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LEDER

Når de sover
  

Alle er barn når de sover.

Da er det ikke krig i dem.

De åpner hendene og puster

i den stille rytme som himmelen har gitt menneskene.

De spisser munnen som små barn

og åpner hendene halvt alle,

soldat og statsmann, tjenere og herrer.

Stjernene står vakt da og det

er en dis over hvelvene,

noen timer da ingen skal gjøre hverandre ondt.

Kunne vi bare tale til hverandre da

når hjertene er som halvt åpne blomster.

Ord som gylne bier

skulde trenge inn der:

– Gud, lær mig søvnens sprog.

Rolf	Jacobsen, fra Hemmelig liv (1959)

barn

Tuva Stranger
REDAKTØR ÆSCULAP

 1Medisinstudentenes	Humanitæraksjon

Det er mye man kan lære av barn. De tilgir fort, og 
er på oppdagelsesferd hele tiden. Når snøen kommer 
løper de ut og jubler. En grein kan være et objekt for 
oppmerksomheten deres i flere timer. Barn kan også 
være tøffe, fryktløse, uovervinnelige, og ha følelsen 
av evig eksistens. Dét må være noe av grunnen til at 
mange barn klarer å trekke pusten og møte vanskelige 
hverdager. For barn som har uhelbredelige og alvor-
lige sykdommer, og som altfor tidlig lærer om egen 
forgjengelighet, føler glede og opplever mening. Det 
viser musikkterapeutene Stine Camilla Blichfeldt-Ærø 
og Tone Lindmo Leinebø i sin artikkel om lindrende 
(palliativ) behandling i denne utgaven av Æsculap. I 
årets MedHum-aksjon1 er #LaBarnVæreBarn hoved-
budskapet, hvor målet er å gi psykososial støtte og 
primære helsetjenester til syriske barn og ungdommer 
i Jordan. Som fremtidige leger skal vi behandle barn i 
sårbare situasjoner. Barn er helt avhengige av voksne. 
Vi er voksne. Vi må skape tillit. Vi har et ansvar.
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Når begynner man egentlig å føle? Er nervesystemet fremdeles i utvikling etter 
fødsel, eller er babyer miniatyrer av voksne med et likestilt behov for smerte-
lindring? Inntil midten av 1980-tallet var dette spørsmål uten vitenskapelig 
sikre svar. Resultatet ble en allmenn konsensus om at neonatale ikke erfarte 
smerte. Det er med skam og avsky man ser tilbake på en tid med mangelfull 
eller fullstendig fraværende anestesi av premature og neonatale.

Anestesi brukes for å blokkere en bevisst og forventet opplevelse av smerte fra 
et område av kroppen. Dette er et nødvendig og effektivt virkemiddel i mange 
inngrep og prosedyrer i dagens helsevesen, både for barn og voksne. En dårlig 
utført studie fra 1941 (av McGraw) overbeviste de fleste klinikere om at nyfødte 
ikke behøvde smertelindring. Begrunnelsen var at de neonatales nervesystem 
var umodent og derfor ikke i stand til å oppfatte smerte. I tillegg unngikk 
man dermed å konfronteres med de ukjente forholdene rundt smertelindring 
og nyfødte. Dette var og er i dag et vanskelig tema, blant annet på grunn av 
de nyfødtes form for kommunikasjon samt konsekvensene ved feildosering.

Til dags dato kan man bekrefte påstanden om et nervesystem i utvikling, men 
i motsetning til studien fra 1941, ser man at dette resulterer i en hypersensitiv 
smertepersepsjon hos premature og neonatale. Dette ligner oppfattelsen som 
regjerte pre 1941, helt tilbake til den medisinske historiens begynnelse, nemlig 
at neonatale er svært sensitive for smerte. Det er altså kun i nyere tid, med gode 
muligheter for smertelindring, at disse forbrytelsene er blitt gjort.

Det er ikke uvanlig at premature og neonatale blir utsatt for smertestimule-
ring. Det innebærer alt fra daglige stikk ved blodprøver til åpen hjertekirurgi. 
På 80-tallet jobbet dr. Kanwaljeet Anand med postoperative nyfødte. Han så 
babyene stadig returnere fra operasjonssalen grå i huden, overfladiske i pusten 
og med svak puls. Synet trigget dr. Anand til å undersøke operasjonen av de 
nyfødte nøyere. Til sin forferdelse oppdaget han at kirurgi av neonatale og 
premature ble utført med kun muskelrelakserende, og i noen tilfeller lystgass. 
Lystgass har langt fra dekkende analgetisk effekt ved kirurgi. Dr. Anand gikk 
systematisk til verks, og hans innsats er utgangspunkt for mye av kunnskapen 
vi sitter igjen med i dag.

Konsekvensene av smertestimulering er både akutte og langvarige skader. 
Persepsjonen av smerte læres, og man ser sterkere respons hos de som er blitt 
tidlig eksponert. Det er umulig å forestille seg hva slags pine utallige barn har 
opplevd, og i hvilken grad det har påvirket dem i ettertid. Men vi vet at den til 
tider har vært uutholdelig. I en bransje preget av velgjørenhet er det utrolig 
at ingen var oppmerksomme på de nyfødtes reaksjoner tidligere, og at ingen 
stilte høyere krav til vitenskapen som ble presentert. Vi kan kun håpe at dette 
har gjort fremtidens helsepersonell mer kritiske.

Nota Bene

Den første smerten
Tekst: Thea	Amalie	Sundhagen	Mikkelsen 

Bilde:	Alex	Hockett/Unsplash

1Det	er	fremdeles	usikkerhet	rundt	hvilken	uke	i	den	embryologiske	utviklingen	smertepersepsjonen	oppstår.	 
Det	nevroanatomiske	systemet	for	smerte	sies	å	være	fullendt	fra	uke	26,	med	muligheter	for	å	ha	smertepersepsjon	tidligere.	
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Profiler Bilder: Privat

Tekst:	Fajhar	Hussain

Zhala Rzgar
Zhala er 27 år og studerer på femte året ved UiO. Etter fullført 
videregående skole fulgte et friår med en del jobbing, før 
hun så begynte på studiene. I det siste har det ikke vært så 
mye tid til å vedlikeholde hobbyer, men hun liker å bake (og 
undertegnede kan skrive under på at hun lager fantastisk 
gode kaker!).

Som gift student på fulltid, med flere deltidsjobber og en 
datter på snart tre og et halvt år, har Zhala mange baller i 
lufta samtidig. Fordelene med en slik hverdag er at man blir 
mer strukturert og får brukt tiden godt. Noen dager kan 
følelsen av å ha tid til verken hennes datter eller studiet være 
dominerende, men da er det godt å ha en familie som hjelper 
til når det trengs. 

Zhala mener at det å ha en familie er krevende arbeid, uansett 
hva slags livssituasjon man befinner seg i. Medisinstudiet er 
kanskje ikke den enkleste tiden å få barn i, men man kommer 
seg gjennom det med støtte og noen ekstra tak. Seks år kan 
virke som en liten evighet, men før man vet ordet av det, er 
de over. 

Harald Våge
Harald er 23 år og studerer på andre året ved Universitetet i 
Bergen. Mye av hans fritid er viet til musikkens verden, og 
han liker å spille saksofon, gitar, trekkspill, piano, i tillegg til 
at han også liker å programmere. Før medisinstudiet var han 
med i Gardemusikken, og bodde i Oslo mens han tok opp fag.

Ved siden av studiene er Harald aktiv i flere studentorganisa-
sjoner, men Mannskoret Laudes ligger tettest til hans bryst. Å 
være med i Laudes innebærer ukentlige øvelser, sangoppdrag 
i ny og ne, utflukter i inn- og utland, tur til Hansas brygge-
rier, laudanske leker, fester med søsterkoret Plica Vocalis, og 
generelt god stemning. Særlig er kameratskapene på tvers 
av kull et friskt pust inn i studiehverdagen. Laudes er med 
andre ord et alle tiders kor! Utenom Laudes liker han også å 
undervise for Medisinernes seksualopplysning, MSO Bergen.

Følg undervisningen, også forelesninger og andre 
ikke-obligatoriske undervisningsformer. Gjør så mange 
eksamensoppgaver som mulig og ha kollokvier. Og sist, 
men ikke minst, lev livet og fortsett å gjøre ting du liker 

- ikke sett livet på vent.

Syng i kor.

Kompendier og eksamensoppgaver er det jeg har brukt aller 
mest gjennom studiet.

Anki. 

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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Ivar Grøn Sælen
Ivar er 27 år og studerer på 5. året ved UiO. Ivar har tidligere 
drevet mye med idrett, blant annet kampsporten brasiliansk 
jiu jitsu, basketball, fotball og snowboard. Før medisin ble det 
ett år på Sunnmøre Folkehøgskole (idrett) og en bachelor i 
fysioterapi i Trondheim. Det var da interessen for medisin 
virkelig tok fatt.

Ivar er også far til en 1,5 år gammel sønn, og ingenting gir Ivar 
mer glede enn sønnen hans! Det er klart det er en omstilling 
i starten, men når man får innarbeidet gode rutiner er det 
egentlig ikke så mange ulemper med å være medisinstudent 
med barn. Nylig var Ivar to uker i Sør-Afrika, så man får gjort 
mye selv med småbarn.

Ivar forteller at det å ha barn tar mye tid, energi og det kan ofte 
blir litt mindre søvn, men at det handler mest om å prioritere 
og være effektiv når man må. Han har måttet kutte ned på 
jobb og idrett, men ellers får han stort sett vært med på alt 
han vil. Man kan ikke være like spontan lenger, da dagene 
må planlegges nøye. 

Johanna Räf
Johanna er 32 år og studerer på 5. året ved UiO. Helt siden 
hun var rundt 20 år, har hun drømt om å studere medisin. 
Hun ville utgjøre en forskjell i verden, og siden har hennes 
to barn blitt to av hennes største motivasjonsfaktorer. På 
fritiden har Johanna fullt opp med familien, lesing, ekstrajobb 
og prosjektarbeid, som også er blitt til et forskningsprosjekt. 
Utover dette prioriterer hun venner, og hun drar ofte på besøk 
til Stockholm for å besøke venner og familie. 

Barna til Johanna var ett og tre år gamle da hun startet å 
studere. De har vært en utrolig viktig motivasjon for henne 
gjennom hele studietiden, og vil fortsette å være det. Hun 
tenker at de på litt ulike måter kan dra nytte av å ha en mor 
som også er lege. Barnas timeplan tvinger henne til å lese 
jevnt, et slags 08:30-16:00-opplegg. Når hun tilbringer tid 
med barna, er hun altfor opptatt til å kunne stresse over 
studiet, og får faktisk koblet litt ut. Ulempene er at Johanna 
ikke kan lese 24/7 i eksamensperioden, hun må forholde seg 
til sin «arbeidsdag». Eksamensstresset kan gå ut over barna, 
og det er et stresselement at hun ikke kan søke LIS1 utenfor 
Oslo, for da må barna bytte skole. 

Ikke ta for mye notater, du klarer deg fint med eksamensopp-
gaver når eksamen nærmer seg. Lag heller oversikter hvis du 
må skrive ned noe! 

Vær sosial og delta på arrangementer! Det er veldig viktig 
for å trives og dermed også for det faglige. Studietiden 
er fantastisk!

Selv er jeg glad i case-bøker. Helst de litt store som stiller 
spørsmål om differensialdiagnose, hvilke tegn man ser etter, 
prøver som bør bestilles og prognose underveis i casen, og 
ikke bare multiple choice. De egner seg godt for kollokvier.

Fika* :P Kollokviegrupper. iPad. Google. Eksamensoppgaver.

(*Fika er en svensk tradisjon, som består av en kaffepause med 
venner, familie eller kolleger. Da drikker man kaffe, sammen 
med kake eller boller.)

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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MUSIKKTERAPI	FOR	BARN	I	PALLIASJON

Musikkterapi for barn 
i palliasjon

–	en	støttespiller	for	både	kropp	  
og	sjel,	individ	og	miljø

Stine Camilla Blichfeldt-Ærø 

er utdannet master i musikkterapi ved Norges 
musikkhøgskole (NMH), og har jobbet som  
musikkterapeut ved Oslo universitetssykehus 
(OUS) Rikshospitalet siden 2001. Hun er tilknyt-
tet NMH som praksis- og timelærer, og jobber i 
tillegg	som	kordirigent	i	Østfold.

