.	For	det	første	
er	det	svært	lite	sannsynleg	at	den	berømte	romerske	
konsulen	blei	forløyst	kirurgisk.	Keisarsnitt	blei	vanlegvis	
utført	på	gravide	som	døydde	i	slutten	av	svangerskapet.	
Av	religiøse	grunnar	ønskte	ein	å	gravlegge	mor	og	barn	
kvar	for	seg	[2].	Og	dersom	den	fødande	skulle	vere	
i	live	før	inngrepet,	var	ho	det	garantert	ikkje	etterpå.	
Historia	fortel	vidare	at	mor	til	Caesar,	Aurelia,	skal	ha	
opplevd	sonens	berømte	invasjon	av	England,	altså	må	
fødselen	ha	vore	vaginal	[3].	

Sanninga om  
keisarsnittet 

Mykje	av	den	etymologiske	forvirringa	skuldast	tru-
leg	at	namnet	Caesar	er	påfallande	likt	det	latinske	
verbet	caedere	eller	å	kutte.	Ei	mogleg	forklaring	er	
at	Julius	Caesar	ganske	enkelt	var	oppkalla	etter	ein	
forfar	som	var	fødd	med	keisarsnitt	[4].	Eller	kanskje	
namnet	stammar	frå	noko	heilt	anna?	Ein	hypotese	er	
at	nyfødde	Julius	hadde	så	kraftig	hårmanke	at	han	
fekk	namn	etter	det	latinske	ordet	for	hår,	nemleg	
caesaries	[5].	Alternativt	var	Caesar	ein	heiderstittel	
som	kom	inn	i	familien	under	den	andre	punarkrigen.	
Romerske	myntar	frå	denne	tida	bar	nemleg	bilete	av	
(forfar	og	romersk	pretor)	Sextus	Julius	Caesar	på	den	
eine	sida	og	ein	elefant	på	den	andre.	Og	det	puniske	
ordet	for	elefant	er,	treffande	nok,	caesar	[5].	

Me	veit	altså	ikkje	kvifor	Julius	hadde	tilnamnet	Caesar,	
men	det	har	truleg	ingenting	å	gjere	med	korleis	han	
blei	fødd.	Når	han	likevel	blir	brukt	som	etymologisk	
forklaring	til	keisarsnitt,	skuldast	det	sannsynlegvis	hans	
imponerande	evne	til	å	erobre	meir	enn	historiske	fakta.	
Den	romerske	diktatoren	har	for	så	vidt	ikkje	noko	med	
Caesarsalat	å	gjere	heller,	men	det	er	ei	anna	historie.	
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From the Gardens of the Tuileries, 1872

Marie-Lan Nguyen/Wikimedia Common/Public Domain
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Bilde: Jon	Olav	Bakke	Nesvold

Dagfinn Skrede
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Hvorfor valgte du turnus i Oslo? 
Fordi Ullevål, etter mitt svært audmjuke og fullstendig 
uhilda skjønn, er det beste akuttsjukehuset i Noreg og 
fungerer som både lokal- og universitetssjukehus på 
same tid. Og fordi dama satte ned foten. 

Hva er du fornøyd med? 
Høgt pasientvolum og passeleg mykje og god veiled-
ning frå sjukehuset si side. Og kakefredag på legevakta. 

Hva er du ikke fornøyd med? 
For få vakter både på kirurgen og medisin, der ein går 
høvesvis 9-delt og 15-delt. Vakter er tross alt det kjek-
kaste ein kan drive med i turnus.

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
Gipsteknikarane på skadelegevakta. Eg har sjeldan 
møtt like drivne og samvitsfulle fagfolk. Trivelege er 
dei òg. Som regel. 

Hva er din beste erfaring som turnuskandidat?
Alle dei gongane pasientane har gått ut døra med eit 
smil om munnen og eitt problem mindre i livet sitt. 
Gler meg til fjerde gongen det skjer. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Det at ein har det travelt på vakt gjer det ikkje mindre 
viktig å høyre på kva pasientane seier. Det er fort gjort 
å ha hovudet på feil stad når ein pratar med folk; slikt 
blir ein sjeldan meir effektiv av. 

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset?
Bortsett frå ein og annan overlege som tidvis står opp 

på feil side av senga er eg omgjeven av kjekke folk som 
i alle fall tilsynelatande vil mitt eige beste.

Hvordan er livet utenfor sykehuset?
Det står no til å redde.

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som dis-
triktsdoktor?
Evna til å ikkje overkomplisere ting og ei djup interesse 
for skjønnlitteratur. 

Hvor mye jobber du hver uke?
40 timar i snitt, kanskje? 

Tips til andre som skal i turnus?
Villa Wolf Pinot Noir 2015 er eit temmeleg godt kjøp. 
Lett og ledig, passar godt til kylling eller tomatbaserte 
rettar.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Pappaperm!



24

SPESIALISTEN

SPESIALISTEN
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tidligere fastlege og kommuneoverlege, og nå president i 

Den norske legeforening.

Tekst:	Vibeke	Risvold 
Bilde:	Privat
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Hva innebærer det å være president for Legeforeningen?
Legeforeningen er en profesjonsforening, som skal se helheten i hel-
setjenesten. Det vil si at vi både er en fagmedisinsk forening og en 
fagforening. Det gir oss stor gjennomslagskraft, og vi fronter mange 
forskjellige typer saker. Som president må du se alt dette i sammenheng, 
og lytte godt til medlemmene. Siden interessemangfoldet er stort, er 
en viktig del av jobben å romme hele foreningen. Foreningen er en 
sterk helsepolitisk aktør, hvilket innebærer mye kontakt med regjering, 
storting, departement og direktorat. Det er presidentens oppgave å lede 
alle forhandlinger, og sørge for god kontakt både med egne tillitsvalgte 
og med de andre fagforeningene. 

Hvordan ser veien mot lederrollen ut? 
Det er flere måter å jobbe fram mot en lederrolle på. Det viktigste er at 
du vil noe! Jeg har alltid vært samfunnsengasjert, og var lokal tillits-
valgt i en liten kommune i mange år. I 2003 ble jeg en del av styret for 
den fagmedisinske foreningen for fastlegene, noe jeg synes var veldig 
spennende. Selv om det var tidkrevende, ga det mye tilbake og bød på 
en god variasjon i hverdagen. Det har ikke vært et mål i seg selv for meg 
å bli president. Jeg ønsker en sterk offentlig helsetjeneste i Norge, og 
presidentvervet er en viktig posisjon for å oppnå dette. 

Fra tidligere har jeg mye praktisk ledererfaring fra arbeid med eget 
fastlegekontor og jobb som kommuneoverlege og legevaktsjef. På mange 
måter er selve legerollen en lederrolle, da faget vårt gir en autoritet 
som skaper et lederskap til mange av prosessene vi er en del av. Videre 
må både ledere og leger hele tiden ta avgjørelser til dels på usikkert 
grunnlag, og stå for det etterpå. 

Hvordan er en vanlig arbeidsdag? 
Store deler av min arbeidshverdag består av interaksjon med andre 
mennesker. Som teamleder er det viktig å sette retningen og bruke 
andres kompetanse på riktig måte. Denne foreningen har rikelig med 
kompetanse. Dagene består av mye møtevirksomhet, både med motparter, 
samarbeidspartnere og andre organisasjoner. Det er også viktig at jeg er 
bevisst på å skape rom i hverdagen til å tenke og vurdere de lange linjene. 

Hvordan jobber dere i Legeforeningen?
Vi har et godt arbeidsmiljø, men det er viktig å huske på at dette er noe 
som må jobbes med hver dag. Legeforeningen er en omfattende orga-
nisasjon, med over 90 foreningsledd. De siste årene har sentralstyret 
samlet seg om tre til fire satsingsområder. Det har gitt stor utadrettet 
kraft og én klar stemme – noe som er viktig for å ha politisk påvirkning. 
Sentralstyret prioriterer nå å jobbe med å styrke fastlegeordningen, en 
bedre arbeidshverdag på sykehusene, sikre kvalitet og kapasitet i spesia-
listutdanningen, og sist men ikke minst en studentsatsning.  Foreningen 
organiserer 96% av alle yrkesaktive leger. Dette gir en legitimitet og 
et godt faglig belegg for utviklingen vi ønsker å fremme. Vi kan med 
trygghet si at vi kjenner hele helsetjenesten, og at vi med vår kunnskap 
jobber for en bedre helsetjeneste for alle.  

Hva slags utfordringer møter man som leder?
Det er både morsomt og krevende å lede en så stor organisasjon med 
et såpass stort oppgavemangfold. Jeg må hele tiden tilegne meg nok 
kunnskap selv, og samtidig løfte fram den kompetansen som finnes i 
foreningen. Min jobb er å bruke denne kompetansen til medlemmenes 
beste.

