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LEDER

«Guerir quelquefois, soulager souvent, 
consoler toujours.» 

-
«Ikke skade. Av og til helbrede. Ofte 
lindre. Alltid trøste.»

Fransk ordtak fra 1400-tallet1

SMERTE

Tuva Stranger
REDAKTØR ÆSCULAP

Noen smerter kan lindres med medisiner. Andre er det 
vanskeligere å få bukt med, men siden smerten er uunn-
værlig for vår overlevelse kan vi ikke utrydde den. Derfor 
lever smerten i beste velgående ute i verden, og venter 
på å angripe deg. En granat, et A4-ark, en tatoveringsnål, 
en knyttneve, et dårlig hjerte. Eller den kommer dypt 
innenfra og bryter overflaten i blant. Den har mange 
egenskaper, og er ofte urettferdig. 

Smerten finnes overalt. Noen ganger kan du kjenne den 
et sted du kan peke på, beskrive for andre enkelt, andre 
ganger er det vanskeligere. Vanskeligere å skjønne hvor 
smerten befinner seg, hva som har utløst den, hvordan 
du skal beskrive den. Når du har vondt kan jeg aldri vite 
hvordan det føles for deg. Noe som er vondt for meg er 
ikke nødvendigvis vondt for deg. Smerten er din, og alt jeg 
kan gjøre er å prøve å forstå hva den gjør mot deg, hva den 
får deg til å trenge. Det er ikke lett. Men jeg prøver likevel.

1Ofte tildeles dette ordtaket Hippokrates, men feilaktig, kan 

det virke som. Opphavet var vanskelig å spore. 
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Har du lyst til å skrive for Æsculap? 
Ta kontakt med oss på redaktor.aesculap@gmail.com! 

Frist for innsending til #4 med tema SEKSUALITET: 15. oktober 2018
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NOTA BENE

[1] Oxford University Press’s blog: 
https://blog.oup.com/2014/09/facts-history-of-pain-management-list/ 
 
[2] Illustrasjon: «Melankoli» (1892), Edvard Munch. http://samling.nasjo-
nalmuseet.no/no/object/NG.M.02813 Nasjonalmuseet / Lathion, Jacques, 
Offentlig eiendom

Litteraturliste
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Smerten omtales som medisinens eldste utfordring. Likevel har ikke mennes-
kenes lange eksistens og parallelle utvikling av kunnskap kunnet gi klare svar 
på hva den er, hva den skyldes eller hvordan tilnærme seg den. Vi vet den er 
sammensatt: pinefull og nødvendig på samme tid. Og i motsetning til tidli-
gere, forstår vi i dag såpass mye om smerten, til å vite at den i aller høyeste 
grad er subjektiv og kompleks. Den preges av fysiske, psykososiale, kulturelle 
og genetiske faktorer, i tillegg til at tidligere opplevelser kan virke inn. Med 
andre ord, smertens intensitet står ikke i direkte forhold til patologien som 
ligger bak. Smerten er menneskets faste følgesvenn - den svikter oss sjeldent. 
Gjennom tidene og frem til idag har fenomenet vært preget av myter, misfor-
ståelser, feildiagnostisering og vilkårlig behandling. Joanna Bourke har skrevet 
boken The Story of Pain: From Prayer to Painkillers, der man får et innblikk i 
menneskenes forhold til denne uunngåelige følelsen og opplevelsen. 

Her er et utvalg gjort av Oxford University Press’ blog (OUPblog) [1] på syv 
tilbakeblikk fra smertens historiske utvikling og menneskenes forsøk på å 
tilnærme seg den: 

1. Smerte var lenge beskrevet som en enhet uavhengig av den fysiske kroppen. Dermed kunne man 

tenke seg at kroppen hadde evnen til å bekjempe smerten og stå tilbake uberørt.

2. I India tok man utgangspunkt i dyr ved beskrivelsen av ulike grader smerte. Noen eksempler er 

«bjørnehodepine», der hodepinen lignet tunge bjørneskritt, «moskushjorthodepine» der den opplevdes 

som en galopperende hjort, og «hakkespetthodepine» - lik hakkingen til fuglen inn i barken av et tre. 

3. Frem til sent på 1900-tallet, ble barns sensitivitet for smerte mye diskutert. Det var stor uenighet 

i oppfattelsen av hvordan barn opplever smerte, og følgene var dramatiske. Frem til 1980-tallet ble 

blant annet nyfødte utsatt for smertefulle inngrep uten tilstrekkelig anestesi (dette kan leses mer 

om i forrige utgave av Nota Bene). 