E-post: camillablich@gmail.com

Tone Lindmo Leinebø

er utdannet musikkterapeut med master fra  
University of Queensland, Australia og er i til-
legg sykepleier. Hun har jobbet på Rikshospita-
let siden 2006 og representerer pediatrifeltet i 
Norsk forening for musikkterapi sitt fagstrate-
giske utvalg. 

E-post: tleinebo@ous-hf.no 

Tekst: Stine	Camilla	Blichfeldt-Ærø	og	Tone	Lindmo	Leinebø

Illustrasjonsfoto: Annette	Øvrelid	for	CREMAH	(Senter	for	forskning	i	musikk	og	helse) 
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Ved OUS Rikshospitalet er musikkterapi etablert som del av behand-
lingstilbudet for pasienter 0–18 år. Artikkelen viser hvordan musikkterapi 
som del av biopsykososial, helhetlig behandling i palliativ omsorg kan 
møte fysiologiske, psykologiske og sosiale behov ved hjelp av aktive og 
reseptive teknikker. Eksemplene støttes av litteratur som fremhever 
ulike terapeutiske effekter: hjelp til mestring og bearbeiding, fysiologisk 
regulering og symptomlindring, minnearbeid, deltagelse og fellesskap.

At OUS, Rikshospitalet, – music therapy is offered to patients between 
0 and 18 years as a part of their holistic care and treatment. This article 
shows how music therapy is integrated in a biopsychosocial manner of 
thinking and illustrates the use of receptive and active techniques to 
meet physiological, psychological and social needs. Outcomes in the 
case studies are supported by research that reports therapeutic effects 
such as symptom relief, self-expression, physiologic regulation, and 
increased quality of life.

Vestibylen i 1. etasje på Barneklinikken 
brukes stadig som arena for fellesskap og 
kulturelle opplevelser på sykehuset. I dag 
er det uhøytidelig musisering i vaktskiftet, 
men Sonia får ikke lov til å bli med ned på 
grunn av smittefare. Hun må bli stående i 3. 
etasje og se ned gjennom glassrekkverket. 
Sonia har uhelbredelig kreft, og får lindrende 
behandling som kanskje også kan gi henne 
litt ekstra tid på jorden. Foreldrene oppsø-
ker så mange gode øyeblikk som mulig for 
seg og datteren. I Musikk i Vaktskiftet kan 
man få ønskesangene sine spilt, og Sonia, 
foreldrene og musikkterapeuten har laget 
en plan. Alle i vestibylen kan se det: Etter 
at musikkterapeutene har spilt et par låter, 
kommer det langsomt, langsomt noe ned 
fra 3. etasje. En grønn tråd fires ned, meter 
for meter. Folk stopper, peker og ser opp. 
Barn spør foreldrene sine: Hva i all verden 
er det som kommer ned der? Kontakt knyt-
tes på tvers av etasjene med mange meters 
avstand. I enden av tråden henger det en 
lapp i en klype. Musikkterapeuten fanger den 
før den treffer bakken, og gir tegn til fami-
lien i 3. at de kan trekke opp igjen. Lappen 
brettes ut. Det er Sonias første ønskesang: 
«Hompetitten». Sangen klinger så det høres 
over hele Barneklinikken, og alle som vil, kan 
humpe med i fellesskapet.

Musikkterapitilbudet for barn og unge ved norske sykehus 
er blitt stadig bedre etablert de siste 20 årene, fra opp-

starten på Rikshospitalet på 90-tallet og frem til i dag. I dag er 
musikkterapi en del av behandlingen for alvorlig syke barn og 
unge ved fem universitetssykehus i Norge. Økningen her til lands 
harmonerer godt med utviklingen andre steder i verden [1], og er 
en konsekvens av økende helhetlig tenkning rundt behovene til 
somatisk syke barn og deres familier, fokus på barns rettigheter 
og på sammenhenger mellom psyke og soma. En definisjon av 
musikkterapi i pediatri lyder som følger: 

«Pediatric medical music therapy is the use of music and the 
therapeutic relationship to promote healthy coping and safe-
guard the child’s psychosocial well-being during inpatient and 
outpatient medical treatment.» [2] 

Valg av mål og metoder varierer ut fra kartlegging og observasjon 
av behovet til den enkelte pasient. Den norske tradisjonen er 
særlig kjent for å springe ut fra en biopsykososial forståelse av 
helse, med bl.a. fokus på friske ressurser, betydningen av kommu-
nikasjon, utvikling av sunn identitet og godt miljø som viktige 
faktorer [3]. Arbeidet med musikkterapi i pediatri består både av 
miljøarbeid i åpne rom og individuell oppfølging av pasienter. 
De sykeste eller mest utrygge pasientene blir høyest prioritert, 
i tråd med kunnskap om hva som gir størst risiko for traume og 
langtidsskadevirkninger i forbindelse med et sykdomsforløp, både 
fysisk og psykisk. Musikkterapiens målsettinger og arbeidsmeto-
der kan variere med hensyn til dagsform og ulike sykdomsfaser, 
som vist i Figur 1 på side 12, gjerne også en kombinasjon av flere 
fokus samtidig [4, 5].

Musikkterapi i palliativ omsorg samsvarer i stor grad med arbeid 
i pediatri generelt, men er i enda større grad basert på et sys-
temisk perspektiv med et ekstra blikk også på de pårørende. 
Målsettinger fokuserer da primært på psykososiale behov, noe 
som også inkluderer selvuttrykk og å lindre uro eller smerte.  
I litteraturen nevnes noen mål og metoder spesifikt for denne fasen:

• Støtte følelsesuttrykk i alle fasetter gjennom musikklytting,
   improvisasjon, samspill og komposisjon.

• Gi mulighet for avspenning gjennom lytting og visualisering.

• Gi muligheter for valg, kontroll og mestring.

• Legge til rette for minnearbeid, innspillinger, sangskriving,
   opplevelser [5, 7].



14

MUSIKKTERAPI	FOR	BARN	I	PALLIASJON

Det er så langt lite forskning på effekten av musikkterapi for 
barn i palliativ omsorg, men noen studier finner støtte for at 
musikkterapi har betydning for opplevelse av livskvalitet for 
rammede familier, samt kan gi viktige bidrag til avledning og 
avspenning. De som mottar musikkterapi, melder om høyere 
livskvalitet og er mer tilfreds med tilbudene de får generelt 
[5, 8]. I tillegg finnes det en rekke anekdoter fra klinisk praksis 
som forteller om erfaringer hvor musikkterapi fører til reduk-
sjon av angst og smerte, fremmer behag, kommunikasjon og 
interaksjon i familien, samt tilbyr pasienten muligheter for å 
ta valg og ha kontroll [2, 3, 7, 9]. På bakgrunn av dette anbefaler 
Helsedirektoratet musikkterapi for symptomlindring i palliativ 
omsorg for barn [10].

Alle barn med potensielt livstruende sykdommer gjennomgår 
en tøff tid i behandling, og det fører til store påkjenninger for 
dem som er rammet. Livet blir annerledes på så mange måter. 
Det kjente sosiale livet blir satt på vent, og erstattet av ukjente 
omgivelser med stadig nye mennesker. Familien tilbringer utal-
lige døgn innlagt på sykehus, til dels borte fra søsken. Plassen i 
barnehage eller skole står tom store deler av tiden, og hverdagene 
fylles av medisinering, småprat med et enormt antall helseper-
sonell, kvalme, smerter, usikkerhet og venting ... venting ... Når 
alvorlig syke barn som Sonia får ta del i et sosialt og musikalsk 
fellesskap, slik det ble beskrevet i innledningen, gir det henne 
og familien en gledesfylt aktivitet der og da, og opplevelsen av 
å tilhøre et fellesskap hvor Sonia mestrer å komme med egne 
bidrag. Det skaper gode minner som familien vil bære med seg 
også etter at Sonia er død. 

1Avansert	hjemmesykehus	for	barn	er	i	dag	etablert	som	egen	post	ved	OUS,	AHUS	og	Stavanger,	
og	det	arbeides	fra	flere	hold	for	å	utvide	tilbudet	til	flere	regioner.	Et	Stortingsforslag	om	å	
etablere	Avansert	hjemmesykehus	for	barn	i	alle	helseforetak,	ble	nedstemt	6.	april	2017.

Når kurativt behandlingstilbud ikke lenger strekker til, er det 
et mål å legge best mulig til rette for at barnet og familien skal 
ha det så godt som mulig i den tiden som er igjen. Behovet for 
lek og latter, tilhørighet og meningsfulle gjøremål er til stede 
til siste slutt, og det kan være godt å få hjelp til nettopp å finne 
frem til vitalitet, vakker estetikk og godt samvær når en bærer 
på mer enn man skulle tro det var mulig å makte. I sykehushver-
dagen er det lite man kan si med sikkerhet, bortsett fra at stort 
sett alle situasjoner og pasientforløp er ulike. Sykehusene er i 
stadig endring. Målet er å innskrenke antall inneliggende døgn 
på sykehuset og å få gitt mest mulig hjelp og omsorg poliklinisk, 
eller hjemme med bistand fra hjemmesykepleien eller Avansert 
hjemmesykehus1. Dette gjenspeiles ved OUS; stadig færre barn 
dør som inneliggende pasienter på Rikshospitalet etter endt 
palliativ fase. I noen tilfeller vil den palliative fasen være svært 
kort, for eksempel ved en ulykke. I eksempelet nedenfor ble 
pårørende, spesielt søsken, et vel så viktig fokus i musikkterapien 
som pasienten selv.

Musikkterapi i pediatri

Målfokus Teoretisk base Arbeidsområder

Biologi 
Nevrologi

Direkte medisinsk mål 
Støtte til medisinske mål

Trygghet, mestrin, relasjon, 
emosjon, resiliens

Normalkultur, felleskap 
deltagelse, estetikk

Psykodynamisk 
Kognitiv 

Psykoterapeutisk

Ressursorientert 
Sosialpsykologi

Psykologisk

Fysiologisk

Miljø

Figur 1
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Per er 3 år da han som følge av en ulykke 
blir gitt kort tid igjen å leve. Han ser fortsatt 
helt ut som seg selv, men legene og fami-
lien vet at skadene på hjernen er for store 
til at han noen gang vil kunne snakke eller 
bevege seg igjen. Per har en storebror og 
en lillesøster. De står midt i den store sorgen 
blant alle de voksne på sykehuset, og klarer 
ikke å forstå alt som skjer. Musikkterapeuten 
kommer til Per og søsknene. Fra før vet hun 
at han liker spesielt sangen «Er du veldig glad 
og vet det». Mor har Per på fanget, og far 
sitter sammen med søsknene tett inntil. Hele 
familien velger forskjellige vers til sangen, og 
søsknene hjelper Per å utføre de forskjellige 
bevegelsene og synger sammen «Er du veldig 
glad og vet det – gi en kos» …

Musikkterapien bidrar med mestringsverktøy. Det er grunn til å 
anta at en situasjon som denne gir både Per og familien trygghet 
og nærhet. Han omringes av familien sin mens han hører kjente 
stemmer synge en av favorittsangene hans. I en situasjon preget 
av kaos og dyp sorg kan enkel musisering tilby noe håndgripelig 
som samler familien og gir nærhet og trøst. Utover det var det 
lite familien kunne gjøre for Per. Leger og sykepleiere stod for 
det meste av pleien. I det musikalske samspillet fikk alle likevel 
betydningsfulle oppgaver. De fikk en mulighet til å gi barnet 
omsorg og trygghet, og minske angst og andre ulemper som et 
barn opplever ved å havne i ukjente og skremmende omgivel-
ser. Det ble i tillegg skapt noen fine minner de pårørende siden 
kunne se tilbake på og huske som noe positivt. Dette støttes 
av Lindenfeiser et al., som i sin studie beskriver hvordan det å 
inkludere foreldre og søsken i en palliativ fase er en metode for 
å dele positive opplevelser, gi muligheter for alternative måter å 
kommunisere på som familie, og at musikkterapien blir en kilde 
til håp og positive minner – noe som også hjelper de etterlatte 
i tiden etter at barnet er gått bort [8].