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner ledere?
En leder må ha evnen til å ta valg, være trygg på egen og andres 
kompetanse, og fungere som en samlende kraft. Som president for 
Legeforeningen innehar jeg en synlig rolle, og det er viktig å kunne 
håndtere media godt. Gode kommunikasjonsevner er en forutsetning.

Hvordan vil lederrollen utvikle seg i fremtiden? 
Selv om noen egenskaper alltid vil forbli viktige, for eksempel evnen til 
å lytte og hele tiden lære, vil lederrollen endres i takt med samfunnet. 
Med ny teknologi vil det bli stadig viktigere å være tilgjengelig. Det er 
en økende forventning til deltakelse i mediedebatten, og til å være synlig 
på sosiale medier. Vi er bevisste på dette i Legeforeningen, og har en økt 
satsing på sosiale medieplattformer. Når oppgavene øker, blir det stadig 
viktigere å prioritere og ha tydelige mål. Det er viktig å samle på flinke 
folk – og det gjør du ved å skape tillit og rom for utfordringer. Dette 
er særlig viktig i Legeforeningen, som har mange gode tillitsvalgte, et 
dyktig sekretariat og et bredt spekter av foreningsledd. 

Tips til studenter som vil bli ledere?
Har du lyst så skal du gjøre det! Vær uredd, ta valg og bygg god støtte 
rundt deg - omgi deg med mennesker du stoler på og som kan gi deg råd. 
Noen prosesser kan være ensomme, og det er viktig å kunne stå for egne 
avgjørelser. Videre er det lurt å gå noen runder med seg selv på forhånd. 
Du kan ikke realisere deg på alle områder i livet, og det er viktig å være 
klar over hva man vil prioritere. Å velge én ting, er å velge noe annet 
bort. For meg har det vært fint å skape en kontrast mellom lederrollen 
og fritid. På hverdagene jobber jeg mye, men i helgene pendler jeg hjem 
til mann og gård på landet.  
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Lærebok 
Bokanmeldelse

i øre-nese-hals-sykdommer og hode-hals-kirurgi

340	SIDER,	UTGITT	2017
GYLDENDAL AKADEMISK

ISBN:	9788205429611
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G yldendal	oversetter	nok	en	dansk	
lærebok	i	medisin	til	norsk	med	

denne	nyutgivelsen	av	Lærebog i øre-næ-
se-hals-sygdomme og hoved-hals-kirurgi.	
Ettersom	boka	opprinnelig	er	fra	2012	
kunne	det	tenkes	at	den	nå	samtidig	kom	
i	revidert	utgave,	men	det	gjør	den	ikke.	
Den	norske	boka	er	i	grove	trekk	en	ren	
oversettelse	av	sin	danske	motpart,	rik-
tignok	«tilrettelagt	for	norske	forhold,»	
slik	det	står	i	forordet.	

Målgruppa	er	i	hovedsak	medisinstudenter.	
Mest	interessant	for	oss,	og	som	også	
kan	være	et	insentiv	til	å	anskaffe	den	
norske	utgaven	av	boka,	er	de	norske	
behandlingstradisjonene	og	den	norske	
terminologien.	Oppbygninga	og	det	fag-
lige	innholdet	er	det	samme	som	i	den	
danske	utgava,	men	språket	og	omtalen	
av	metodene	er	altså	til	tider	forskjel-
lige	-	spesielt	gjelder	dette	omtalen	av	
forskning	i	slutten	av	hvert	hovedkapittel.	
Boka	virker	å	være	godt	anvendelig	for	
hovedmålgruppa	i	det	at	den,	om	ikke	
annet,	absolutt	er	dekkende	for	lærings-
måla	i	faget	ved	Universitetet	i	Oslo.	Den	
inspirerer	dessverre	ikke	like	godt	til	videre	
lesing	som	den	kunne	ha	gjort,	i	et	så	
spennende	fag	som	øre-nese-hals.	Mine	
innvendinger	her	gjelder	hovedsakelig	
den	overordna	oppbygninga.

Boka	er	inndelt	i	fem	hovedkapitler,	samt	
et	kortfatta	register	om	akutte	øre-ne-
se-halssykdommer.	Det	første	kapittelet	
om	undersøkelsesteknikk	gir	gode	for-
kunnskaper	om	undersøkelsene,	i	tillegg	
til	ei	innledning	i	hva	du	kan	vente	deg	av	
sykdommer.	Etter	dette	er	de	resterende	
fire	kapitlene	om	otologiske,	rhinologiske,	
laryngologiske	og	hode-halskirurgiske	
sykdommer.	Disse	fire	kapitlene	er	delt	
inn	i	sykdommer	etter	deres	årsak.	Hvert	
kapittel	avsluttes	med	en	mindre	del	om	
kirurgi	og	forskning.

Det	er	nettopp	denne	oppbygninga	som,	
etter	min	mening,	er	bokas	svakeste	
side.	Den	nødvendige	informasjonen	
for	målgruppa	er	med,	men	inndelinga	
gjør	det	unødig	tungvint	å	sette	syk-
dommer	i	samme	anatomiske	område	
opp	mot	hverandre.	Dette	kan	således	
gjøre	differensialdiagnostisk	tankegang	
vanskelig.	Den	årsaksbaserte	inndelinga	
gir	også	det	hele	et	preg	av	gjentaking	
og	oppramsing.	Man	leser	for	eksempel	
om	mellomøret	sju	forskjellige	steder	
i	samme	kapittel	for	å	få	oversikt	over	
nettopp	dette.	Sykdom	etter	sykdom	
gjennomgås	også	etter	samme	retnings-
linjekarakteriserte	mal.	Dette	gir	oversikt,	
men	også	inntrykket	av	at	du	godt	kunne	
funnet	ei	bedre	utgave	av	disse	i	faktiske	
retningslinjer.	«Utgangspunktet	for	boken	
er	journalkonseptet	med	særlig	vektleg-
ging	av	undersøkelsesteknikker,»	står	det	i	
forordet	til	den	danske	utgava.	Det	spørs	
om	dette	ikke	er	gjort	i	stor	nok	grad	da	
man	ved	en	undersøkelse	i	øre-nese-hals,	
så	vidt	meg	bekjent,	nettopp	går	etter	
anatomien.

Det	visuelle	i	boka	er	tilstede,	men	det	
kunne	med	fordel	vært	enda	flere	bilder	
i	dette	undersøkelsesorienterte	faget.	
Gjerne	i	høyere	kvalitet	da	flere	av	bil-
dene	i	dagens	utgave	er	uklare.

Alt	i	alt	er	boka	godt	egna	for	medisinstu-
denter	med	god	dekning	av	læringsmål	
i	faget.	Dette	på	tross	av	ei	sykdomsinn-
deling	prega	av	oppramsing.	Man	blir	
til	tider	sittende	med	en	følelse	av	at	
boka	ikke	var	ferdig	ved	utgivelse,	med	
mangfoldige	skrivefeil	og	noe	overdreven	
bruk	av	forkortelser.	Det	registreres	at	
det	nå	er	denne	norske	utgava	som	er	
blant	den	anbefalte	litteraturen	i	faget	ved	
Universitetet	i	Oslo.	Boka	er	i	tillegg	billi-
gere	enn	den	danske,	muligens	på	grunn	
av	mangelen	på	medfølgende	tilgang	
til	digitale	læringsressurser.	Hadde	den	
dog	ikke	vært	mer	økonomisk	lønnsom	
ville	den	vanskelig	kunne	blitt	anbefalt	
av	undertegnede.	Den	er	grei	nok,	det	er	
bare	synd	forlaget	ikke	benytta	mulighe-
ten	til	å	revidere	den	ytterligere.

Hakan Foss
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Legemiddelindustrien	har	et	dårlig	rykte.	
Likevel	mener	Niels	C.	Geelmuyden	at	vi	
bør	ha	enda	større	skepsis	og	bekymring	til	
medikamentprodusentenes	metoder.	Det	
er	ikke	første	gang	forfatteren	vil	avdekke	
det	ubehagelige;	hans	tidligere	utgivelser	
Sannheten på bordet	og	Sannheten i glasset 
omtaler	problematiske	forhold	ved	det	vi	
spiser	og	drikker.

I	boken	Pillebefinnende,	gir	Geelmuyden	en	
grundig	og	tidvis	skremmende	beskrivelse	av	
hvordan	legemiddelprodusentene	overselger	
(bokstavelig	talt)	pillenes	positive	effekter,	og	
dysser	ned	bivirkninger.	Geelmuyden	har	gått	
grundig	til	verks.	Det	er	svært	rikelig	med	
kildehenvisninger,	og	teksten	inneholder	en	
lang,	lang	rekke	tall.	Dessverre	går	dette	på	
bekostning	av	lesbarheten,	og	flere	steder	
skulle	jeg	ønske	språket	var	mer	tilgjengelig.	
Et	eksempel	fra	boken	er:	«(...)56	000	besøk	
hos	legevakten,	26	000	sykehusinnleggelser	
og	458	dødsfall	i	USA	hvert	år.»	Her	kunne	
det	vært	henvist	til	det	mangfoldige	kildere-
gisteret	i	boken.