4. Allerede i 1816 erfarte man at smertepersepsjonen kunne utebli selv ved alvorlige skader og sår 

under kampens hete. En amerikansk kirurg beskrev sine observasjoner av soldatene under krigen. 

Legen amputerte både ben og armer uten så mye som en reaksjon, inntil han informerte dem om 

deres tapte evne til bevegelse. 

5. Pre 1846 gjennomførte kirurger arbeidet sitt uten hjelp av effektiv anestesi, som for eksempel eter 

eller kloroform. Som kirurg på denne tiden krevdes det at man «var laget av jern og hadde nerver av 

stål». De måtte ikke la seg «forstyrre» av pasientenes skrik eller smertepregede bevegelser. 

6. På 1800-tallet var man av den oppfatning at smerte var en nødvendig faktor i tilhelningsprosessen. 

Dette førte til intervensjoner for å fremme smerte, slik som å tappe blod ved igler, som man mente 

skulle rense blodet for toksiner og redusere inflammasjon. 

7.  John Bonica, en anestesilege som selv led av kroniske smerter, etablerte det første symposiet for 

smerteforskning og -terapi i 1973, som resulterte i grunnleggingen av «International Association for 

the Study of Pain» (IASP). Dette er et internasjonalt og ledende forum for forskning, praksis rundt 

og behandling av smerte. Den norske legeforeningen tar blant annet utgangspunkt IASPs definisjon 

når de skal beskrive smerte i sine retningslinjer. 

Nota Bene

EN FAST FØLGESVENN
Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen 

Illustrasjon: Edvard Munch [2]



10

PROFILERPROFILER

Profiler Bilder: Privat

Tekst: Fajhar Zahra Hussain

Markus Vicente Olsen
Markus er 25 år og studerer i Oslo på femte året. Han har alltid 
hatt stor interesse for realfag, vitenskap og mennesker, og 
valget falt derfor på medisin. Noe han ser frem til er å gå på 
jobb for å hjelpe andre mennesker som trenger det. 

Fascinasjonen for synssansen og øyet ledet Markus til Boston, 
USA, hvor han har bodd i ett år i forbindelse med forsker-
linjen. Prosjektet han arbeidet med var basalforskning på 
inflammasjonsmediatorer i øyet. Som forskerlinjestudent har 
han fått muligheten til å lære mer om prosessene som må 
foregå for å komme frem til ny kunnskap, og at forskning er 
helt essensielt for akkurat dette. Han også fått mange venner 
fra hele verden med de samme interessene for oftalmologi, 
samt at han har deltatt på flere konferanser. 

I arbeidet med prosjektet fikk han virkelig erfare at tålmodig-
het er en dyd. Den første tiden var det vanskelig å få ting til 
å fungere, og det var mange tøffe perioder. «Basalforskning 
er veldig uforutsigbart, og man kan jobbe mange måneder 
uten at noe som helst fungerer,»  sier han. Kjæresten hans 
er også forskerlinjestudent, og hun jobbet med et lignende 
prosjekt på samme lab i Boston. Det var godt å ha hverandre 
for å holde motet oppe i denne perioden. Heldigvis endte det 
hele godt, og de jobbet dag og natt for å ta igjen alt de ikke 
hadde fått gjort i periodene der ting ikke gikk som planlagt. 
Markus er nå veldig fornøyd med å ha valgt å gå forskerlinjen.

Prøv å finne en effektiv studieteknikk så tidlig som mulig, 
da kan man spare masse tid som man kan bruke på andre 
ting.

Det er viktig å tilegne seg kunnskap på flere forskjellige måter. 
Jeg liker egentlig best å lese for å lære, men jeg har blitt veldig 
glad i kollokviegrupper. Kollokviegrupper er en veldig god 
måte å lære på, og jeg anbefaler alle å snakke med andre om 
det man har lest! 

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?

1.

2.
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Katarina Nordeng
Katarina er 23 år og studerer på 6. året ved Semmelweis 
University i Budapest. Hun valgte å studere medisin fordi 
man etter studiet har så mange muligheter; «Man kan jobbe 
som praktiserende lege, drive med forskning, jobbe i helse-
direktoratet eller WHO - ja, det er kun deg selv som setter 
grenser. Og uansett hva du velger, så er det meningsfullt og 
du utgjør en forskjell.»