For de aller fleste barn som er innlagt på sykehus, er det mange 
medisinske prosedyrer de må gjennomgå og mestre som best 
de kan. Det er kjent at pasientenes opplevelse av slike prosedy-
rer i stor grad påvirkes av tidligere erfaringer, grad av opplevd 
kontroll eller mangel på kontroll og medbestemmelse, og av 
hvordan foreldrene tidligere har mestret de ulike situasjonene. 
Musikk kan utvilsomt bidra til å endre stemningen i et rom, gi 
pasienten noe annet å tenke på, samt muligheter for å ta egne 
valg underveis [2]. Om usikkerhet eller redsel begynner å melde 
seg i en prosedyresituasjon, vil gjerne puls og pust aktiveres og 
eskalere. En tydelig, rolig og gjentagende musikalsk rytmikk 

vil dertil kunne signalisere stabilitet og ro. Musikken blir slik 
noe å «holde fast i» – en stabiliserende ramme som kan senke 
stressnivået [5].

I begge eksemplene som er blitt beskrevet så langt, gjøres det bruk 
av aktiv musikkterapi – metoder der pasient og/eller pårørende 
selv synger eller spiller instrumenter. Gjennom aktiv musikk-
terapi blir pasienten tydelig aktør, og egne uttrykk, initiativ og 
følelsesfasetter blir anerkjent og støttet gjennom samspillet 
med terapeuten. 

Noen dager er det slett ikke aktuelt å få pasienten til å delta aktivt 
i musikalsk samspill med instrumenter eller sang. Det kan være 
mangel på krefter på grunn av lite søvn, smerter eller ubehag, 
eller at pasienten ikke ønsker det selv. Ved bruk av reseptive 
musikkterapimetoder blir pasienten tilbudt musikklytting og 
samtale for å fremme avspenning eller stimulering. Musikken 
kan komme fra opptak, valgt av musikkterapeuten eller andre, 
ev. i samråd med pasienten, eller levende musikk fremført der 
og da. Musikk har vist seg særlig aktuelt for pasienter i palliativ 
fase, hvor det stadig blir vanskeligere å gjennomføre annen form 
for kommunikasjon. De siste årene har musikkterapien ved OUS 
tatt i bruk musikkfortellinger som er spesialkomponert av Ilan 
Sanfi, musikkterapeut i Aarhus.
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Barneintensiven: I månedsvis hadde Jenny (9 
år) faste timer med musikkterapi to ganger i 
uken. Jenny måtte avbryte cellegiftbehand-
lingen for sin leukemi da hun fikk en rekke 
komplikasjoner underveis, først med infeksjon 
i lungene, lang tid på respirator og nå til sist 
en multiorgansvikt som ikke lot seg kurere. 
Musikkterapi-intervensjonene baserte seg 
først på løpende observasjoner og samtale 
med foreldre og medisinsk personale, da 
Jenny fremdeles var lett sedert og ikke selv 
kunne kommunisere hva hun ville høre på. I 
løpet av denne første tiden ble Jenny pre-
sentert for «Musikkeventyrene» – spesielt 
skrevet og komponert for å hjelpe barn og 
unge med kreft til å finne mestringsstrate-
gier og gode øyeblikk av velvære gjennom 
avspenning, visualisering og musikklytting. 
Da Jenny etter hvert ble mer stabil medi-
sinsk, kommuniserte hun igjen selv og valgte 
hvilket musikkeventyr hun ville høre. Hun 
kunne også ev. velge å gjøre noe helt annet, 
men hun valgte stadig å lytte til det samme 
eventyret – igjen og igjen: «Den magiske 
luftballongen!» Hun ble veiledet til å puste 
dypt og rolig mens hun drømte seg bort i 
bildene. Musikken la seg som et mykt teppe 
rundt henne og ga henne et godt rom å være 
i. Jenny så for seg at fargene på luftballongen 
hennes var i rødt og gull. Noen ganger fløy 
den over hytta, eller landet i gresset like ved. 
Hun reiste langt av gårde der hun lå i sengen, 
koblet til slanger og overvåkningsmaskiner. 
Noen ganger sovnet hun tungt. En dag hadde 
pappa’n noe å vise frem da musikkterapeuten 
kom: Han hadde kjøpt en stor, fargerik luftbal-
long i papir som de hadde hengt over sengen. 
For hele familien ble musikkterapistundene et 
viktig og prioritert ritual i uken. Både de og 
det tverrfaglige miljøet la til rette for gjen-
nomføringen. Musikklyttingen kunne tidvis 
redusere Jennys smerteopplevelse, virke 
beroligende på puls- og respirasjonsfrekvens 
og bidra til bedring i oksygenmetning. Det 
hendte at sykepleiere utsatte den medika-
mentelle smertelindringen om de visste at 
musikkterapitimen straks skulle begynne. 
Da Jenny var stabil nok til å flyttes til vanlig 
sengepost, fortsatte musikktimene på samme 
måte.

Eksempelet viser hvordan musikkterapi kan bidra på mange 
ulike måter i siste livsfase, som del av helhetlig, tverrfaglig 
behandling, både for pasienter og foreldre. Sesjonen bidrar til 
fysiologisk regulering, smertemestring, avspenning, styrking 
av positive følelser og mestringsstrategier gjennom teksten og 
musikken. Den gir et meningsfullt innhold i dagsrytmen for 
alle involverte. Et pusterom fra sykdom i en trygg relasjon med 
musikkterapeuten gir god kontinuitet. Det å møte barn og for-
eldre i sorg og krise har en udiskutabel eksistensiell dimensjon. 
Vi kan vanskelig forstå den andre fullt ut, og slett ikke ta bort det 
som tynger, men vi kan legge til noe godt og være medvandrere 
underveis. Musikken gir oss en ramme å være sammen i, et delt, 
ordløst fellesskap hvor hver og en kan finne rom for sine følelser.

Som musikkterapeuter ved OUS Rikshospitalet er vi privilegerte 
som får følge familier og barn gjennom reisen i sykehusverdenen 
med musikken som et unikt verktøy fullt av muligheter. Til tider 
blir vi også invitert til å spille i begravelser, og det ønskes ofte 
sanger vi har delt sammen på sykehuset – egenkomponerte eller 
andre favoritter. Noen familier har kanskje tilbrakt siste året på 
sykehuset og vært mer sammen med musikkterapeuten enn med 
øvrig familie og venner den siste tiden. Da kan en signifikant sang 
fra sykehuset representere et viktig bindeledd til hjemmelivet.

Jens er 11 år når han får sitt andre residiv 
med ALL (Akutt Lymfatisk Leukemi, red.anm). 
Nå har behandlende team innsett at det ikke 
lenger er kurativ behandling å tilby. Jens 
har hatt musikkterapitimer i flere perioder, 
for eksempel da han lå på isolat for noen år 
siden. Som regel har han ønsket å jobbe med 
låtskriving og komponering med lydmikser 
på data. I fasen han er i nå, svinger dagsfor-
men mer, og de dagene han er ekstra sliten, 
bruker musikkterapeuten reseptive metoder 
for å gi ham en behagelig stund – et frirom 
fra sykdommen. På dager hvor han ikke 
orker å stå opp eller spise, og avviser både 
fysioterapeut og skoletime, nikker han ved 
spørsmål om han vil høre musikk. Han vet av 
erfaring at det ikke kreves noen prestasjoner, 
og at han får en god følelse i kroppen av den 
symfoniske musikken og stemmen som leder 
tanken inn på vakre bilder og stemninger. Han 
har nok gode dager til at de får spilt inn to 
nye egne låter også. Jens dør under en uke 
etter at han har sin siste musikkterapitime. 
Foreldrene velger å spille den ene låten hans 
i begravelsen.
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Forskning og erfaring viser at musikkterapi har mye å tilby for 
pasienter i palliativ fase, for både kropp og sjel, individ og miljø. 
Måleinstrumenter for blant annet livskvalitet og smertemestring 
trenger stadig utvikling for å sikre best mulig praksis videre. I 
tråd med Helsedirektoratets anbefalinger bør det være et mål 
for fremtiden å kunne tilby musikkterapi også i hjemmebasert 
omsorg, der pasientene stadig oftere tilbringer sin siste levetid.

Først trykket i Omsorg - fagtidsskrift for palliasjon 03/17.
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SVERD OG SKALPELL

N oen	ganger	er	det	lett	å	se.	At	det	samme	prin-
sippet	som	kan	brukes	til	å	ødelegge,	kan	brukes	

til	å	hjelpe.	At	det	er	anvendelsen	av	kunnskap	som	
gjør	det	godt	eller	ondt.	Slik	kan	en	liten	skalpell	være	
et	verktøy	i	behandling,	i	helbredelse,	mens	sverdet	er	
en	bringer	av	død.		

Det	var	kanskje	en	viss	skjebnens	ironi	som	gjorde	at	
mine	klassekamerater	og	jeg	hadde	nukleærmedisin	
nettopp	denne	uken.	Denne	uken	hvor	Vladimir	Putin	
i	en	tale	skrøt	av	Russlands	moderne	atomvåpen.	Hvor	
han	viste	med	animasjoner	hvordan	en	rakett	kunne	fly	
over	kloden	og	treffe	USA.	

Flere	kilder	var	kjapt	ute	med	å	si	at	dette	var	skremsel.	
Eksperter	fra	Norge	og	andre	steder	ville	berolige	om	at	
Russland	ikke	har	denne	kapasiteten	enda.	Uavhengig	
om	dette	er	en	reell	fare	eller	ikke	så	er	i	hvert	fall	en	ting	
sikkert:	Atomkappløpets	spøkelse	har	våknet	fra	dvale.

Her	sitter	vi	og	leser	om	den	medisinske	anvendelsen.	
Hvor	man	ved	hjelp	av	den	samme	kunnskapen	som	
skapte	monsterbombene	har	blitt	i	stand	til	å	framstil-
le	radioaktive	isotoper,	som	man	har	kombinert	med	
spesielle	molekyler.	Stoffer	unnfanget	for	å	gå	inn	i	
kroppen	og	angripe	kreftceller,	mens	det	friske	vevet	
består.	Som	små	skalpeller	som	i	kraft	av	sine	kjemiske	
egenskaper	finner	de	syke	cellene	og	kutter	dem	ut.	
En	teknologi	som	nå	hjelper	oss	å	kurere	kreft	som	har	
brakt	med	seg	så	mye	lidelse.	En	teknologi	med	et	
helbredelsespotensiale	som	er	enormt,	nesten	vakkert.

Sverd og skalpell
Jeg	har	vært	heldig	i	livet	mitt.	Jeg	ble	født	etter	at	den	
kalde	krigen	var	over.	Bombekammere	og	opprustning	
var	noe	jeg	kjente	gjennom	bøker	og	museer.	De	var	
symboler	på	en	annen	tid	hvor	verdens	befolkning	ble	
holdt	gissel	av	supermakter	på	jakt	etter	ære	og	idealis-
me.	Jeg	priste	meg	lykkelig	over	at	1900-tallets	galskap	
var	noe	som	lå	bak	oss.	Nå	er	jeg	redd	jeg	tok	gleden	
på	forskudd.	Nok	en	gang	senker	tussmørket	seg	over	
verden,	mens	dommedagsklokken	nærmer	seg	tolv.	

Nukleærmedisin	og	atomvåpen	er	som	to	forskjellige	
verdener.	At	en	ting	som	kan	forårsake	massedød	på	en	
slik	skala,	kan	kurere	sykdom.	Den	poetiske	avstanden	
er	pervers.	Skalpellen	var	aldri	vakker	nok	til	å	gjøre	det	
nukleærmedisinen	kan,	ei	heller	har	sverdet	vært	stygt	
nok	til	komme	i	nærheten	av	Hiroshima.	

Menneskeheten	har	kommet	seg	helskinnet	gjennom	
ett	atomkappløp.	Har	vi	så	flaks	en	gang	til?

«Jeg priste meg lykkelig over at 1900-tallets 
galskap var noe som lå bak oss. Nå er jeg redd 

jeg tok gleden på forskudd.»

Tekst og bilde: Kjetil	Askim
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From the Gardens of the Tuileries, 1872
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Alder: 27
Universitet: Jagiellonian University
Sykehustjeneste: Kristiansund

Distriktstjeneste: Ikke avklart i skrivende stund

Tekst: Håvard	Svanqvist	Søndenå

Bilde: Sigurd	Klem

Didrik Skjelland
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Hvorfor valgte du turnus i Kristiansund?
Fordi jeg har fått et godt inntrykk av sykehuset gjen-
nom venner fra studiet som også har gjennomført 
turnustjeneste her.

Hvilket inntrykk var det du fikk av vennene dine?
De fortalte meg vel i korte trekk at på et mindre syke-
hus får man mer ansvar. På de større sykehusene kan 
man jo få inntrykk av at man som fersk lege havner 
lenger «bak i køen». Samtidig skrøt de også av miljøet 
på sykehuset. 