Forhåpentligvis	kan	enkelte	lesere	få	en	økt	
bevissthet	rundt	eget	(unødvendig)	legemid-
delbruk,	uten	at	andre	(eller	de	samme)	lesere	
slutter	å	ta	livsnødvendige	medikamenter.	
Her	er	forfatteren	sitt	ansvar	bevisst,	og	med	
eksempler	fra	sitt	eget	daglige	pilleinntak	
presiserer	han	at	mange	medikamenter	er	
nødvendige.	

Boken	burde	skremme,	og	tidvis	gjør	den	
også	det.	Dessverre	sitter	jeg	igjen	med	en	
følelse	av	at	det	ene	rystende	poenget	slo	
ihjel	det	forutgående,	og	flere	steder	synes	
jeg	Geelmuyden	ser	seg	blind	i	sitt	kors-
tog.	Navngitte	personer	får	gjentatt	kritikk,	
ofte	for	uttalelser	som	virker	fornuftige	for	
undertegnede.	Kan	det	skyldes	at	legemid-
delindustriens	kontroll,	som	Geelmuyden	
beskriver,	også	har	indoktrinert	meg?

Frederik Emil Juul

Pillebefinnende
Bokanmeldelse

NIELS CHRISTIAN GEELMUYDEN
384	SIDER,	UTGITT	2017

CAPPELEN DAMM
ISBN:	9788202527006	
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Kortene	er	laget	for	medisinstudenter	som	leser	til	
farmakologieksamen.	Boksen	inneholder	427	kort,	
med	legemiddelnavn	på	den	ene	siden,	og	legemid-
delgruppe,	effekter,	indikasjoner,	kontraindikasjoner,	
bivirkninger	og	administrasjonsform	(dispensering	på	
dansk)	på	den	andre.	

Dette	er	kort	som	dekker	alle	legemiddelgrupper,	
og	det	holder	stort	sett	for	farmakologieksamen	ved	
Universitetet	i	Oslo.	Kortene	må	imidlertid	supple-
res	med	bøker	og	forelesninger	for	mer	utdypende	
forklaring	om	virkningsmekanismene	til	de	viktigste	
legemidlene.	Det	er	stort	sprik	i	antall	kort	for	for-
skjellige	fagområder,	med	for	eksempel	åtte	kort	om	
øyesykdommer	og	alopeci,	mot	over	hundre	om	antihy-
pertensiva	og	hjerte	og	kar.	Dette	er	kanskje	en	naturlig	
prioritering,	men	for	øyeeksamen	ble	antallet	øyekort	
litt	knapt.	Det	er	heller	ikke	tatt	med	noen	legemidler	
fra	LAR-behandling.

Det	å	pugge	legemiddelnavn	er	kanskje	ikke	den	mest	
naturlige	måten	å	lære	seg	farmakologi	på,	i	og	med	
at	det	sjelden	er	legemiddelnavnene	man	blir	hørt	i.	
Jeg	synes	likevel	kortene	var	nyttige,	både	fordi	det	
er	en	del	navn	det	er	veldig	greit	å	ha	kontroll	på,	
men	også	for	å	variere	mellom	ulike	læringsformer.	
Det	hjelper	også	på	lesemotivasjonen	at	designet	
er	veldig	pent,	med	fargekoding	for	hver	legemid-
delgruppe.	Det	er	imidlertid	ingen	hull	eller	ring,	slik	
det	ofte	følger	med	anatomikort,	noe	som	gjør	at	de	
ikke	er	så	praktiske	å	ta	med	seg	rundt.	Noen	ganger	
fraviker	kortene	fra	andre	kilder.	Dette	gjelder	særlig	
de	som	omhandler	psykofarmaka	og	legemidler	ved	
nevrologiske	sykdommer,	så	disse	må,	som	alle	kilder,	
brukes	med	kritisk	sans.

Farmakologikort	anbefales	til	eksamenspugg	når	man	
har	gått	lei	bøker	og	forelesninger!

Ane Drougge Vassbotn

Farmalogikort
Studietilbehør

huskekort til eksamenslæsning

KIM	THESTRUP	FOSS,	 
NINNA	HINCHELY	EBDRUP,	 
CHRISTIAN	SVENDSEN	JUHL,	 
SANDRA MEINICH JUHL
ISBN:	9788777498589
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Sykdomslære -  
indremedisin, kirurgi og 

anestesi

Bokanmeldelse

DAG	JACOBSEN,	 
SVERRE	ERIK	KJELDSEN,	 

BÅRD	INGVALDSEN,	 
TROND	BUANES,	 

OLAV RØISE
824	SIDER,	UTGITT	2017

GYLDENDAL AKADEMISK
ISBN:	9788205483996
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Sykdomslære – Indremedisin, kirurgi og 
anestesi	er	basert	på	boken	Sykdomslære 
utgitt	i	2001,	som	igjen	bygger	på	bøkene	
Indremedisin og Kirurgi	og	Kirurgi og 
Anestesi	utgitt	i	1981	og	1984.	Siden	siste	
revisjon	har	boken	fått	utvidet	de	akutt-	og	
intensivmedisinske	delene	med	et	eget	
kapittel	om	akuttmedisin.	I	forordet	skriver	
forfatterne	at	boken	fortsatt	er	en	bok	for	
sykepleiere	og	sykepleiestudenter,	men	
at	nivået	nå	er	hevet	slik	at	det	også	skal	
være	en	bok	for	medisinstudenter.	

Boken	er	delt	i	tre	deler.	
Del 1,	«Sykdomslære»,	omfatter	medi-
sinske	og	kirurgiske	tilstander	relatert	til	
ett	organsystem.	Et	eksempel	er	kapit-
tel	1,	«Hjerte-	og	karsykdommer»,	som	
omfatter	kardiologiske,	thoraxkirurgiske,	
karkirurgiske	og	dels	nevrokirurgiske	
sykdomstilstander.	På	tilsvarende	måte	
dekkes	hvert	organsystem.	

Del 2,	«Traumatologi»,	omfatter	ett	
kapittel	om	skader	og	ulykker,	og	ett	om	
forgiftninger.	Her	gjennomgås	skader	
i	hvert	organsystem	som	kan	sees	ved	
høyenergitraumer	og	hos	multitraume-
pasienter.	En	stor	del	av	kapittelet	tar	
for	seg	vanlige	ortopediske	skader,	som	
sees	både	isolert	og	ved	multitraumer.	
Denne	biten	er	mulig	noe	kortfattet	for	å	
kunne	gjelde	som	eneste	litteratur	å	lese	
i	skadeortopedi	og	traumatologi,	men	
panoramaet	er	stort,	og	det	beskrives	
mange	gode	og	nyttige	prinsipper	for	
skade-	og	frakturbehandling.	

Del 3,	«Anestesi,	overvåkning	og	intensiv-
medisin»,	har	kapitler	som	samlet	sett	tar	
for	seg	de	fire	anestesiologiske	søylene:	
anestesi,	intensivmedisin,	smertebehand-
ling	og	akuttmedisin.	Her	forklares	alt	fra	
innledning	av	narkose,	herunder	intra-
venøs	anestesi,	inhalasjonsanestesi	og	
luftveishåndtering	med	mer.	Stadiene	av	
anestesi	beskrives	fint	med	en	plansje	
med	oversikt	over	sammenheng	mellom	

pupillstørrelse	og	øyebevegelser,	til-
stedeværelse	eller	bortfall	av	reflekser,	
samt	hvilke	typer	kirurgiske	inngrep	som	
er	avhengige	av	hvilken	anestesidybde.	
Man	kan	få	inntrykk	av	at	innholdet	i	dette	
kapittelet	er	noe	i	overkant	avansert	for	
den	gjennomsnittlige	medisinstudent,	og	
kanskje	også	for	leger	som	ikke	jobber	
med	anestesi.	Når	dette	er	sagt,	skal	
det	sies	at	denne	delen	også	inneholder	
kunnskap	som	er	nyttig	for	leger	som	ikke	
jobber	med	anestesiologi.	Blant	annet	er	
det	en	god	beskrivelse	av	generelle	posto-
perative	komplikasjoner,	sjokktilstander,	
flerorgansvikt,	prinsipper	og	indikasjoner	
for	respiratorbehandling	og	sentralvenøs	
tilgang,	for	å	nevne	noen.	

Patofysiologi	vektlegges,	og	hvert	kapittel	
inneholder	noe	fysiologi	og	anatomi	«til	
det	vi	daglig	har	nytte	av	i	klinisk	medi-
sin»,	som	forfatterne	skriver	i	forordet.	Et	
eksempel	fra	boken	hvor	patofysiologi	og	
klinikk	knyttes	sammen	på	en	god	peda-
gogisk	måte,	er	skissene	og	teksten	som	
viser	hvordan	hjertets	høyreside	belastes	
ved	større	lungeembolier	og	på	en	intuitiv	
måte	viser	hvordan	denne	tilstanden	kan	
føre	til	sirkulatorisk	sjokk.		