Katarina er over gjennomsnittet glad i Norsk medisinstudent-
forening (Nmf), og spesielt alt som har med global helse å gjøre. 
Hun har nå startet på sitt tredje år som global helseansvarlig 
i Nmf Utland. Gjennom Nmf får man mange muligheter. 
Hun har blant annet vært på internasjonale konferanser i 
Tanzania og Sverige, og gjennomført flere kampanjer med 
Nmf sin globale helsekomité. Det viktigste hun har lært er 
at «du alltid er god nok, og selv om du tenker at du ikke kan 
nok til å ta på deg et verv, så tar du feil. Du kommer til å lære 
så mye på ferden.»

Interessen for forskning førte til at Katarina nå er en del av en 
forskningsgruppe i Budapest som forsker på mikropapillært 
carcinom og dens spredning. Hun har lært utrolig mye om 
prosedyrene rundt forskning i løpet av de årene hun har vært 
med på laget, og ikke minst om hvor lang tid ting tar – for ting 
tar tid når man forsker på molekylært nivå. Forskningen de 
holder på med baserer seg på hvorfor akkurat mikropapillært 
carcinom har en høy spredningsrate, og svarene kommer i en 
publikasjon ganske så snart, så det er bare å vente i spenning.

Senk skuldrene og nyt studietiden, den er over før du vet ordet 
av det. Og ikke minst, meld deg inn i Nmf fra studiestart og 
ta på deg et verv. Det er så lærerikt, og du får så mange gode 
erfaringer du kan ta med deg videre i livet.

Du kan bruke så mange bøker, fancy apper og medisinske 
videokanaler (onlinemeded, sketchy, osmosis, mm.) som du vil 

– men det jeg har fått aller mest bruk for gjennom studietiden 
er gode venner som støtter meg når jeg er lei.

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?

1.

2.



12

PROFILERPROFILER

Madeleine Myrvold
Madeleine er 21 år og studerer ved UiB. Hun har fullført 2. 
året, og har nå permisjon fra studiet for å forske på full-
tid. Medisin virket som det perfekte valget for henne, fordi 
hun er en skikkelig realfagsnerd som har et litt overopti-
mistisk håp om at hun skal bidra til å redde verden. Hun 
er med i studinekoret Plica Vocalis, MSO (Medisinernes 
seksualopplysning) og Eureka! (forskerlinjeforeningen). 
«Det er veldig hyggelig å bli kjent med medstudenter og 
det skaper samhold på tvers av kull og studieretning.»  

Forskningsprosjektet ble valgt litt tilfeldig; Det å skulle velge 
et prosjekt allerede fra 1. året på studiet gjør at man ikke vet 
så mye om de ulike fagfeltene. Madeleine visste dog at hun 
ønsket et prosjekt med lab-arbeid, fordi det gir nærhet til 
dataene man skal jobbe med. Da hun tok kontakt med sin 
veileder, fikk de en god tone med en gang, og det virket som 
et interessant prosjekt. Madeleine har ikke kommet veldig 
langt i fulltidsåret enda, men det er allerede både spennende 
og utfordrende. Som forskerlinjestudent krever det at man 
jobber enda mer selvstendig enn et normalt studieløp. Man 
må lære å finne og lese relevant litteratur. Hennes prosjekt 
går ut på å validere biomarkører for livmorkreft, som gjør at 
man lettere kan oppdage de som har en mer aggressiv sykdom. 
Det kommer til å bli et spennende år fremover for Madeleine, 
og vi i Æsculap-redaksjonen ønsker henne masse lykke til!

At du ikke må være redd for å prøve. Ta kontakt med en 
mulig veileder/professor. De ønsker å føre forskningen 
sin videre, og er stort sett veldig glad for å få et nytt hode 
med på prosjektet sitt eller eventuelt peke deg i retning 
av noe annet spennende du kan være med på. Ikke tenk 
for mye over hvordan det kommer til å gå; så og si alle 
prosjekter kommer i mål bare man har litt stå-på-vilje. 

Medstudenter. Du kommer ingen vei uten hjelp fra de rundt 
deg. Jeg har vært veldig heldig med at jeg kom inn i et stu-
diemiljø med en ekstremt hjelpsom delekultur. Det har blitt 
en norm at man deler med seg av nyttige nettsteder, apper, 
kompendier og eventuelt egne notater. Å kunne bygge videre 
på erfaringer fra de som har vært gjennom det samme før 
deg er veldig kjekt, og du slipper å starte helt på bar bakke. 

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?

1.