Hva er du fornøyd med? 
Det gode sykehusmiljøet, samt dyktige bakvakter som 
gjør arbeidshverdagen lettere.

Hva er du ikke så fornøyd med?
Jeg er egentlig ikke misfornøyd med noe så langt, men 
hvis jeg må nevne noe vil det være unødvendig mye 
tidsbruk på (utdaterte?) prosedyrer og papirarbeid.

Hva har gjort mest inntrykk så langt? 
Det som har gjort mest inntrykk hittil er helt klart 
kollegialiteten man møter i arbeidshverdagen.

Hva er din beste erfaring som LIS1-lege? 
Min beste erfaring er følelsen av mestring.
Mestringsfølelsen kommer gradvis, men det er jo et litt 
flytende begrep og en prosess som kommer til å vare ut 
LIS1-tjenesten. Men jeg opplever i alle fall en helt annen 
ro sammenlignet med de første litt kaotiske ukene på 
sykehuset da alt var nytt. Det er også lettere å forholde 
seg til kollegaer når man er blitt kjent med dem.

Har du gjort noen feil som andre kan lære av? 
Jeg har sannsynligvis gjort mange feil i løpet av en 
måned i turnustjeneste, men kan ikke trekke frem 
noen spesiell hendelse. 

Hvordan er livet utenfor legekontoret/syke-
huset? 
Livet utenfor sykehus består av mange sosiale tilbud 
arrangert av ansatte ved sykehuset. Dette inkluderer 
blant annet fotballtrening og torsdagspils.

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som dis-
triktsdoktor? 
En viktig egenskap som distriktsdoktor må være evnen 
til å ta selvstendige avgjørelser som er basert på et 
solid klinisk grunnlag.

Hvor mye jobber du hver uke? 
Jeg har kun jobbet vakter hittil, så jeg har jobbet en 
god del mer enn gjennomsnittet jeg kommer til å ende 
opp med.

Tips til andre som skal i turnus?  
Tips? Spør meg om 1 år.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?
Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre etter turnustjenesten.
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Hjerteundersøkelser, allergiutredninger og antibiotikaspørs-
mål er alle del av hverdagen for en barnelege. Æsculap har 
tatt en prat med en av dem - klinisk stipendiat og overlege i 

pediatri, Einar Stensvold.

Tekst:	Vibeke	Risvold 
Bilde: Privat

Pediateren
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Hva går spesialiteten ut på?
Pediatri er læren om sykdommer hos barn, fra de er helt nyfødte til 
unge voksne på 18 år. Spesialiteten har i seg et glimt av de fleste andre 
spesialiteter, og spenner fra kompliserte indremedisinske problemstil-
linger til for eksempel ortopedi og allergiutredninger. Det kan hende en 
spesialavdeling skal ta seg av barnet for en periode, men det er pediate-
ren som skal stille diagnosen og tegne et behandlingsløp for pasienten. 
Mens du i utlandet oftest videreutdannes til én undergruppe innen 
pediatrien, blir du i Norge «generell» pediater. Dog vil pediateren på 
de store universitetssykehusene gjerne få tildelt ett ansvarsområde. 
Bakvaktsfunksjonen dekker likevel hele det pediatriske feltet, noe som 
gjør at du stadig må ut av din egen komfortsone. 

Hvordan foregår spesialistutdanningen? 
Utdanningen for de fleste spesialiteter er i endring. Tidligere har 
det pediatriske løpet bestått av fem år på barneavdelingen, der 
du roterer mellom ulike underavdelinger, utfører visse prosedyrer 
og deltar på relevante kurs for å bli godkjent pediater. Jeg tok 
min spesialisering på Ullevål sykehus, der jeg var seks måneder 
på flere avdelinger, inkludert barnekreft, infeksjon, nyfødt og 
generell pediatri. Noen ønsker å bruke mer enn fem år, enten 
fordi de gjør andre ting ved siden av, eller fordi de ikke føler seg 
helt klare. Siden det pediatriske feltet er så bredt, vil du se og 
kjenne igjen stadig mer desto lenger du er i arbeid. 

Hvordan er en vanlig arbeidshverdag?
En vanlig arbeidshverdag i klinikken starter med morgenmøte 
klokken 07.45, etterfulgt av previsitt, visitt og papirarbeid etter 
lunsj. Andre dager jobber du på poliklinikken hele dagen. Dagene 
består også av en del møtevirksomhet, mottak av nye pasienter, 
samt vaktarbeid. En vakt på barneavdelingen kan være veldig 
hektisk, der pipene fra callingen gir gjenlyd i gangene store deler 
av dagen. For tiden er klinikk erstattet med doktorgradsarbeid, 
der jeg forsker på overlevelse av barn med hjernesvulster i Norge 
de siste 40 årene. Ved siden av dette har jeg undervisning for 
studentene 2-3 formiddager hver uke. Jeg synes det er fantastisk 
å være lærer, også fordi det gir en mulighet til å overbevise stu-
dentene om å velge sin spesialisering innen pediatri.

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Det kollegiale fellesskapet er veldig godt – jeg tror det er få andre 
spesialiteter der latteren sitter så løst under morgenmøtene. 
Arbeidsmiljøet er også svært godt mellom legene og sykeplei-
erne. Det er stor takhøyde, og vi er flinke til å gi hverandre både 
positive og negative tilbakemeldinger. I tillegg har vi verdens 
flotteste pasienter, nemlig barn og ungdom – det er ingen andre 
du får sannheten av så tydelig som fra barn og ungdom. Det er 
en veldig morsom jobb. 

Hva vekket interessen din for pediatri? 
Da jeg var 13 år fikk jeg diabetes. I den forbindelse var jeg mye 
på sykehus, hvor jeg opplevde at barnelegene ga uttrykk for en 
spennende jobbhverdag. I tillegg har jeg en far som trivdes svært 
godt som barnelege. Jeg er nok også litt barnlig og tøysete av 
meg, slik at jeg tenkte at pediatrien kunne passe meg godt. Etter 
endt studium turte jeg ikke helt å prøve meg innen pediatrien 
med en gang. Jeg var innom allmennpraksis, øre-nese-halsavde-
lingen og onkologi, før jeg satset på pediatrien på Ullevål. Det 
valget er jeg glad for!

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spesialiste-
ne? 
Du må være barnlig, og like å leke med barn og ungdom. Videre 
må du være nysgjerrig, og alltid åpen for at diagnosen kan være 
en helt annen enn du først tror. Det er også viktig å prøve å se 
ting fra deres perspektiv. Da jeg begynte som pediater tenkte 
jeg mye på et sitat fra Roald Dahl, der han beskrev hvordan 
kommunikasjon med barn innebærer å se ting nedenfra og opp. 
Dette gjør at jeg gjerne kan sette meg på gulvet og leke med 
pasientene, hvis det kan gi en tettere kommunikasjon med barnet. 

Hva slags utfordringer møter man som pediater?
Min erfaring som pediater stammer mest fra barnekreftav-
delingen. Samtalen om døden med barn og pårørende er det 
tøffeste jeg vet om, og det hender at jeg feller noen tårer selv. 
Det er vanskelig å finne balansen mellom å gi håp og samtidig 
informere om et vanskelig forløp. Det store spennet i pediatrien 
kan også være krevende, og tidvis er det utfordrende å skille 
det alvorlige fra det banale. Det er viktig å rådføre seg med 
kolleger – vi er et team i pediatrien, som jobber sammen for at 
barnet skal bli friskt. 

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden? 
Den vil sannsynligvis bli mer subspesialisert, slik at du først 
blir barnelege og deretter fordyper deg i ett emne. Med økende 
antibiotikaresistens og vaksinemotstand, kan det videre hende 
vi ser sykdommer som nesten er glemt bort i vår tid. Dette vil 
innebære at vi kommer til å miste barn til infeksjonssykdommer 
vi i dag enkelt kan forebygge eller behandle. Dette er et tanke-
kors for legestanden i dag, og vi er nødt til å være restriktive i 
antibiotikabruken. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Følg hjertet! Hvis du synes det er interessant, så er det bare å 
prøve. Det finnes knapt en spesialitet som er mer spennende enn 
denne. Det vil alltid være behov for barneleger, og jobbmulighe-
tene er mange. Pediatrien består av livslang læring, der du lærer 
mye og ser nye ting nesten hver dag. Det synes jeg er fantastisk.
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Holder det med seks måneder dobbel platehem-
ming etter stent-behandling av akutt koronarsyn-
drom?
Akutt koronarsyndrom er en fellesbetegnelse på ustabil 
angina pectoris og akutt hjerteinfarkt med og uten 
ST-elevasjon i EKG. Tid er en kritisk faktor i behandlin-
gen, og mange, spesielt hjerteinfarkt med ST-elevasjon 
(STEMI), blir behandlet på invasivt senter med innleg-
gelse av stent, såkalt perkutan koronar intervensjon 
(PCI-behandling). Standardbehandling etter innleggelse 
av stent er tolv måneder med dobbel platehemming, 
ofte acetylsalisylsyre med klopidogrel eller tikagrelor. 

Det er lite dokumentasjon på hva som er den opti-
male behandlingsvarigheten med to platehemmere. 
En randomisert klinisk studie ved 31 sentre i Sør-Korea 
undersøkte om seks måneders behandlingstid var 
underlegen tolv måneders behandling [1]. Det var ingen 
forskjell i mortalitet eller hjerneinfarkt, men estimatene 
var usikre, og det var høyere risiko for hjerteinfarkt ved 
seks måneders behandling (i absolutt risiko 1.8% mot 
0.8%). Til gjengjeld var det ikke statistisk signifikant 
forskjell i blødningsrisiko mellom gruppene, selv om 
det var flere med blødning i tolvmåneders-gruppen. Så 
fremt blødningsrisikoen ikke er for stor, konkluderer 
forfatterne med at tolv måneders behandling med 
platehemmere bør forbli standarden.

Svært tidlig fødte barn har dårligere lungefunk-
sjon senere i livet 
I en Australsk kohort publisert i The Lancet fulgte man 
lungefunksjonen hos svært tidlig fødte barn (før uke 
33) og en kontrollgruppe med 67 friske barn, inntil de 
var tenåringer [2]. Bronkopulmonal dysplasi (definert 
som oksygenkrevende i minst 28 dager ved uke 36), 
vedvarende respiratoriske symptomer og bronkial vegg-
fortykkelse (vurdert på CT) var dårlige prognostiske 
tegn for lungefunksjon senere i livet. Andre faktorer 
som predikerte dårlig lungefunksjon var eksponering 
for tobakksrøyk, og behov for oksygenbehandling den 
første levemåneden. Studien kan hjelpe klinikere til 
å bedre selektere de pasientene som krever tettere 
oppfølging, og øker vår kunnskap om pretermfødsel 
og endringer i lungefunksjon over tid. 

Hva slags oksygenbehandling bør spedbarn med 
bronkiolitt få?
Bronkiolitt er den hyppigste årsaken til ikke-elektiv 
sykehusinnleggelse blant spedbarn i verden og koster 
1.7 milliarder dollar årlig bare i USA. En randomisert 
klinisk studie publisert i The New England Journal 
of Medicine sammenlignet standard oksygenterapi 
gjennom nesekanyle (maksimalt 2 liter per minutt) 
med «high-flow» oksygenterapi. Sistnevnte bestod 
av utstyr som gav oppvarmet og fuktig luft med 
justerbar oksygenandel i en hastighet på 2 liter per 
kilogram kroppsvekt [3]. Behandlingen i begge grup-
pene ble justert for å nå et mål på 92 til 98 prosent 
oksygensaturasjon. 

Primære endepunkt var behandlingssvikt, definert som 
minst tre av fire følgende kriterier: ingen endring eller 
en økning i (1) puls eller (2) respirasjonsfrekvens sam-
menlignet med innleggelse, (3) økt behov for oksygen 
(mer enn 0.4 FiO2 (for «high-flow»-gruppen) eller 2 
liter per minutt (for standard oksygenterapi-gruppen)) 
for å holde en saturasjon på minst 92 prosent, eller (4) 
utfall på sykehusets lokale skåringssystem (basert på 
ulike vitale parametre) som krevde medisinsk tilsyn og 
opptrapping av behandling. Klinikere kunne også trappe 
opp behandlingen for andre årsaker enn disse kriteriene, 
og i så fall ble dette ansett som en behandlingssvikt. 