Det	er	tidvis	en	noe	kortfattet	beskrivelse	
av	prognose,	insidens,	prevalens	og	teste-
genskaper	ved	enkelte	diagnostiske	tester.	
Det	oppgis	eksempelvis	ikke	spesifisitet	
eller	sensitivitet	for	S1Q3T3-mønster	på	
EKG	ved	større	lungeembolier,	annet	enn	
at	det	er	uspesifikt.	Det	refereres	til	enkelte	
studier,	for	eksempel	NORCAST-studien,	
under	avsnittet	om	hjertestans,	uten	at	det	
oppgis	tall	for	utfallene.	Hvorvidt	denne	
tilnærmingen	er	brukt	for	å	gjøre	boken	
mer	tilgjengelig	og	lettlest,	eller	om	det	
er	en	ren	tilfeldighet,	er	vanskelig	å	si.	
Boken	er	skrevet	med	et	lettfattet	språk	
for	alle	lesergrupper	den	er	beregnet	på.	
Som	leser	sitter	man	igjen	med	følelsen	
av	at	hver	side	er	fylt	med	«need	to	know	
information»,	og	det	er	imponerende	å	

se	spennvidden	av	tema	forfatterne	har	
samlet	mellom	to	permer.		

I	hvert	kapittel	er	det	satt	inn	flere	auten-
tiske	kasuistikker.	Kasuistikkene	brukes	
som	et	pedagogisk	hjelpemiddel	for	å	
sette	det	aktuelle	kapittelets	innhold	inn	
i	en	klinisk	setting	og	samtidig	oppsum-
mere	viktige	poeng	for	leseren.	Det	finnes	
også	kontrollspørsmål	til	hver	kasuistikk.	
Svarene	på	hver	kasuistikk	finnes	i	et	eget	
avsnitt	bakerst	i	boken,	noe	som	gjør	det	
noe	tungrodd	å	måtte	bla	seg	frem	og	
tilbake	for	å	få	lest	dem.	Dette	problemet	
kunne	enkelt	vært	løst	ved	å	plassere	sva-
rene	på	neste	side	i	boken.

Forfatterne	presiserer	at	det	er	viktigere	
for	dem	at	boken	skal	kunne	gi	leseren	
«det	viktigste	om	alt»	innen	de	sentrale	
fagene	indremedisin,	kirurgi	og	anestesi,	
enn	at	man	for	tidlig	fordyper	seg	i	for	
store	lærebøker.	Forfatterne	hevder	der-
etter	at	boken	vil	danne	en	tilstrekkelig	
basiskunnskap	dersom	den	suppleres	med	
undervisning.	Det	er	vanskelig	for	meg	
å	hevde	at	denne	boken	er	den	eneste	
boken	man	har	behov	for	innen	de	store	
fagene	indremedisin,	kirurgi	og	anestesi	
når	jeg	leser	den	etter	endt	medisinstu-
dium,	selv	om	den	fungerer	utmerket	som	
en	oversikt	og	til	repetisjon.	Boken	egner	
seg	antagelig	spesielt	godt	for	medisin-
studenter	som	skal	inn	i	den	kliniske	og	
siste	halvdelen	av	medisinstudiet,	og	jeg	
vil	anbefale	den	på	det	varmeste	til	nett-
opp	denne	lesergruppen.	

Emil Bakkerud Nærby
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Immu.no	ble	lansert	i	2017	av	den	nyutdan-
nede	legen	Jens	Vikse.	Nettsiden	tar	for	seg	
basale	emner	innenfor	immunologi,	ved	hjelp	
av	videoforelesninger,	et	oppgavehefte,	og	
en	blogg	med	mer	klinisk	rettet	undervisning.	
Jeg	studerer	selv	medisin	i	Pécs	i	Ungarn,	og	
hele	immunologifaget	har	for	min	del	vært	
ganske	likt	det	å	lære	seg	gresk.	Jeg	ble	
derfor	meget	interessert	da	jeg	fikk	høre	om	
nettsiden	immu.no,	og	satte	raskt	i	gang	med	
å	printe	ut	heftet	og	se	videoforelesningene.	
Disse	endret	mitt	perspektiv	på	hele	faget	
raskt;	det	jeg	synes	var	tørt	og	vanskelig	før,	
ble	plutselig	interessant	å	lære.	

Forelesningene	som	ligger	ute	er	veldig	
morsomme.	Alle	figurer	er	personifiserte	
illustrasjoner	av	cellene	og	deres	funksjon,	i	
tillegg	til	at	Jens	Vikse	bruker	analogier	for	
å	gjøre	det	lettere	å	huske	de	forskjellige	
systemene	og	cellene.	I	heftet	finner	man	
mange	oppgaver,	med	små	stiplede	linjer	
til	ord	man	kan	fylle	ut	etter	hver	forelesning,	
noe	som	gjør	at	man	får	repetert	stoffet	godt.

Nettsiden	er	litt	for	basal	med	tanke	på	
immunologifaget	man	har	eksamen	i	her	i	
Ungarn,	så	jeg	kunne	gjerne	tenkt	meg	litt	
mer	avanserte	videoforelesninger.	Dersom	
du	trenger	mer	detaljkunnskap	og	kliniske	
eksempler,	anbefaler	jeg	å	bruke	bloggen	
aktivt,	samt	en	generell	immunologi-bok	ved	
siden	av.

immu.no	er	en	nettside	jeg	virkelig	vil	anbe-
fale	til	alle	som	ønsker	seg	basiskunnskap,	økt	
interesse	og	forståelse	innenfor	immunologi.	
Det	er	definitivt	en	av	de	beste	nettsidene	
innenfor	norske	medisinske	fag	jeg	har	sett,	
og	jeg	skulle	ønske	det	fantes	flere	lignende	
sider	der	ute	for	andre	fag.	Når	man	lærer	
faget	på	morsmålet	sitt	er	det	også	lettere	å	
forstå,	i	alle	fall	for	min	del.	Immu.no	er	virke-
lig	en	helt	fantastisk	plattform	som	anbefales	
på	det	varmeste	for	å	få	en	grunnleggende	
forståelse	for	faget	på	en	veldig	gøyal	måte!	

Josefine Sætre

immu.no
Nettsideanmeldelse

JENS VIKSE
WWW.IMMU.NO

2017
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Døden,	og	den	folkekjære	samfunnsmedisineren	Per	
Fugellis	reise	mot	den,	er	sentimentalt	og	vakkert	
innpakket	i	Erik	Poppes	kinoaktuelle	dokumentar.	Vi	
følger	for	det	meste	Per	og	hans	kone,	Charlotte,	i	
en	hverdag	preget	av	kreftsykdom	og	høy	tankevirk-
somhet.	Det	sentimentale	ved	filmen	fungerer	greit	
uten	å	bli	for	suspekt,	og	passer	godt	med	utallige	
fjern-	og	nærbilder	av	nydelig	norsk	natur.	Naturen	er	
en	stor	del	av	filmen,	slik	den	virker	å	være	også	for	
hovedpersonen	selv.	Når	Per	og	Charlotte	trenger	tid	
for	refleksjon,	og	pause	fra	hverdagen	ellers,	er	det	
naturen	de	oppsøker,	og	vi	får	ta	del	i	viktige	øyeblikk	
i	forholdet	deres.	Skildringen	av	dette	nære	forholdet	
er	nok	det	som	får	undertegnede	mest	engasjert	gjen-
nom	dokumentaren.	Men	det	er	kanskje	heller	det	som	
utspiller	seg	i	egne	tanker	rundt	død	og	pårørende	
som	opprører,	ikke	filmens	scener	i	seg	selv.	For	dette	
er	ikke	en	særlig	utfordrende	film.	Den	begir	seg	ikke	
helt	ut	på	det	åpne	hav,	men	holder	seg	på	land	og	
kikker	i	blant	utover.	Eller	kikker	litt	innover	i	Pers	tanker	
om	det	som	er	vanskelig.	Men	ikke	dypt,	ikke	sånn	at	
det	gjør	vondt.	Det	er	kanskje	heller	ikke	meningen,	
men	likevel	noe	jeg	savner.	Dokumentaren	er	over-
raskende	oppløftende,	og	Per	serverer	nesten	alltid	

presise,	nøye	gjennomtenkte	sitér-bare	replikker	jeg	
bare	kan	drømme	om	å	formulere	i	mitt	beskjedne	26	
år	gamle	hode.	Det	er	dog	ett	øyeblikk	i	filmen	som	
har	festet	seg	hos	meg.	Per	river	oss	ut	av	den	trygge	
filmrammen	vi	ellers	befinner	oss	i,	og	spør	regissøren:	
«Hvor	lenge	skal	vi	filme?».	Plutselig	blir	fortellingen	
mer	ekte,	og	den	ellers	så	trygge	Fugelli	viser	oss	et	
sjeldent	tegn	til	vanlig	bekymring	for	egen	væren	og	
fremtid.	Her	passer	plutselig	den	engelske	tittelen	på	
filmen	bedre,	enn	jeg	synes	den	gjør	gjennom	resten	
av	filmen;	I Die. 

Jeg	skrev	innledningsvis	at	filmen	er	vakker.	Det	er	
mange	grunner	til	det.	Filmens	foto,	klipping	og	særlig	
lyddesign,	som	på	forsiktig	vis	passer	så	fint	til	filmens	
budskap.	Charlotte.	Helsevesenet.	Pers	klokskap,	klar-
het	og	ydmykhet.	En	ærlig	sønn.	Naturen	som	er	der	
hele	tiden,	og	fortsatt.	Så	selv	om	jeg	kunne	tenke	
meg	et	mindre	gjennomtenkt	og	planlagt	uttrykk,	vil	
jeg	anbefale	Per Fugelli - Siste resept.	Det	er	en	doku-
mentar	som	på	optimistisk	vis	deler	fragmenter	av	livet 
fremfor	og	før	døden.	

Tuva Stranger

Per Fugelli - Siste resept
Filmanmeldelse

DOKUMENTAR 
2018
1T 50MIN
REGI: ERIK POPPE
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Fikk du høyt blodtrykk i november?
Nye retningslinjer for forebygging, diagnostikk, eva-

luering og håndtering av høyt blodtrykk blant voksne, 

ble publisert av American College of Cardiology (ACC) 

og American Heart Association (AHA) i november i 

fjor [1]. Retningslinjene understreker viktigheten av 

selve målingen, blant annet hvile før måling, tilpasset 

størrelse på mansjett, og korrekt plassering av arm 

for å unngå falske målinger. Individuell kardiovasku-

lær risikovurdering har fått en større rolle i valg av 

terapi, med nokså aggressiv behandling av blodtrykk 

over 140/90 ved en samlet risiko på 10% eller mer for 

kardiovaskulær sykdom de neste ti år.

De nye retningslinjene til ACC/AHA har ikke vært 

uten debatt og kontrovers [2]. Dette gjelder særlig den 

nye definisjonen av «normalt blodtrykk» som nå er 

120/80 mmHg eller lavere (se tabell). Det interessante 

er at systolisk trykk mellom 120 og 129 mmHg og 

diastolisk trykk 80 mmHg eller lavere er per definisjon 

«høyt blodtrykk» (eng. elevated blood pressure), men 

ikke «hypertensjon». ACC/AHA har foreslått å kalle 

130-139 systolisk eller 80-89 diastolisk som «stadie 1 

hypertensjon» (tidligere «prehypertensjon»), mens 

den gamle definisjonen av hypertensjon (over 140/90) 

er nå «stadie 2 hypertensjon». 

Ifølge den nye definisjonen får dermed 46% av ame-

rikanere hypertensjon sammenlignet med 32% fra 

tidligere. Dette har satt overmedisinering og tanken 

om at legemiddelindustrien har hatt sin innflytelse 

i søkelyset. Likevel, livsstilsmodifikasjon er fortsatt 

initialbehandling av stadie 1 hypertensjon ved en 10 

års risiko for hjertekarsykdom under 10%. 

Et annet problematisk punkt er mangelen på ret-

ningslinjer for eldre og/eller de med isolert systolisk 

hypertensjon. Eldre mennesker med dårlig vaskulær 

komplians (som anerkjennes ved stor forskjell mellom 

systolisk og diastolisk trykk) vil være i høy risiko for 

svimmelhet og nærsynkoper ved systolisk trykk ned 

mot 140 mmHg. Dette bør faktoreres inn ved begrenset 

levetid, og derav lite eller ingen forebyggende gevinst 

for aggressiv blodtrykkskontroll. 

Vaksine mot Zikavirus testet hos 
mennesker
Zikavirus er ikke lenger erklært en nødsituasjon i 

internasjonal folkehelse, men dets konsekvenser for 

familier og barn er ødeleggende. Tre randomiserte 

placebokontrollerte dobbeltblindede fase-1-stu-

dier, publisert i The Lancet, har testet trygghet og 

immunogenesitet for en formalin-inaktivert Zikavirus-

vaksine [3]. Totalt 52 forsøkspersoner fikk vaksinen i 

to intramuskulære injeksjoner med en måneds mel-

lomrom. Ingen fikk betydelige bivirkninger, og 48 av 

52 (92%) hadde nøytraliserende antistoff-respons to 

til fire uker etter andre dose, mot bare 11% før. Siden 

antistoff-responsen også falt gradvis etter andre injek-

sjon i to av de tre studiene, vil senere kliniske studier 

undersøke om en større dose eller en tredje injeksjon 

vil gi mer potent og vedvarende beskyttelse.

Glukokortikoider for pasienter med 
septisk sjokk? 
Randomiserte kliniske studier på 80-tallet viste høyere 

mortalitet med høydose metylprednisolon ved septisk 

sjokk. Senere randomiserte kliniske studier brukte 

lavere doser (hydrokortison 200 milligram per dag), 

men kom frem til motstridende resultater. I The New 

England Journal of Medicine ble det publisert resul-

tater fra en større randomisert klinisk studie, hvor 

3800 intensivpasienter fikk enten hydrokortison 200 

milligram per dag eller placebo i syv dager [4]. Det var 

ingen signifikante gruppeforskjeller med hensyn til 

dødelighet, hverken ved 28 dager eller 90 dager. Det var 

heller ingen forskjell i tilbakefall av sjokk, mekanisk 

ventilasjon, eller antallet dager utenfor intensivav-

delingen eller sykehuset. Det ser altså ikke ut til at 

glukokortikoider har en sentral rolle i behandlingen 

av septisk sjokk. 

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

Tekst:	Andreas	Wahl	Blomkvist	

Forskningsnytt 

BLODTRYKK ELDRE  
RETNINGSLINJER

NYE  
RETNINGSLINJER

120/80	eller	lavere Normalt Normalt

Høyt	blodtrykk120-129 og	<80	diastolisk

130-139	eller	 
80-89	diastolisk Prehypertensjon Stadie	1	hypertensjon

Stadie	2	hypertensjonHypertensjon140/90	eller	høyere

«Ifølge den nye definisjonen får dermed 
46% av amerikanere hypertensjon  

sammenlignet med 32% fra tidligere.» 

«Zikavirus er ikke lenger erklært en  
nødsituasjon i internasjonal folkehelse, 
men dets konsekvenser for familier og 

barn er ødeleggende.»
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Vil en genetisk disposisjon for 
overvekt interagere med endringer i 
kosthold?
I en artikkel i British Medical Journal (BMJ) ble resul-

tater fra to prospektive kohorter med 8828 kvinner 

(Nurses Health Study) og 5218 menn (Health Profession 

Follow-up Study) publisert [5]. Ved å regne ut en 

genetisk disposisjons-skår basert på 77 genvarianter 

assosiert med kroppsmasseindeks, kunne forskerne 

undersøke om det fantes en interaksjon mellom dispo-

sisjon for overvekt og endringer i kosthold (mer eller 

mindre sunt) over tid. Som et mål for sunt kosthold 

ble Alternate Healthy Eating Index 2010 (AHEI-2010), 

Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) og 

Alternate Mediterranean Diet (AMED) utregnet. 

Forskerne fant en signifikant interaksjon mellom gene-

tisk disposisjon for overvekt og kosthold. Endringer 

mot et sunnere kosthold i løpet av studietiden hadde 

betydelig mer helsegevinst blant de som hadde høy 

genetisk risiko for overvekt, sammenlignet med de 

med lav genetisk risiko. 

Hvordan påvirker postoperativ smer-
telindring risikoen for avhengighet, 
overdose eller misbruk?
I en større retrospektiv kohort studie av over en 

million pasienter, ble effekten av ulik praksis ved 

postoperativ smertelindring på risikoen for avhen-

gighet, overdose og misbruk kvantifisert. Pasienter 

som hadde historikk for misbruk eller gikk på opiater 

ved operasjonstidspunktet ble ekskludert. Omkring 

56% av pasientene hadde fått opiater postoperativt 

og 0.6% av alle hadde fått registrert en diagnosekode 

for misbruk senere [6]. Den sterkeste predikatoren 

for misbruk var total behandlingstid, hvor hver ny 

behandlingsuke var assosiert med en 20% relativ 

risikoøkning. Dosen hadde mindre betydning for 

misbruksrisiko, og for klinikere vektlegger dette vik-

tigheten av kortere behandlingstid overfor lavere 

doser ved postoperative smerter. 