Resultatene viste at betydelig færre i «high-flow»-
gruppen hadde behandlingssvikt (12 prosent mot 23 
prosent), men det var ingen signifikante forskjeller i 
behandlingslengde eller andelen som måtte flyttes 
til intensivenheter. Forskerne konkluderte med at 
«high-flow» oksygenterapi tidlig i behandlingen var 
fordelaktig. En viktig innvending er at studien ikke var 
blindet, og at hele 34 prosent av behandlingssviktene 
skyldtes at klinikere mente det var nødvendig med 
opptrapping av behandling, selv om de formelle kri-
teriene for behandlingssvikt ikke var oppfylt. Videre, 
terskelen for å øke behandlingsnivå kan ha vært lavere 

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

Tekst:	Andreas	Wahl	Blomkvist 
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 «[studien] øker vår kunnskap om pretermfødsel 
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for spedbarn i standard oksygenterapi-gruppen enn for 
«high-flow»-gruppen, siden dette innebar å gå over til 
«high-flow» oksygenterapi, mens det for «high-flow» 
gruppen innebar overflytting til intensivenheten. 

Tai Chi eller aerobe øvelser for fibromyalgi?
En randomisert klinisk studie publisert i the British 
Medical Journal (BMJ) undersøkte effekten av Tai chi 
mot aerob trening for fibromyalgi - en tilstand karak-
terisert av generaliserte muskel- og skjelettsmerter, 
tretthet og søvnforstyrrelser [4]. Det finnes ingen kur, 
men en rekke ulike behandlingsmetoder har nytteverdi, 
deriblant moderat intensiv aerob trening. Dessverre er 
det mange pasienter som på grunn av symptomene har 
vansker med å utføre og opprettholde et slikt trenings-
program. Tai chi er en mildere form for trening, som 
trolig kan være lettere å etterleve for pasienter med 
fibromyalgi. Treningsdisiplinen er rotfestet i tradisjo-
nell kinesisk medisin, og kan beskrives som en myk 
kampsport hvor ulike bevegelser og pusteteknikker 
blir praktisert som terapi for å fremme helse. 

226 personer med fibromyalgi, hvorav 92 prosent var 
kvinner, ble randomisert til 24 uker med instruert aerob 
trening to ganger i uken, eller fire ulike treningsopplegg 
med Tai chi (yang-stil): 12 eller 24 uker med instruert 
trening én eller to ganger i uken. Begge gruppene ble 
oppfordret til å trene daglig og fortsette etter at studien 
var over. Det primære endepunkt var endring i revised 
fibromyalgia impact questionnaire (FIQR), som grade-
rer alvorlighetsgraden av symptomene fra 0 (ingen) 
til 100 (svært alvorlig). Alle fem gruppene opplevde 
bedring i sin FIQR skår, men Tai chi-gruppene hadde 
gjennomsnittlig 5.5 poeng bedre resultat. De som fikk 
24 uker med Tai chi hadde 9.6 poeng bedre enn de som 
fikk det i 12 uker, men det var ingen forskjell om de fikk 
instruert Tai chi én eller to ganger i uken. 

Det er flere begrensninger med studien. Forsøkspersonene 
sin oppfatning om Tai chi kan ha påvirket utfallet (selv 
om forskerne unngikk å nevne «Tai chi»), og det var et 
betydelig antall personer som droppet ut av studien 
(18 prosent i Tai chi-gruppene og 24 prosent i aerob 
trening-gruppen etter 24 uker). Likevel, etter ett år ble 
forsøkspersonene undersøkt igjen, og det var fortsatt 
signifikante forskjeller til fordel for Tai chi-gruppen 
som fikk instruert trening i 24 uker. Det var dessuten 
færre som droppet ut av Tai chi-programmet enn aerob 
trening. 

Kina presterer å reversere en trend med økt 
bruk av keisersnitt samtidig som de har myknet 
opp sin ettbarnspolitikk
Kina har gjort store fremskritt i å tilby adekvat svan-
gerskapskontroll og -oppfølging. Nærmest alle føder nå 
i sykehus, men mange gjør det med keisersnitt, hvorav 
mange er uten god medisinsk indikasjon. I 2008 var 29 
prosent av alle fødsler med keisersnitt, og i 2014 hadde 
andelen steget til 35 prosent. Lignende trend har blitt 
observert i svært mange andre land, og flere tiltak har 
mislyktes i å reversere trenden. Samtidig med tiltak for 
å redusere bruken av keisersnitt, har Kina også myknet 
opp dets ettbarnspolitikk. 

Ved å bruke China’s National Maternal Near Miss 
Surveillance System (NMNMSS) med pasientdata fra 6 
838 582 fødsler i 438 sykehus mellom 2012 og 2016, har 
forskere i Kina undersøkt hvordan dette har påvirket 
keisersnitt, flergangsfødsler og perinatal mortalitet 
[5]. Fra 2012 til 2016 steg andelen flergangsfødsler fra 
34 til 47 prosent, mens antallet keisersnitt falt med 18 
prosent og perinatal dødelighet falt fra 10.1 til 7.2 per 
1000 fødsler. Kina er således ett av de få landene som 
har oppnådd en reduksjon i økende bruk av keisersnitt, 
tross oppmykningen av ettbarnspolitikken. 

Kosthold er ikke så viktig – eller?
I en interessant kohortstudie av britiske forskere var 
et usunt kosthold ikke assosiert med kardiovaskulære 
hendelser, definert som hjerteinfarkt eller hjernein-
farkt med eller uten død som følge, etter justering av 
konfunderende faktorer [6]. Dette går imot funn fra 
en rekke gode observasjonelle studier, og det er derfor 
lurt å spørre seg hvordan «usunt kosthold» ble målt, 
og hva slags faktorer de justerte for. 

The Food Standards Agency (FSA)-Ofcom model brukes 
i Storbritannia for å identifisere mindre sunne («less-he-
althy») matvarer. FSA-Ofcom blir i økende grad brukt 
for å regulere mathandel og markedsføring, med den 
hensikt å forbedre helse. Selv om FSA-Ofcom har gene-
relt vist seg å klassifisere sunnhetsgraden av matvarer 
på en måte som er forenlig med ekspertmeninger, har 
det ikke blitt bekreftet at den kan assosieres med hel-
seutfall. Det var dette forskerne undersøkte i en kohort 
med nærmere 23 000 personer fra European Prospective 
Investigation of Cancer (EPIC)-Norfolk studien. Hver 
deltager førte en syv dagers kostholdsdagbok den første 

«Kina er således ett av de få landene som har opp-
nådd en reduksjon i økende bruk av keisersnitt, tross 

oppmykningen av ettbarnspolitikken.»
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uken av studien, hvorav hver enhet mat eller drikke ble 
rangert etter næringsinnhold og følgelig kategorisert 
som sunt eller mindre sunt. Basert på hvor stor andel 
av det totale energiinntaket som kom fra mindre sunne 
matvarer, ble deltagerne rangert etter kostholdets 
«sunnhetsgrad» i fem grupper og gjennomsnittlig 
fulgt i 16.4 år. 

Blant 4965 kardiovaskulære hendelser var det en signifi-
kant trend for økt risiko fra gruppen med sunt kosthold 
til gruppen med mest usunt kosthold. Gruppen med 
mest usunt kosthold hadde dessuten en større andel 
som var eldre, menn, røykere og hadde lavere utdanning 
sammenlignet med de andre gruppene. Etter juste-
ring for disse forskjellene, samt alkoholkonsum, fysisk 
aktivitet og totalt energiinntak, var trenden motsatt: 
signifikant lavere risiko for kardiovaskulær hendelse 
med mindre sunt kosthold. Forskerne justerte deretter 
for utgangsforskjeller i blodtrykksmedisin, statiner, 
tidligere kreft eller kardiovaskulær hendelse, diabetes 
mellitus, hereditet, hypertensjon og hyperkolesterolemi. 
Resultatet var da ingen signifikante forskjeller i relativ 
risiko mellom grupper eller i trend. Lignende bilde ble 
funnet for kardiovaskulær død. Derimot var det en 
signifikant trend for høyere risiko for død uansett årsak 
ved mer usunt kosthold. Det var også en signifikant 
økt relativ risiko for død uansett årsak på 15 prosent 
mellom sunneste gruppen og den mest usunne. 

Flere metodiske begrensninger kan forklare resulta-
tene. Først; det kan være FSA-Ofcom kun i svak grad 
er assosiert med helseutfall, og dermed krever en stor 
studiepopulasjon for å detektere signifikante forskjeller. 
For det andre ble det observert at de som rapporterte 
sunnest kosthold også hadde flere risikofaktorer for 
kardiovaskulær sykdom, hvilket kan indikere en revers 
kausalitet (de som er utsatt for kardiovaskulær sykdom 
kompenserer med å spise (eller i det minste rappor-
tere) sunnere kosthold). For det tredje kan det være 
at et betydelig antall personer endret sine kosthold- 
og livsstilsvaner gjennom studietiden, noe som gjør 
utgangsmålene misvisende. Til slutt kan resultatet være 
en konsekvens av tilfeldigheter eller konfunderende 
faktorer som man ikke har tatt høyde for på en adekvat 
måte. Dessuten vil en statistisk justering av en rekke 
faktorer som medgår i en kausal sammenheng mellom 
usunt kosthold og helserisiko medføre at man fjerner 
deler av assosiasjonen. 

Uansett, studien slår tvil om FSA-Ofcom diskriminerer 
godt nok mellom sunt og usunt kosthold, i motsetning 
til andre skåringssystemer som har bekreftet sin vali-
ditet opp mot helseutfall. Andre studier må forsøke å 
replisere funnene, eller helsemyndigheter må revidere 
og forbedre modellen. Forskerne konkluderer til slutt 
med at det er robust evidens for økt sykdomsrisiko ved 
mange av matvarene som er merket «usunt» i FSA-
Ofcom, og det vil være feil å bruke denne studien til å 
undergrave offentlige kostholdsanbefalinger. 
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Norsk	barnelegeforening	og	helsebiblioteket.
no	har	samlet	to	veiledere,	«Generell	veileder	
i	pediatri»	og	«Akuttveileder	i	pediatri»,	i	en	
gratis	app.	Den	generelle	veilederen	skal	ta	
for	seg	diagnostikk	og	behandling	av	de	218	
vanligste	sykdommene	som	rammer	barn,	i	
tillegg	til	noe	om	lovverk,	trygd,	legemiddel-
håndtering	og	prosedyrer.	Akuttveilederen	
skal	ta	for	seg	120	akutte	tilstander,	samt	noen	
akutte	prosedyrer.

Både	den	akutte	og	den	generelle	veilederen	
går	rett	på	sak.	Det	er	ofte	lite	forklaringer,	og	
man	må	ha	lest	pediatri	og	andre	medisinske	
fag	for	å	forstå	hva	som	står	der	og	tankene	
bak.	Appen	sier	hva	du	kan	gjøre,	men	ofte	
ikke	hvorfor.	Dette	er	positivt,	for	det	gjør	at	
det	går	raskt	å	lese	gjennom	et	kapittel,	og	
man	får	god	repetisjon	av	diagnostikk	og	
behandling.	Det	ligger	også	alltid	en	referan-
seliste	i	bunnen	som	referer	til	andre	nyttige	
veiledere,	oversiktsartikler	og	lignende.

Appen	er	enkel	å	bruke.	De	to	veilederne	er	
delt	inn	i	naturlige	kapitler,	og	det	er	lett	å	
finne	fram.	Noen	av	kapitlene	er	spesielt	gode:	
kapittelet	om	legemidler,	bruk	og	håndtering	
i	den	generelle	veilederen	har	fine	underka-
pitler	om	behandling	av	feber,	smerter	og	
kvalme	med	nyttige	skjemaer	for	dosering	
av	medisiner.

Oppsummert	vil	jeg	si	at	noen	kapitler	er	
bedre	enn	andre,	men	at	appen	stort	sett	
er	nyttig.	Jeg	ville	brukt	den	for	repetisjon	
på	slutten	av	medisinstudiet,	eller	for	rask	
oppfriskning	i	praksis	eller	på	jobb.	Under	
pediatrisemesteret	ville	jeg	heller	lest	en	lære-
bok	for	forståelsens	skyld,	eventuelt	kombinert	
appen	med	en	lærebok.

Synne Lofstad

Veileder i pediatri
App-anmeldelse

SHORTCUT AS
2015 
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I Vidunderkuren	ønsker	forfatter	Sophie	Berg	å	formidle	
antibakterielle	midlers	vidunderlige	effekt,	og	samtidig	
advare	mot	konsekvensene	av	å	bruke	legemidlene	
for	mye.	Selv	om	tittelen	ikke	er	på	rim,	føyer	boken	
seg	inn	blant	rekken	folkelige	bøker	om	kropp	og	
helsefenomener.	Et	annet	eksempel	er	Gleden med 
skjeden,	som	i	likhet	med	Vidunderkuren	ble	skrevet	
av	medisinstudenter.