Slike registerstudier har flere feilkilder: personer med 

udokumentert misbruk eller opiatforeskrivelser blir 

ikke ekskludert. Feilkoding er et annet kjent fenomen, 

men for opiatmisbruk hevder forfatterne at disse er 

korrekt 85% av gangene. Økt oppmerksomhet omkring 

opiatmisbruk kan også øke antallet diagnosekoder i 

registrene uten at det egentlig har forekommet en reell 

økning. Til slutt: studien er ikke generaliserbar til alle 

pasienter, men i utgangspunktet den gjennomsnittlig 

voksne kirurgiske pasient uten tidligere misbruk.

 Whelton PK et al. Guideline for the prevention, detection, 

evaluation, and management of high blood pressure in 

adults: a report of the American College of Cardiology/

American Heart Association Task Force on Clinical Practice 
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Bruk av  
abortert  
fostervev  
i forskning
Tekst:	Ragnhild	Maukon	Bakke 
Bilde:	Eureka!	Forskerlinjeforening

Deltakere i debatten:
Martha Rolland Jacobsen, odontologistudent ved 
UiB, tidligere leder av Eureka! og leder av debatten

Laurence Bindoff, lege, professor ved UiB og forsker 
på mitokondriesykdommer

Marit Grønning, lege og representerer medisin i  
REK Vest

Espen	Gamlund,	førsteamanuensis	i	filosofi

Dag Sele, lege og i KrFs sentralstyre
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Tradisjonen tro arrangerte Eureka! Forskerlinjeforening 
debatt på Litteraturhuset i april 2017. «Forskning og 
fenalår» er som navnet tilsier et arrangement der 
valgte tema innen forskning kan drøftes, og alle invi-
terte får servert fenalår. I fjor ble temaet «Forskning 
på barn», mens i år skulle debatten dreie seg om det 
etiske knyttet til forskning på vev fra aborterte fostre. 
Denne typen forskning har vært lovlig siden 2001, og 
professor Bindoff var den første til å benytte seg av 
muligheten siden lovendringen. I forskningen sin på 
mitokondriesykdommer jobber han med fibroblaster 
fra voksne og reprogrammerer dem til såkalte induserte 
pluripotente stamceller. Det er videre helt nødvendig å 
kunne sammenligne mitokondrie-DNA i stamcellene 
med fostervev for å se hvor i den normale utviklingen 
stamcellene befinner seg. Både Regional Etisk Komité 
(REK) og Helsedirektoratet har (basert på strenge krav) 
godkjent prosjektet. Professoren har likevel havnet i 
søkelyset og møtt tvil og bekymring rundt prosjektet, 
særlig fra kristne organisasjoner.

Strenge krav fra REK
Da prosjektet skulle vurderes av REK, var det særlig to 
faktorer som ble lagt vekt på: informert samtykke fra 
kvinnene, og at fostervevet skal komme fra en god-
kjent biobank. Bindoff forklarte at det er først etter at 
kvinnene har valgt å ta abort at de blir presentert for 
muligheten for at fosteret kan brukes til forskning. 
Denne rekkefølgen var svært viktig i vurderingen til 
REK, og viste seg gjennom debatten å være et viktig 
tema for panelet. 

Biobanken som brukes til dette prosjektet ligger i 
Storbritannia og må oppfylle alle de samme krav og 
mandat som vi følger i Norge. Det er viktig at bioban-
ken ikke skal tjene på å få inn mer materiale, og at 
forskningsgruppene som får vev derfra kun betaler frakt. 
Ved spørsmål fra salen om hvorfor man ikke oppretter 
en egen biobank til dette formålet i Norge, var deler av 
svaret at behovet er for lite når så få forskningsgrup-
per benytter seg av denne typen vev. Lege Grønning 
forklarte videre at dette ville kreve oppbygging av en 
«generell biobank» for fostervev, noe som gir større 
etiske utfordringer; hvordan kan man sikre at det bare 
brukes til godkjente prosjekter? 

Skråplaneffekten
Reaksjonene mot prosjektet til Bindoff, som ble ytret 
blant annet i Vårt Land [1,2], dreide seg i all hovedsak 
om at dette på sikt ville kunne føre til økte aborttall. En 
såkalt skråplaneffekt, der man ved å tillate en handling 
A, fører til en utvikling som tillater en handling B man 
i utgangspunktet ikke ønsket [3].  Lege og representant 
for KrFs sentralstyre, Sele, understreket at han var mer 
opptatt av levende foster enn av hva som er tillatt å 
gjøre med vev som er dødt. Han forklarte at KrF jobber 
for å hindre en uheldig utvikling som følge av liberali-
sering av bioteknologiloven, men at en skråplaneffekt 
virker noe søkt i sammenheng med dette forsknings-
prosjektet. Fostrene som brukes i denne forskningen 
er allerede abortert – kvinnene får først tilbud om å 
donere til fostervevsbiobanken etter de har tatt den 
endelige avgjørelsen om abort. 

Et annet argument som ble nevnt i Vårt Land [1,2] var 
at hvert påbegynte liv er et mål i seg selv og ikke må 
brukes som et middel i forskning. I debatten ble det 
kommentert at fordi bestemmelsen om abort alle-
rede er tatt, er det ikke lenger noe alternativ at disse 
fostrene vil få leve. Som Bindoff påpeker er det en 
forferdelig vanskelig avgjørelse for en kvinne å ta abort, 
og i denne situasjonen kan det å få bidra til forskning 
kanskje oppleves som meningsfullt. I debatten ble 
det kommentert at en biobank basert eksempelvis på 
embryonale stamceller fra befruktede egg ville vært mer 
etisk problematisk, fordi disse ville mistet muligheten 
til liv til fordel for forskning. Gjennom dette kom det 
frem at prosjektet til Bindoff virker lite sannsynlig å 
bidra til en skråplaneffekt.

«Professoren har likevel havnet i søkelyset 
og møtt tvil og bekymring rundt prosjektet, 

særlig fra kristne organisasjoner.

«Som Bindoff påpeker er det en forferdelig 
vanskelig avgjørelse for en kvinne å ta abort, 
og i denne situasjonen kan det å få bidra til 

forskning kanskje oppleves som meningsfullt.» 



39

NR012018

Når begynner livet?
Ettersom prosjektet til Bindoff allerede var godkjent av 
REK, var det kanskje ikke så uventet at panelet viste seg 
å være enige om at dette spesifikke prosjektet ikke stred 
mot etiske prinsipper. Debatten beveget seg over til et 
spørsmål om det etiske rundt forskning på påbegynt 
liv, og deretter hvor man setter grensen for at livet 
begynner. I denne sammenheng påpekte førsteama-
nuensis i filosofi, Gamlund, at man ut fra et filosofisk 
ståsted måtte balansere to hensyn opp mot hverandre: 
1) i hvilken grad er det galt å bruke aborterte fostre til 
forskning og 2) i hvilken grad kan forskningen komme 
til nytte for fremtidige pasienter? Til det første hen-
synet ble det understreket at dette avhenger av når vi 
mener et menneske begynner å eksistere - er det ved 
unnfangelse eller senere? I følge Gamlund har vi en 
tendens til å tillegge fosteret en større moralsk verdi 
når det utvikler seg til å ligne mer på en person. Dette 
vises blant annet i lovgivningen om frivillig abort innen 
12. uke av svangerskapet, en grense som han påpekte 
antakelig var satt nokså vilkårlig. 

Det kom et spørsmål fra salen om det var riktig at skillet 
for hva som er etisk forsvarlig til en viss grad styres av 
følelser, at vi føler det er mer problematisk når fosteret 
begynner å ligne mer på oss. Her presenterte Sele at 
fra et kristent verdigrunnlag er spørsmålet om livets 
begynnelse helt klart: når et egg befruktes og arvema-
terialet til et nytt menneske dannes, har dette verdi 
som et fullverdig liv og menneske. I følge det kristne 
menneskesynet kunne man derfor ikke sette nytteverdi 
av forskning opp mot fosterets verdi, og all forskning 
som krever å avslutte et påbegynt liv blir derfor svært 
problematisk. Litt utenfor temaet og selve prosjektet 
til Bindoff, ble det dermed også en interessant debatt 
om dette spørsmålet vi sjeldent snakker for høyt om.

Viktig med debatt
Debatten rundt Bindoffs prosjekt dreide seg om noen 
av punktene REK måtte ta opp i godkjenningsprosessen, 
og viste at det er en vesentlig forskjellig diskusjon når 
fostervevet er fra allerede aborterte fostre, sammen-
lignet med for eksempel en biobank for embryonale 
stamceller. Det var interessant for publikum å observere 
at i diskusjonen om når livet begynner, må man på 
et tidspunkt bli «enige om å være uenige» fordi man 
baserer verdigrunnlaget forskjellig. Panelet viste at 
det likevel er mulig å ha saklige diskusjoner og lytte til 
andres argumenter. Som Sele påpekte er det «viktig at 
vi ikke går tilbake til skyttergravene fra 70-tallet, men 
snakker åpent og opplyser om forskning der etikken 
spiller en stor rolle».

https://www.vl.no/nyhet/

far-forske-pa-vev-fra-aborterte-fostre-1.92715 

https://www.vl.no/nyhet/glad-for-strenge-regler-1.927160

http://www.bioteknologiradet.no/temaer/

etisk-argumentasjon/ 
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Utdanning i primærhelsetjenesten
Samhandlingsreformen forutsetter at alle leger har god 
kjennskap til primærhelsetjenesten. Ulike reformer har 
medført at kommunene yter stadig mer omfattende 
og komplekse tjenester, samtidig er liggedøgnene på 
sykehusene gått kraftig ned. Primærhelsetjenesten er 
en langt mer relevant læringsarena i dag enn før, og 
Nmf mener at medisinstudentene bør ha minimum ti 
uker praksis i primærhelsetjenesten.

17.-19. november 2017, ble den årlige grunnutdannings-
konferansen (GUK) til Norsk medisinstudentforening 

(Nmf) avholdt. Programmet var inndelt i tre hovedbolker: 
Utdanning i primærhelsetjenesten, Vi utdanner ikke nok 

leger og Mangfold på medisinstudiet.

Hvordan få mer utdanning i primærhelsetje-
nesten? 
Helseforetakene har et lovfestet sørge for-ansvar for 
utdanning av helsefaglige studenter, mens kom-
munesektoren bare har et bidra til-ansvar. Dette 
gjør at sykehusene får penger øremerket utdanning 
av studenter. Dette gjelder ikke for kommunene. 
Kommunesektoren bør også få et sørge for-ansvar, og med 
det midler øremerket til utdanning av helsepersonell.

Ingvild Kjerkol (helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet), 
Helen Brandstorp (Nasjonalt senter for distriktsmedisin) 
og Inger Njølstad (Universitetet i Tromsø) delte sine 
tanker rundt praksis i primærhelsetjenesten, og drøftet 
hvilke arenaer som kan brukes i utdanning av leger. De 
kom fram til at det finnes flere gode læringsarenaer som 
brukes for lite, for eksempel: sykehjem, helsestasjoner 
og sentre for folkehelsearbeid. 

«Ulike reformer har medført at kommunene yter stadig 
mer omfattende og komplekse tjenester, samtidig er 

liggedøgnene på sykehusene gått kraftig ned.»
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Vi utdanner ikke nok leger
Nesten halvparten av alle norske medisinstudenter 
studerer i utlandet. Antall studieplasser i Norge sam-
svarer ikke med fremtidens behov for legespesialister, 
og Norge er avhengig av utenlandsstudentene. Eivind 
Valestrand (leder Nmf 2017) og Mikal Dworak (leder 
Nmf Utland) holdt innlegg der de belyste ulike sider 
ved dagens situasjon. 

27,1% av de som søkte om legeautorisasjon i 2017 var 
utenlandske statsborgere. Når 4% av medisinstuden-
ter i Norge er utenlandske statsborgere, betyr det at 
Norge i vesentlig grad belager seg på å importere leger 
fra utlandet. Verden mangler 7,2 millioner helsearbei-
dere, og Norge har et etisk ansvar for å utdanne sine 
egne leger. Hvordan arbeider Norge for å utvide antall 
studieplasser? 

Nytt medisinstudium i Levanger og Stavanger
Ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
(NTNU) innføres det fra høsten 2018 et desentralisert 
medisinstudium, hvor inntil 16 studenter fra tredje stu-
dieår fortsetter utdanningen sin ved Levanger sykehus. 
Studiemodellen forkaster den tradisjonelle blokklærin-
gen, og innfører i stedet langsgående undervisning. Å 
ta i bruk en slik løsning på flere mindre sykehus som i 
dag driver med LIS-utdanning, vil være et nyttig sup-
plement til medisinstudiet, og øke antall studieplasser. 

Olav Thorsen, fra Stavanger Universitetssykehus, pre-
senterte muligheten for å opprette en treårig master 
i klinisk medisin. Det er ikke kapasitet til å opprette 
et seksårig profesjonsstudium ved Universitetet i 
Stavanger, selv om dette kan være et langsiktig mål. 
Masteren i klinisk medisin er tenkt som et videre løp 
for medisinstudenter som tar de første tre årene sine 
i utlandet.

Mangfold på medisinstudiet
Nmf mener en jevn kjønnsbalanse i helsevesenet vil 
heve kvaliteten på tjenestene og troverdigheten til 
helsevesenet. Rekrutteringstiltak er viktig for å sikre 
at menn fortsetter å søke seg til medisinstudiet. På 
grunnutdanningskonferansen hørte vi fra «Jentedagen» 
på NTNU, og «Mann kan bli sykepleier»-kampanjen, 
som begge er tiltak for rekruttering av det underre-
presenterte kjønn. 

Guttedag på medisin?
På «Jentedagen» kommer 250 jenter fra ulike videre-
gående skoler til NTNU for omvisning, spennende 
forelesninger, erfaring fra kvinnelige studenter og sosi-
ale aktiviteter. Ifølge representantene fra «Jentedagen», 
har arrangementet hatt betydning for rekruttering av 
kvinner til sivilingeniørstudiene. Nmf Oslo har latt 
seg inspirere, og ser på muligheten for en tilsvarende 
«guttedag» ved det medisinske fakultet i Oslo (UiO). 

Rekrutteringskampanjer
Norsk Sykepleierforbund Student arbeider aktivt med 
rekruttering av det underrepresenterte kjønn gjennom 
kampanjen: «#mannkanblisykepleier». Målet er å vise 
at menn kan, og bør, bli sykepleiere. Blant yrkesak-
tive sykepleiere er det cirka 10 % menn, mens det i 
studentmassen er 12-14 %. Det kan tyde på at  «#mann-
kanblisykepleier»-kampanjen er et viktig initiativ for å 
øke rekrutteringen av menn til sykepleieryrket. 

«Verden mangler 7,2 millioner helsearbeidere, og Norge 
har et etisk ansvar for å utdanne sine egne leger.»
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Alternativ opptaksordning ved UiO
I dag er opptaket til medisinstudiet basert på 
gjennomsnittskarakter fra videregående skole, og 
eventuelle tilleggspoeng for alder, realfag/språk, 
folkehøgskole og førstegangstjeneste. 

Ingrid Os, prodekan for undervisning ved UiO, orien-
terte om et prosjekt for en alternativ opptaksordning 
til medisinstudiet. Dette gjennomføres som en pilot 
ved UiO (våren 2018), der studenter fra 1.-3. studieår er 
testpersoner. Testen er en såkalt egnethetstest, og er 
en digital flervalgsprøve. Her testes andre kvaliteter 
enn ren teorikunnskap, blant annet evne til kritisk 
tenkning og mellommenneskelig forståelse. I tillegg 
planlegges det såkalte multiple mini-intervjuer: en 

stasjonsbasert intervjuform der kandidatene testes 
i ulike egenskaper. Nmf stiller seg positiv til at det 
tenkes nytt rundt det etablerte opptakssystemet, men 
presiserer at kostbare forsøk med alternative opptak-
sordninger må ha en tydelig hensikt, og forskes på.

Grunnutdanningskonferansen ga mange konstruk-
tive bidrag til hvilke retninger medisinstudiet kan 
ta fremover. I november arrangeres grunnutdan-
ningskonferansen igjen, og teknologi og innovasjon 
i grunnutdanningen blir ett av flere temaer.

annonse
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Akkurat som kroppen trenger sine 
daglige proteiner, karbohydrater og 
lipider har også sinnet behov for jevn 
påfylling av næringsrike inntrykk. Her 
kommer noen kulturtips som kan bli 
sårt tiltrengte når nakken blir påfal-
lende stiv over eksamensnotatene.

The Knick
Dette er en TV-serie som omhandler syke-
huset Knickerbocker i New York rundt 
år 1900, med sjefskirurg John Thackery 
i spissen. Thackery er en gudbenådet 
kirurg, som tar oss med gjennom flere 
medisinske gjennombrudd. Han har et 
stort intellekt, stødige fingre - og litte-
grann farmasøytisk hjelp. Han vender seg 
nemlig litt for ofte mot Uncle Parker, som 
han sier - eller kokain, som vi lærer om i 
farmakologien. Den nyansatte Algernon 
Edwards har nettopp lagt fra seg skalpellen 
i Paris, hvor han har gjort det skarpt, om 
det er lov å si. Han anerkjennes likevel ikke 
av kollegene av den enkle grunn at han 
er afroamerikaner. Mørk hudfarge har de 
nulltoleranse for. Misbruk av kokain og 
lugubre avtaler med den lokale mafiaen 
tar de fra sak til sak. The Knick viser oss 
den medisinske profesjonen fra en tid 
hvor den fortsatt står i knebuksene, og 
en leksjon i at yrket vårt har kostet blod 
er nyttig å ta med seg. 