Vidunderkuren	starter	med	flere	historiske	fortellinger	
som	er	velkjente	for	medisinstudenter	og	leger.	Blant	
fortellingene	er	vaksinens	opprinnelse,	og	hvordan	
Semmelweis	oppdaget	den	livreddende	håndvasken.	
Boken	fortsettelser	med	å	forklare	hva	antibiotika	og	
bakterieresistens faktisk er,	og	hvordan	vi	har	bidratt	
-	og	bidrar	-	til	resistensutviklingen.	Det	hele	er	begrun-
net	i	eksisterende	bevisgrunnlag	(«evidens»),	med	en	
kapittelinndelt	referanseliste	bakerst	i	boken,	og	uten	
for	bastante	konklusjoner	om	hva	vi	(ikke)	vet.

Boken	har	en	muntlig	stil	som	passer	det	populærvi-
tenskapelige	innholdet.	Det	er	rikelig	med	morsomme	
analogier,	fra	ugress	i	hager	til	påtrengende	trikkepassa-
sjerer.	Dessverre	er	ikke	språket	helt	finslipt	og	enkelte	
forklaringer	blir	mer	forvirrende	enn	illustrerende.	

Potensielt	vil	den	ufaglærte	målgruppen	lesere	mis-
forstå	bokens	fakta	og	budskap,	blant	annet	om	hvilke	
sammenhenger	som	er	kausale,	og	hvilke	som	sann-
synligvis	er	assosiasjoner.	

I Vidunderkuren	er	de	beste	ingrediensene	spart	til	
slutt.	Da	går	Berg	systematisk	gjennom	noen	vanlige	
infeksjoner,	hvilken	mikrobegruppe	som	forårsaker	dem,	
og	når	det	kan	bli	aktuelt	med	antibiotika.	I	tillegg	
besvares	spørsmål	som	kunne	kommet	fra	en	typisk	
pasient	på	legekontoret,	for	eksempel	om	antibiotika	
kan	kombineres	med	alkohol	eller	soleksponering.	
Undertegnede	lærte	en	ting	eller	to	i	disse	kapitlene.

Avslutningen	kommer	brått.	Over	et	par	sider	gjentar	
Berg budskapet om antibiotika som en vidunderkur 
mot	bakterielle	infeksjoner,	men	med	akselerert	anti-
biotikaresistens	som	bieffekt	ved	over-	og	feilbruk.	Det	
er	et	budskap	som	også	vi	leger	må	ta	til	oss.

Frederik Emil Juul
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Kultur, helse og barn - 
perspektiver fra Amerika
Fra 1984 til 1994 gikk amerikanere 1 milliard pund opp 
i vekt, og per i dag er 21% av nasjonens helsekostnader 
assosiert med overvekt og fedme[1]. Dette gir en sum 
på 150 milliarder dollar[2].  For to tiår siden brukte 
USA 0.95%-1.34% av BNP på kostnader i forbindelse 
med overvekt og fedme, der man i andre vestlige land 
brukte 0.2%-0.6%[3]. Per i dag det er anslått at kost-
nadene har en påvirkning på den globale økonomien 
tilsvarende påvirkning fra røyking, eller væpnet vold, 
krig og terrorisme[4]. På internasjonalt nivå har overvekt 
og fedme nå blitt et av de største folkehelseproblemene, 
og overgår sult som den største internasjonale kilden 
til uførhet[5]. 

Trenden gjelder også barn. I USA har barn fra 10-17 år 
et gjennomsnittsnivå av overvekt eller fedme på 19.2% 
(Utah) – 37.7% (Tennessee)[6]. Nivået i Norge har også 
økt, men man har lavere andel tenåringer (20%-27%, 
forskjellige skolenivåer og kjønn) som er klassifisert 
som overvektige. Disse tallene baserer seg på informa-
sjon om eldre barn, men stemmer også for de yngre. 
Amerikanere spiser generelt mindre hjemme[7], med 
verre næringstetthet[8], og mindre enn 20% oppnår 
myndighetenes ernæringsretningslinjer[9].

Som amerikanske medisinstudenter som har opplevd 
Norge og det norske samfunnet, har vi fått et nytt 
sammenligningsgrunnlag. Vi betaler mer for dårli-
gere helseutfall, og våre politikere og den nasjonale 
diskusjonen er høylytt, men ofte uten løsninger på 
problemene. Selv om det finnes mange kompliserte 
politiske, historiske, økonomiske, og økologiske grun-
ner til vår situasjon, kan vi se sterke sammenhenger 
mellom kultur og helse. 

Store endringer i livsstil har pågått de siste tiårene, og 
amerikanere har ofte ledet an med ‘det vestlige kost-
holdet’. Kanskje det burde vært omtalt som ‘det vektige 
kostholdet’, fordi samfunn som adopterer livsstilen 
øker i vekt og i antall pasienter med hjerteproblemer, 
diabetes og kreft, for å nevne noe.

Kosthold og aktivitet er sterkt påvirket av kultur, særlig 
blant unge. Vår amerikanske kultur har mange gode 
aspekter, men når 63% av baseball-fans innrømmer at 
«they can’t live without hotdogs» under en kamp[10], 
skjermbruken øker, barn er målgruppen for hurtigmat-
reklame, og helsetrendene forverres, kan vi ikke si at 
kulturen vår støtter folkehelsen. Richard Louv sin bok 
The Last Child in the Woods beskriver trender som holder 
barn innendørs i det amerikanske samfunnet[11]. I dag 
oppnår bare 21.6% av 6-19-åringer målet om 60 eller 
flere minutter med moderat til kraftig fysisk aktivitet 
minst 5 dager i uken[12]. Dette er nesten det samme 
som prosentandelen voksne som oppnår sine respektive 
anbefalte mål. De forverrede fysiske trendene både 
speiler og forsterker mat- og vekttrendene. 

Hva kan vi lære av Norge? Forskere har vist at tradisjo-
nelt nordisk kosthold, med fokus på fersk og lokal mat, 
kan forbedre blodtrykk[13], kolesterol[14] og dødelig-
het[15]. Norske familier er ute oftere med barna sine. 
De har en friluftslivkultur som folkekultur, noe vi ikke 
har på samme måte i USA. Barn i Norge vokser opp og 
får erfare en sunn livsstil som former dem. Det fører 
igjen til sunne voksne, som forsterker verdiene og fort-
setter tradisjonen med prioritering av helse gjennom 
både sosiale bevegelser, lovverk, og politikk. Norge 
har ofte vært et foregangsland med sine strukturelle 
beskyttelsesfaktorer[16]. Det norske helsesystemet 
er et av de beste; loven begrenser mat- og drikkere-
klamer for brus og hurtigmat rettet mot barn[17], og 
salg av alkohol og tobakk er høyt beskattet og derfor 

Tekst: Brendan	Johnson	og	Anisa	Suleiman,	medisinstudenter	ved	University	of	Minnesota

«Trenden gjelder også barn. I USA har barn fra 10-17 
år et gjennomsnittsnivå av overvekt eller fedme på 

19.2% (Utah) – 37.7% (Tennessee)[6].»
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ofte uoverkommelig å kjøpe. Politikken motiverer til 
sunt kosthold, og er en nasjonal initiativtager for å 
hjelpe landet mot bedre helse: siden 1976 har norsk 
helse- og matpolitikk «recognize[d] the larger social, 
political, and economic determinants of health». For 
god helsebeskyttelse må man derfor involvere landbruk, 
økonomi og helsepolitikk[18]. 

Dette er et eksempel på hvordan et land av folk som 
verdsetter helse velger regjeringer som beskytter disse 
verdiene, og som fører til et bedre helseutfall for alle, 
for en lavere pris enn det vi gjør i USA. 

FN sier det klart: «The combination of four healthy life-
style factors -- maintaining a healthy weight, exercising 
regularly, following a healthy diet, and not smoking 

-- seem to be associated with as much as an 80 percent 
reduction in the risk of developing the most common 
and deadly chronic diseases»[19]. Disse faktorene er 
noen av de viktigste faktorene for god helse, og noen 
kulturer bidrar til å nå disse målene bedre enn andre. 
Men spørsmålet er om det er mulig å påvirke folks 
vaner til en bedre helse? Kan vi endre definisjonen av 
vanene som vurderes som «normale»? 

Heldigvis er svaret positivt. Studier utført hos store 
amerikanske selskaper viser gode før-og-etter resultater 
ved endringer i hverdagshelsekulturen. Da de betalte 
for ‘Workplace Wellness’ med mat-, aktivitet-, og andre 

livsstils- og helseprogrammer, sparte de rundt 6 dollar 
for hver brukte dollar[20] (her betaler selskaper for 
ansattes helseforsikring). Nord-Karelia i Finland hadde 
et prosjekt på 70-tallet der de ville endre helseutfallet 
gjennom diverse sunne forandringer i miljø og vaner 
(«shotgun medisin») - forventet levealder økte med 7 
år for menn og 6 år for kvinner[21]. Her i Minnesota 
hvor vi studerer har småbyen Albert Lea arbeidet med 
noe som heter Blue Zones Vitality Project; Byen har 
gjennomgått en «townwide makeover» med bedre 
mat i skoler og matbutikker, nye fortau, parker, og 
andre store miljøendringer, som motiverer, men aldri 
pålegger. På bare 10 måneder har forventet levealder 
økt med 3.1 år, og helsekostnadene brukt på byens og 
skolenes ansatte ble redusert med 32%[22]. 

Selv om Norge også kjemper mot bekymrende trender 
kan amerikansk leger, folkehelseeksperter, og politikere 
lære av den relativt sunne mat- og aktivitetskulturen, 
som fremmer helsen til individer og hele det norske 
samfunnet. Det finnes bevis for at endringer er mulig, 
og for at disse kan hjelpe hele byer og regioner med å 
skape en ny og bedre kultur. For å få best resultater er 
det ikke bare å begynne med store sosiale endringer for 
voksne, man må også involvere barn i autentisk læring 
av gode vaner. Gode vaner de er glade i, som de har 
begynt med tidlig, og som er gode i seg selv (ikke bare 

‘for helsens skyld’). De må bli en vanlig del av hverda-
gen til familier, skoler, kirker, moskeer, arbeidsplasser, 
universiteter - i alle deler av livet. Budskapet er klart: 
kultur er billig medisin. 

 «Forskere har vist at tradisjonelt nordisk kosthold, 
med fokus på fersk og lokal mat, kan forbedre blod-

trykk[13], kolesterol[14], og dødelighet[15].»
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Hva betyr det at barn
skal få være barn?
Tekst: Suzanne Waitz og Synne Muggerud Sørensen 
Bilde:	Erlend	Munkerud

Du har kanskje sett den nye MedHum-gense-
ren? En marineblå collegegenser med ordene  
«refugees - migrants - children». Genseren har 
blitt superpopulær, og i Oslo, Bergen, Trond-
heim og Tromsø ble alle utsolgt! Men har du 
tenkt over budskapet bak disse ordene?

I januar 2017 skrev Unicef Jordan at det er registrert 
628.000 syriske flyktninger i landet, og av disse er 
330.000 barn. Mange av disse barna har ikke tilgang til 
skole og fritidsaktiviteter. De er plassert i flyktningleirer 
og i flere byer, hovedsakelig Amman. Støtten Unicef får 
fra givere har gjort det mulig å starte Makani-prosjektet. 
Dette prosjektet gir syriske barn og unge skoletilbud, 
grunnleggende helsehjelp, «life skills»-opplæring og 
psykososial hjelp. Hvis ikke Unicef hadde mottatt 
støtten fra givere rundt om i verden tror de at en hel 
generasjon syrere ville gått tapt. Det er her kampanjen 
«No Lost Generation» kommer inn. Vi har valgt å kalle 
den «La Barn Være Barn».

Budskapet Unicef kommer med i sin kampanje om «No 
Lost Generation» går ut på at vi skal se på barna som 
barn og mennesker, ikke som flyktninger, migranter 
eller andre grupper vi vil presse dem inn i. De er først 
og fremst barn, med samme ønsker, følelser, tanker og 
væremåte som barn vi omgås hver dag. Hvordan har 
det seg at vi allikevel distanserer oss, glemmer at de er 
i barnehage- og barneskolealder, og godtar at de blir 
behandlet på en annen måte? FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR) betrakter personer som flykt-
ninger når deres hjemland ikke kan eller vil gi dem 
beskyttelse, og de risikerer å bli utsatt for forfølgelse 
i strid med menneskerettighetene [1]. Forholdene de 
lever under er uforståelige for oss. Det er fjernt og 
vanskelig å ta innover seg når det ikke skjer rett foran 
øynene på oss. Når vi skal forstå andre mennesker tar 
vi ofte utgangspunkt i våre egne idéer. Vi leter i våre 
egne konsepter og setter det uforståelige inn i dette 
systemet. Vi setter dem i den beryktede «flyktningbå-
sen». Ved å gi en menneskegruppe et stempel, har vi da 
gjort dem til gjenstander istedenfor medmennesker? 
Gjør vi dem umenneskelige for at vi selv skal kunne 
takle realiteten?
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Synne forteller:

Da vi dro til Jordan gikk tankene mine helt i spinn. 
Mine nærmeste syns det var spennende at jeg reiste 
til et så eksotisk land, men de mente også at jeg burde 
være forsiktig. Hele første natten på hotellet lå jeg 
våken, litt nervøs og stresset over at det «kunne skje 
noe». Før vi dro inn i flyktningleiren fikk vi beskjed om 
at vi ikke skulle bli med inn til de ulike familiene som 
bodde der. Det var flere grunner til dette, blant annet at 
leiren hadde opplevd mye tyverier og de ønsket ikke at 
vi skulle bli utsatt for ubehageligheter. Det var i hvert 
fall slik jeg tolket det. Det var skremmende å høre, og 
jeg gjorde meg klar mentalt. Det vi møtte var noe helt 
annet. En gutt på ti eller elleve år pratet med oss og 
introduserte oss for naboen, familien og vennene sine. 
Han var verken en tyv eller en skremmende person, slik 
som jeg hadde sett for meg. Det var en øyeåpner å få 

oppleve disse menneskemøtene. Jeg hadde plassert de 
syriske flyktningene, det jordanske folket og den lille 
gutten i en bås uten å ha gitt dem en sjanse til å vise 
hvem de egentlig var. Hvordan kunne jeg tillate meg 
selv det, jeg som skal være frontperson for innsam-
lingen i Tromsø?

Kan vi tillate oss å forhåndsdømme mennesker på 
denne måten?

Gutten vi møtte i Zaatari flyktningleir. Han viste oss familien sin, vennene sine og naboen sin. Her står han sammen med den ene naboen.  
Bilde:	Nesjla	Syrous
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Suzanne forteller:

For meg var hele opplevelsen lenge veldig surrealistisk. 
Det var vanskelig å ta inn over seg hva vi faktisk var 
med på. I bilen på vei til flyktningleiren var jeg veldig 
overveldet av det hele, og visste ikke hva jeg skulle 
tenke, føle eller forvente. Jeg hadde også, på en måte, 
dannet meg et slags bilde av hvordan «flyktninger» 
skulle være. Ikke vet jeg helt sikkert hva dette bildet var 
formet av, men det må ha vært en rekke påvirkninger 
kokt sammen i én gryte. Hvilke ord ble brukt i avisen? 
Hvilke mennesker var frontfigurer for denne gruppen? 
Hvem hadde jeg møtt selv?

Det som ble et vendepunkt for min del, var møtene med 
barna. Kommunikasjonen var helt non-verbal, siden 
mine ferdigheter i arabisk er et godt stykke under mid-
dels. Men det er noe med det å se et annet menneske 

inn i øynene, for et ansikt uttrykker noe man forstår 
helt intuitivt. Selv opplever jeg da en umiddelbar følelse 
av nærhet og ansvar. Et slikt møte er helt uavhengig av 
forskjeller og likheter. I akkurat det øyeblikket er man 
ingenting annet enn medmennesker.

Det var i møtene med barna jeg virkelig skjønte hvor 
viktig dette skulle bli for meg. Fram til da hadde det hele 
vært et meningsfullt prosjekt og et spennende eventyr. 
Men fra da av ble det et ansvar. Og jeg skammet meg 
over at det skulle så mye til for at jeg endelig skjønte 
alvoret. Hvis jeg selv må reise inn i en flyktningleir 
og se barna inn i øynene før gnisten  virkelig tenner 
en flamme, hvordan kan jeg da forvente noe annet 
av andre?

Suzanne som heier med de andre barna i Zaatari flyktningleir.  
Bilde: Monika Ketner
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Realiteten er at de fleste ikke har muligheten til å opp-
leve slike menneskemøter. Vi har hatt muligheten 
til å se hva prosjektet til Unicef gjør for disse barna. 
Makani-sentrene gjør det mulig for barn å få en bedre 
oppvekst. Sentrene tilbyr dem grunnleggende trygghet, 
og de får da muligheten til å vokse opp som selvstendige 
mennesker. Unicef lar barn være barn, det har vi sett, 
men nå har vi også et ansvar for å hjelpe.

Ansvaret du som person har er vanskelig å definere. 
Uansett hvordan du bidrar, er alt med på å gjøre en 
forskjell. Du kan kjøpe MedHum-genseren, delta i 

FN-sambandet. (2018). Flyktninger. Hentet fra https://www.

fn.no/Tema/Flyktninger. 
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Bilde:	Nesjla	Syrous

aktivitetene og foredragene vi arrangerer, delta i plan-
legging eller bare spre ordet videre til folk rundt deg. 
Du bidrar kanskje med et beløp og et engasjement. 
Bra! Engasjementet vil være med på å spre et viktig 
budskap og pengene vil gjøre en forskjell for barna. 
Er ikke det fint å tenke på? Du har aldri møtt dem, og 
kommer kanskje aldri til å møte dem heller, likevel 
har du gjort noe for å hjelpe. Det sender også et viktig 
signal til resten av samfunnet: «Se her! Jeg synes dette 
er viktig, og jeg gjør noe med det. Jeg bidrar til at barn 
får være barn!»
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MEDISINSTUDENTER+ULTRALYD=SANT

Medisinstudenter 
+ 

ultralyd 
= 

sant

Tekst:	Nicolay	B.	Werner	og	Andreas	L.	Fosmo,	ledere	av	SonoStudMed 
Bilde: SonoStudMed
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Torsdag 1. mars var det for andre gang duket for 
ultralydkurs på Universitetet i Oslo (UiO) i regi av 
studentforeningen SonoStudMed. De 40 plassene på 
kurset ble fylt opp i løpet av 15 minutter, og etter to 
timer hadde over hundre medisinstudenter meldt sin 
interesse. SonoStudMed ble opprettet i 2017 av medi-
sinstudentene Andreas Langhelle Fosmo og Nicolay 
Blix Werner. Målet til foreningen er å øke ferdigheter 
og interesse for ultralyd blant medisinstudentene ved 
UiO. Kursene har fokus på «hands on»-trening, med få 
studenter per instruktør og apparat. På kurset 1. mars 
stilte ti av foreningens instruktører, hvorav seks av disse 
sitter i foreningens styre. Med på laget har foreningen 
også leder av Forening for Ultralyd i Allmennpraksis, 
og instruktør i Ultrasound Leadership Academy, all-
mennlege Canh Le Nygaard. Nygaard har bidratt med 
ultralydopplæring og veiledning av foreningens styre, 
samt deltatt på kursene som foreleser og instruktør.

Foreningen har adoptert Nygaards filosofi om «point of 
care»-ultralyd, hvor legen målrettet undersøker pasi-
enten der han eller hun befinner seg. Undersøkelsene 
har som mål å svare på om bestemt patologi er tilstede, 
eksempelvis aortaaneurisme eller gallestein, og fokuse-
rer mindre på detaljer rundt omliggende anatomi. Håpet 
er at studentene fra Oslo skal kjenne ultralydappara-
tets fordeler og begrensninger, samt beherske basale 
ferdigheter i «point of care»-undersøkelser før de skal 
ut i turnus. Undersøkelsesmetoden tar i trente hender 
kort tid, koster lite penger og kan spare pasientene for 
bildediagnostikk med høy strålerisiko.

SonoStudMed etterlyser nå lignende studentforeninger 
på de medisinske fakultetene i Bergen, Trondheim og 
Tromsø. Lederne Werner og Fosmo har ikke lyktes i 
å finne tilsvarende foreninger i Norge, men er kjent 
med at medisinstudenter i utlandet har erfaring med 
kurs og opplæring i ultralyd. SonoStudMed er svært 
motiverte for å starte et ultralydsamarbeid med de 
andre studentbyene, og bidrar gjerne til oppstart og 
opplæring dersom dette er ønskelig. Drømmen er på 
sikt å arrangere en nasjonal ultralydkonferanse med 
studenter fra de medisinske fakultetene i Norge, og 
gjerne også fra utlandet. Slik kan man heve det fag-
lige nivået på ultralydbruken blant medisinstudenter, 
og bidra til å gjøre hverandre bedre rustet for senere 
klinisk praksis.

Etter overveldende interesse på de to første kursene, 
planlegger SonoStudMed nå sin første ultralydkonfe-
ranse for medisinstudenter ved UiO. Lørdag 14. april 
skal foreningen samle 90 medisinstudenter til ultra-
lydfest med fokus på aorta, DVT, galle, nyre og EFAST. 
Temaene fordeles på tre kurs, som hver har plass til 
30 deltakere. Med ti instruktører og ti ultralydappara-
ter legges det til rette for mye «hands on»-trening og 
tett veiledning. Det er tydelig at ultralyd er et verktøy 
medisinstudentene ønsker å mestre, og SonoStudMed 
gleder seg til å bli med på reisen videre!

«Håpet er at studentene fra Oslo skal kjenne ultra-
lydapparatets fordeler og begrensninger, samt beherske 

basale ferdigheter i «point of care»-undersøkelser før 
de skal ut i turnus.» 

«Drømmen er på sikt å arrangere en nasjonal ultralyd-
konferanse med studenter fra de medisinske fakultete-

ne i Norge, og gjerne også fra utlandet.»
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VEIEN	MOT	EN	JEVNERE	KJØNNSFORDELING

Veien mot en jevnere 
kjønnsfordeling

Tekst: Jeremy	Stray,	Nmf	Oslo
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Norsk medisinstudentforening (Nmf) arbeider for å 
balansere kjønnsfordelingen på medisinstudiet. En 
ubalansert kjønnsfordeling er uheldig for samfunnet, 
og det vil alltid være behov for både kvinnelige og 
mannlige leger i kliniske sammenhenger. Det er ulike 
perspektiver på hvorfor denne skjevfordelingen skjer, 
og det er også ulike meninger om hvilke løsninger på 
problemet som egner seg best.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) foregår det et aktivt 
arbeid med å bedre denne problematikken. Vi i Nmf 
Oslo ønsker å nå ut til en stor målgruppe, og i den anled-
ning fokuserer vi på ungdomsskoleelever og elever fra 
videregående skole. For å komme inn på medisinstudiet 
i Norge kreves det enormt gode karakterer. Derfor er 
det viktig å bevisstgjøre elever om studiet i et tidlig 
stadium, slik at de rekker å forberede seg mentalt på 
å nå opp til kravene.

Det er ingen tvil om at det finnes enormt mye ubrukt 
potensiale ute i det perifere Norge, og målet er derfor 
at enhver skoleelev i landet skal vite om denne karri-
eremuligheten. I Oslo arbeides det for å oppnå to mål 
knyttet til dette. En stor ambisjon er arrangering av 
en «Guttedag», der utvalgte elever fra skoler rundt om 
i landet får mulighet til å samles på det medisinske 
fakultetet for å få et innblikk i studiet.

I tillegg har det blitt samlet inn data fra ulike mannlige 
medisinstudenter, inkludert ferdigutdannede leger. 
De som har deltatt på dette har besvart en del reflek-
terende spørsmål som gir leseren et godt innblikk i 
hvordan man som student har det på medisinstudiet. 
I arbeidet har vi prøvd å få en jevn spredning av de 
ulike kullene, slik at det trekkes inn ulike erfaringer. 
Innleggene vi har fått skal sendes ut til grunnskolene, 
sammen med informasjon om studiet generelt, slik at 
elevene eksponeres for det.