Hvite ravner
Nevrokirurg Christer Mjaaseth utga denne 
ondsinnede rykeren av en roman i 2014. 
Den omhandler miljøet på nevrokirurgisk 
avdeling ved Haukeland sykehus. Vi får 
inderlig håpe at det kollegiale miljøet her 
må tas med en solid klype maldonsalt. 
Boken skiller seg ut fra annen norsk krim-
litteratur, der den typiske dramaturgien 
går ut på at Kjedelig Familiefar kikker ut 
av soveromsvinduet en traust høstdag - og 
tror du jammen ikke at naboen står og 
kveler kona på soverommet. Men i Hvite 
Ravner mangler det ikke intriger, og om 
ikke annet kan denne thrilleren være en 
nyttig påminnelse om hva som kan drive 
oss i jakten på suksess og karriere: Boken 
får nemlig andre sykehusserier til å frem-
stå som en piknik i forhold.

Utenfor Pensum
50 Years of Blonde on Blonde av Old 
Crow Medicine Show
Bob Dylans musikk har en usedvanlig 
slitestyrke og utholdenhet som gjør at 
den aldri utdateres, men stadig gjenopp-
dages av nye lyttergenerasjoner. Dette 
vises blant annet ved det enorme antallet 
artister som har laget sine egne versjo-
ner av nobelprisvinnerens låter. Ikke alle 
forsøk på å tolke Dylan på nytt lykkes, men 
noen treffer spikeren på hodet, og kan i 
enkelte tilfeller til og med overgå origi-
nalen. Et av disse er Old Crow Medicine 
Show sin liveversjon av Blonde on Blonde, et 
av albumene som oftest trekkes fram når 
dylanologer krangler over hvilket av His 
Bobness verk som er best. Bandet spiller 
vanligvis bluegrass, en sjanger de mest 
fordomsfulle av oss forbinder med mono-
ton harry-musikk, men som for opplyste 
musikkelskere er den daglige medisinen 
som gjør livet levelig. Å høre Dylans låter 
fremført av banjo, dobro og pedal steel er 
massasje for cochlea, balsam for gyrus 
temporalis superior og næring for sjelen. 
For dere som i tillegg til å like Bob Dylan 
elsker vindafjorddialekt anbefales det også 
å sjekke ut Tom Roger Aadlands norske 
versjon, Blondt i blondt.  

Tekst: Sondre	Hauge	Rønning	og	Leif	Roland	Kørner

5.

16.-18.

19.

20.

28.

19.

21.
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Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

Februar
MSO	og	Nmf	tar	opp	temaet	pedofili

Mars
Kurs	i	legemiddelgjennomgang

TROMSØ

Februar
Debattmøte	om	ny	eksamen

April
Foredrag	med	Jørgen	Skavlan

Ikke fastsatt
Ultralydkurs

Suturkurs

BERGEN

OSLO

Februar 
LIS	1-møte

EKG-kurs

Min	spesialisering	i	Allmennmedisin

Mars
Midlertidig	lisens-møte

Landsmøte	for	Nmf

Februar 
Informasjonsmøte	om	LIS	1

Debattmøte	om	nasjonal	eksamen

Mars
Faghelg	Nmf	Pécs

AMGs	kurshelg	med	Nmf	i	Kraków

Nyfødt	Resuscitasjonskurs	i	Pécs

Foredrag	og	kurs	med	YLF	i	Pécs

Faghelg	Nmf	Martin

Foredrag	med	Legeforeningens	Avdeling	for	 
Jus	og	Arbeidsliv	i	Warszawa

Fagdag	på	Rikshospitalet	med	Nmf	Utland

April

Ultrabox	til	Kraków

AMGs	kurshelg	i	Poznan

5.

16.-18.

19.

20.

28.

19.

21.

2.-4.

2.-4.

11.

12.

16.-18.

19. 

27.

27.-29.

27.-29.

15.

20.

22.

14.



46

TILLITSVALGTE

LEDER

Pia	Norheim 

leder@nmfoslo.no

NESTLEDER

Fajhar	Zahra	Hussain 

nestleder@nmfoslo.no

NASjONALT STyRE 2017
Anna	K.	Werenskjold 

anna.werenskold@gmail.com

NASjONALT STyRE 2018
Kristine	Grini	Jacobsen 

kristine.grini.jacobsen@gmail.com

ARbEIDSANSvARLIG

Linn	Therese	Grønneberg 

Julie	Farseth	Berg 

arbeidsliv@nmfoslo.no

MENTORANSvARLIG

Birgitte	Grøstad	Kalleberg 

mentor@nmfoslo.no

kURS- OG FAGANSvARLIG

Live	Fosmark 

kurs@nmfoslo.no

GRUNNUTDANNINGANSvARLIG

Jeremy	Stray 

grunnutdanning@nmfoslo.no

pR-ANSvARLIG

Nora	Ruud 

post@nmfoslo.no

GLObAL hELSE-ANSvARLIG

Sara	Bardan 

globalhelse@nmfhelse.no

UTvEkSLINGSANSvARLIGE

Yulia	Panina 

lore.oslo.nmsa@gmail.com

Sofie	Hundevadt	Dahl 

Madiha	Samrin	Khalid 

u.nmf.oslo@gmail.com

økONOMIAvSARLIG

Dmitry	Fernand 

dmitryfernand@gmail.com

LEDER

Cathrine	Rath	Pedersen	 

cathrinerath@gmail.com

NESTLEDER

Astrid	Celine	Dahle-Andersen

NASjONALT STyRE 2017
Silje	Malene	Korsvold	 

silje_m_korsvold@hotmail.com

NASjONALT STyRE 2018
Xenia	Cappelen

økONOMIANSvARLIG

Hanna	Birgitte	Gusdal

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Lene	Dæhlin 

lene.daehlin@medisinstudent.no

Lise	Cathrine	G.	Bråtlund

wEb- OG pR-ANSvARLIG 
Timo	J.	Kanehl 

timo.kanehl@hotmail.com

GRNNUTDANNINGANSvARLIG 
Eirill	D	Sæbø

GLObAL hELSE-ANSvARLIG 
Sei	Rim

ARRANGEMENTSANSvARLIG

Linh-Chi	Nguyen

kURSANSvARLIG

Martha	Conradi	Melsom

FORSkNINGSUTvEkLSINGSANSvARLIG

Ram	Akerkar

kLINISk UTvEkLSINGSANSvARLIGE

Erik	Gilja 

Øystein	Ryland

æScULApANSvARLIG

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

NASjONALT STyRE 2018
Rannei	Hosar 

nestleder@medisinstudent.no

økONOMIANSvARLIG

Ådne	Ringvoll	 

okonomi.nmf.trondheim@gmail.com	

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Julie	Mork	Aune 

julie.aune@medisinstudent.no

Daniel	Chen	Billdal

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

Hanna	Bremnes	 

arbeidsliv.leder@medisinstudent.no

NASjONAL GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Håvard	Ulsaker 

havard.ulsaker@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR INNREISENDE STUDENTER

Åshild	Nordbotten	 

neoin.nmsa@gmail.com

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR UTREISENDE STUDENTER

Benedicte	Opshaug	 

neoout.nmsa@gmail.com

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR FORSkNING

Christel	Kristiansen	 

nore.nmsa@gmail.com	

GLObAL hELSE-ANSvARLIG

Hannah	Granerud 

hannah.granerud@medisinstudent.no

pROSjEkTANSvARLIG

Nina	Berggren	 

nina.berggren@medisinstudent.no

NETTREDAkTøR

Mari	Virak 

nettredaktor@medisinstudent.no	

æScULAp-REDAkTøRER

Synne	Lofstad	og	Tuva	Stranger 

redaktor.aesculap@gmail.com

MEDhUM 2017-2018
Emma	Lengle 

emma.lengle@medisinstudent.no

pOSTbOkS 1152 SENTRUM 
0107 OSLO 
TLF/FAx: 23 10 90 00/ 23 10 90 10 
kONTORTID: 09.00–16.00

LEDER

Inger	Heimdal 

leder@medisinstudent.no

INTERNASjONALT ANSvARLIG

Katja	Eliassen 

katja.eliassen@medisinstudent.no

NESTLEDER OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT FRA NMF TRONDhEIM

Rannei	Hosar 

nestleder@medisinstudent.no

pR-ANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT FRA NMF UTLAND

Maja	Solbakken 

maja.solbakken@medisinstudent.no	

økONOMIANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT FRA NMF OSLO

Kristine	Jacobsen	 

kristine.jacobsen@medisinstudent.no	

TILLITSvALGTANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT FRA NMF bERGEN

Xenia	Cappelen	 

xenia.cappelen@medisinstudent.no

MEDLEMSANSvARLIG OG NASjONAL  
STyREREpRESENTANT FRA NMF TROMSø

Nabila	Ali	 

nabila.ali@medisinstudent.no

UTLAND NASJONALE TILLITSVALGTE 2018 NASJONALT STYRE 2018



PROFILER

Avsender: Nmf, Pb 1152 Sentrum, 0107 Oslo