Ut i fra de ulike besvarelsene kan vi se at det dannes 
et mønster. De fleste mannlige studenter ønsker å bli 
leger fordi de ser på studiet som enormt spennende. 
De opplever at fagene er under stadig utvikling, hvor 
både praktiske og teoretiske ferdigheter vektlegges, noe 
som gir dem en enorm personlig utvikling. De synes 
studenttilværelsen er både utfordrende og givende, og 
de er meget fornøyde med valget de har tatt. De valgte 
å studere i Oslo fordi byen byr på mange muligheter, og 
ikke minst fordi man kan danne nettverk for å styrke 
sine jobbmuligheter. Generelt mener de at Oslo har 
mange tilbud, og at medisinstudiet ved UiO har et bredt 
spekter av studentforeninger hvor alle kan engasjere 
seg, og finne seg til rette.

For øyeblikket arbeides det med å samle inn økonomisk 
bistand til å drive arbeidet videre. Fremover vil det 
bli arrangert flere møter med fakultetsstyret på det 
medisinske fakultetet ved UiO.
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AKUTTMEDISIN PÅ SØRLANDET

Akuttmedisin  
på Sørlandet
Det er en kjent sak at dagens universitetssen-
trerte medisinutdanning ikke tilrettelegger for 
at det spennende legelivet i distriktet skal bli 
erfart [1]. Vi valgte derfor å ta saken i egne 
hender og reiste ned på Sørlandet. Der deltok 
vi på det nasjonale akuttmedisinkurset som i 
disse dager gjennomføres for legevakter lan-
det rundt [2].

Blant Norges sydligste legevaktsdistrikter finner vi 
Flekkefjord interkommunale legevakt som betjener 
en befolkning på 30 000. Legevakten er et samarbeid 
mellom Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lund og 
Lyngdal. På den måten er legevakten organisert og 
sentralisert etter moderne retningslinjer. Et tyvetalls 
leger fra regionenes allmennlegekontorer bemanner 
legevakten i Flekkefjord på skift. Slik sikres en forsvarlig 
vaktordning for legene og tilstedeværelse av lokal-
kunnskap på vakt. Også Farsund og Sirdal kommune 
samarbeider med dem ved å benytte seg av legevakt-
sentralen til Flekkefjord for sine telefonoppringninger. 
Dette gjør at alle de nevnte kommune kan etterleve 
den nye akuttforskriften som ble innført av helsedi-
rektoratet i 2015 [3].

Den interkommunale legevakten er samlokalisert med 
akuttmottaket på sykehuset. Kommunen leier inn syke-
pleiere fra akuttmottaket for bemanning. Dette er en 
ordning alle er meget fornøyde med, forteller sykepleier 
Reidun Sindland Martinsen. Dessuten er det svært 
effektivt dersom pasienter som oppsøker legevakten må 
legges inn på sykehuset, da lokalene er i samme bygg. 
Sykehuset i Flekkefjord er lokalisert under paraplyor-
ganisasjonen Sørlandet sykehus (SSHF), som i tillegg 
består av Arendal og Kristiansand sykehus.

Samarbeidet med ambulansetjenesten fungerer godt. 
Det er totalt seks biler i området som skal dekke 451 
527 kvadratkilometer. I 2017 hadde disse bilene 5400 
oppdrag fordelt mellom seg. Lange avstander er en 
utfordring, og et oppdrag tar gjerne over 4 timer å gjen-
nomføre. Dette blir særlig fremtredende når pasienter 
skal transporteres ut av distriktet. Da kan det fort bli 
langt mellom de ulike enhetene.

Flekkefjord sykehus, med sitt traumemottak, ligger stra-
tegisk plassert midt mellom Stavanger og Kristiansand. 
I 2017 ble det utløst over 100 traumealarmer ved akutt-
sykehuset. Likevel kjemper de stadig for tilværelsen 
og livets rett, men foreløpig er sykehuset fredet av 
regjeringspartiet Høyre [4, 5]. Kampiveren er sterk 
blant personalet, og sykehuset jobber for å være Norges 
beste lokalsykehus. Følgelig er plassen også popu-
lær for turnuskandidater og medisinstudenter med 
lisens. Med få LIS-stillinger legges mye ansvar over 
på turnuskandidaten, som får en bratt læringskurve, 
forteller turnuslege Andreas Therkelsen.

I tråd med den nye akuttforskriften for legevakttje-
nesten arrangerte den interkommunale legevakten et 
to-dagers akuttmedisinkurs i mars 2018. Istedenfor å leie 
inn eksterne kursholdere valgte legevakten å arrangere 
sitt eget kurs. Foredragsholderne var lokalt forankret, 
deriblant anestesilege Siri Lund fra Flekkefjord sykehus, 
samt kirurg og fastlege Marcus Gurgen. Sykepleierne 
fra akuttmottaket, som alle har kurs i traumesykepleie 
(KITS), stilte opp og underviste om AHLR, hypotermi, 
venekanylering, intraosseøs nål og sambandshåndte-
ring (nødnett).

Brannvesenet var tilstede og holdt en demonstrasjon i 
hurtigfrigjøring ved trafikkulykke. I tillegg fikk de vist 
frem utstyr for håndtering av masseskadeulykke som 
de har fått donert fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. 
Politiet dukket også opp under øvelsen og sørget for 
at alt gikk ordentlig for seg. Ambulansetjenesten 
underviste i prehospital blødningshåndtering, bidro 
på AHLR-leksjonen, og deltok på samtrening. Det at 
legevaktspersonell og ambulansetjenesten i fellesskap 
øver på håndtering av vanskelige kasuistikker er viktig 
for pasientsikkerheten. Undersøkelser viser at samtre-
ningen på små plasser generelt er mye bedre enn på 
større steder. Muligens fordi helsepersonell føler et 
større ansvar for å bidra i lokalsamfunnet [6]. 

«Undersøkelser viser at samtreningen på små 
plasser generelt er mye bedre enn på større steder. 

Muligens fordi helsepersonell føler et større ansvar 
for å bidra i lokalsamfunnet [6].»

Tekst:	Ingar	Næss	og	Polina	Petrovich 
Bilde:	Polina	Petrovich
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Faglig leder for legevakten, Vidar Andersen, er svært 
fornøyd med deltakelsen, både fra egne rekker og med 
samarbeidende etater. Mens det lokale brannvesenet ved 
forespørsel kunne si ja med en gang, måtte ambulanse-
tjenesten gå noen runder med ledelsen i Kristiansand 
først. Det er ikke første gang Kristiansands avdeling i 
SSHF opptrer vanskelig overfor lillebror i Flekkefjord. 
De ønsket å prioritere ambulansetjenesten til sitt eget 
akuttmedisinkurs som skal holdes ved Kristiansand 
sykehus. Til tross for motstand internt i helseforetaket, 
er det lokale miljøet samstemt om at det er nødvendig 
å opprettholde et godt helsetilbud for innbyggerne i 
Lister-regionen. Den lokale ambulansetjenesten valgte 
følgelig å stille opp frivillig for samtreningen.

Leder for ambulansen i Lister, Rolf Bernhard Strømsland, 
er helt tydelig på at det er altfor lang kjørevei både til 
Stavanger og Kristiansand. Helikopteret i Arendal er 
heller ikke alltid tilgjengelig, enten det er dårlig vær, 
eller at de er opptatt med andre oppdrag. I tillegg er E39 
mellom Stavanger og Kristiansand en sterkt trafikkert 
veistrekning. Brannvesenet forteller at det årlig er over 
tjue utrykninger på trafikkulykker med trippelvarsling. 
De mener at disse tallene taler for seg selv og at det er 
behov for en ny og sikrere vei.

Et lite sykehus som Flekkefjord er naturlig nok 
avhengig av et godt samarbeid med større sykehus. 
Rotasjonstjeneste for personell er derfor etablert i 
samarbeid med Stavanger universitetssykehus for å opp-
rettholde best mulig kompetanse. At sykehuset stadig 
trues med nedleggelse gjør det dessverre ikke lettere å 
rekruttere kirurger og andre nødvendige faggrupper til 
Sørlandet. Når det først skrives, så er vel intet sykehus 
helt trygt fra helseforetakenes klør; flaggskipet og hele 
Norges bakvakt, Ullevål, skal jo legges ned [7, 8]!

Lister-regionen er stolt innehaver av landets beste 
lokalsykehus, og vi ønsker dem lykke til videre i arbeidet 
for sine akuttmedisinske tjenester!
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UTENFOR PENSUM

Ensomhet er et økende problem i vår tid. Nesten én av 
tre barn og unge har slitt med ensomhet, og dette til 
tross for at vi i dag har ubegrensede muligheter til å dele 
våre liv med hverandre på sosiale medier.

Utenom pensum kjenner sitt samfunnsansvar og forsøker 
å bøte på problemet. Her er en quiz som du kan bruke 
litt analog kvalitetstid på å løse sammen med en god 
venn i kantinen, på lesesalen eller i kollektivet.

Hjernetrim for de små grå
Tekst: Leif	Roland	Kørner

1.	Bjarte	Tjøstheim,	kjent	fra	Radioresepsjonen	og	NRK-serien	Presten,	er	født	og	oppvokst	på	Randaberg.	

				Hvilket	regjeringsmedlem	kommer	også	fra	denne	kommunen	på	Nord-Jæren?

2.	Stortingspresidenten	er	rangert	som	nummer	to	i	landet	etter	Kongen,	mens	statsministeren	er	nummer	tre.	

					Men	hvem	er	rangert	som	nummer	fire?

3.	Hvilke	språk	er	de	offisielle	på	Madagaskar?

4.	Hva	het	det	siste	studioalbumet	til	The	Beatles?

5.	I	hvilke	land	i	Mellom-Amerika	har	landet	og	hovedstaden	samme	navn?

6.	Hva	er	det	fulle	navnet	til	rektoren	på	Galtvort	i	Harry	Potter?

7. I	år	er	det	50	år	siden	kultfilmen	2001:	A	Space	Odyssey	ble	laget.	Hva	heter	regissøren?

8.	Filmen	fra	forrige	spørsmål	må	ikke	forveksles	med	sangen	David	Bowie	utga	året	etter.	Hva	heter	sangen?

9. Hvem	var	sirenene	i	Homers	Odysseen?

10.	Hva	heter	programlederen	i	Åndenes	makt?

11.	Hvilken	øy	må	du	reise	til	dersom	du	vil	besøke	Ny-Ålesund?

12.	Hvor	mange	fingre	har	Geir	Lundestad	på	høyre	hånd?	

1. Bent Høie 2.	Høyesterettsjustitiarius 3. Fransk og gassisk

4. Let It Be 5.	El	Salvador,	Guatemala	og	Panama.	Mexico	hører	til	Nord-Amerika.	

6.	Albus	Parsifal	Ulfrik	Brian	Humlesnurr 7.	Stanley	Kubrick	8.	«Space	Oddity»	

9.	Vakre	og	farlige	kvinneliknende	skapninger,	som	med	sin	skjønnhet	og	fortryllende	sang	lokket	sjøfolk	til	å	begå	skipbrudd	og	forlis.	

10.	Tom	Strømnæss	11. Spitsbergen 12.	Tre.	Han	mistet	to	fingre	i	en	økseulykke	i	barndommen

2.

25.

27.

5.

12.

16.-18. 

18. 

17.

31. 

Ikke bestemt
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Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

TROMSØ

April
«Frisk	nok	for	livet»	 
-	foredrag	med	Jørgen	Skavlan

BERGEN

OSLO

Mai 
Min	spesialisering	i	kardiologi

Min	spesialisering	i	ØNH

August
LIS1-møte

September
Årsmøte	i	Nmf	Oslo

Min	spesialisering	i	lungemedisin

April
Kampanje	for	mental	helse	og	 
spiseforstyrrelserpå	HUS

Pre Departure Training  
for	utvekslingsstudenter

Mai
Frokost	i	kantinen	på	BBB

Kampanje	om	faren	ved	bruk	av	tobakk,	 
e-sigaretter	og	snus	på	HUS

Foredrag	om	klima	og	helse	 
og	om	UNFCCC	-	sammen	med	klima=helse

April
Ultrabox	til	Kraków

AMG	kurshelg	i	Poznan

Mai

Lisenskurset	2018	(Kraków)*

2.

25.

27.

5.

12.

16.-18. 

18. 

17.

31. 

Ikke bestemt

27.-29.

27.-29.

.

11.-13.

20.

*Arrangeres	ikke	i	regi	av	Nmf
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Øystein	Ohr 

oystein.ohr@me.com

NASjONALT STyRE 2018
Ådne	Ringvoll 

adne.ringvoll@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
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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
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Avsender:	Nmf,	Pb	1152	Sentrum,	0107	Oslo