2.
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Torfinn Støve Madssen
Torfinn er 25 år og går siste året på medisinstudiet ved 
NTNU. Tidligere har han vært aktiv i Studentrådet og Norsk 
medisinstudentforening, samt jobbet mye med medisinsk 
grunnutdanning. Når han ikke studerer, jobber eller forsker, 
pleier han en lidenskap for gitarspilling og realfagshumor. 
Han har en vitsegruppe på Facebook, «Torfinns realfagsvitser», 
som for tiden har hele 475 medlemmer.  

Torfinn er forskerlinjestudent, og har jobbet med et prosjekt 
om brystkreft og metabolisme. I hans prosjekt har de sett 
på hvordan brystkreftbehandling og fysisk aktivitet påvir-
ker metabolismen til pasientene. «Brystkreftbehandling er 
assosiert med en del metabolske bivirkninger, for eksempel 
vektøkning og dyslipidemi, men en vet ikke helt hvorfor dette 
skjer.»  På forskerlinjen har han lært om skriving, statistikk, 
dataanalyse, muntlig formidling, kritisk lesning av artikler, og 
han har fått dybdekunnskap om metabolisme og brystkreft. 
Ting har ikke alltid gått på skinner, men det er kanskje i de 
periodene han har lært mest. «Det viktigste har kanskje vært å 
lære å arbeide selvstendig med spørsmål og problemstillinger 
der ingen har fasitsvaret», sier han.

Mitt beste tips er å lære god tidsdisponering. Det er utrolig 
hva man kan få til om man blir god på dette.

UpToDate. Det er et klinisk oppslagsverk som har kjempefine 
kunnskapsoppsummeringer om svært mange tema. Det er 
basert på amerikanske forhold, men likevel veldig nyttig. 

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?

1.

2.
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BERETNING FRA PSYKIATRISK AVDELING

Det å forstå, klassifisere og behandle andre men-
neskers smerte er en av de mest sentrale delene av 
legegjerningen. Dette gjelder like mye på psykiatrisk 
avdeling som på en hvilken som helst annen sengepost. 
Likevel har en sommer med psykiatriske pasienter bydd 
på utfordringer som jeg nok ikke ville møtt så mange 
andre steder.

Som 5. års medisinstudent med helt ny midlertidig lisens 
synes jeg smerte veksler mellom å være lett å forstå 
og så godt som umulig å begripe. Der jeg grøsser ved 
tanken på episiotomi1 under fødsel, må det en grundig 
kartlegging av sykehistorien til for at jeg forstår hvorfor 
meniskskade medfører arbeidsuførhet. Jeg har ingen 
problemer med å forstå håpløsheten og fortvilelsen 
som kommer med kjærlighetssorg, men må bruke mye 
tankekraft for å forstå redselen ved agorafobi2.

Somatisk smerte kan være murrende, stikkende, bren-
nende eller klemmende, mens psykisk smerte har et mye 
bredere spekter av uttrykksformer. Den kan komme som 
frustrasjon, selvbebreidelse, angst, sinne, depresjon, 
fortvilelse, sorg, frykt, selvhat, bitterhet eller hevnlyst. 
Der somatisk smerte stort sett er ganske uforanderlig 

beretning fra
 psykiatrisk avdeling

og	konstant,	har	man	ofte	flere	psykiske	smerter	på	en	
gang, og disse forandrer ofte form. Sorgen over funk-
sjonssvikt kan bli til sinne over verdens urettferdighet 
og legene som ikke gjorde nok, som igjen kan bli til 
selvbebreidelse over manglende evne til å takle egen 
situasjon. Innimellom er smertereisen lett å forstå, mens 
forsøket på å forstå påstanden om at politiet er djeve-
lens utsendte disipler og kilde til verdens ondskap, kan 
skape tensjonshodepine hos selv den minst nevrotiske 
legestudent. 

Smerten en stakkars legevikar utsettes for er ikke alltid 
så unik for psykiatrien. Ubehaget av å bli vekket halv 
fire	natt	til	torsdag	av	en	telefon	fra	legevakten	når	man	
endelig	har	sovnet,	etter	å	ha	tatt	imot	fire	pasienter,	
for eksempel. Eller følelsen av å aldri ha lest nok eller 
kunne nok, eller at eksemplene fra forelesning ikke 
stemmer overens med de virkelige pasientene. På en 
psykiatrisk sengepost er dette ganske ofte kombinert 
med frustrasjonen over å overhodet ikke begripe hvorfor 
pasienten oppfører seg som hun eller han gjør. Det er 
ikke alltid man vet det i somatikken heller, men det er 
sjelden pasienter på lungeavdelingen kler seg nakne 
fordi klærne vil dem vondt. En annet kilde til smerte 
er motoverføringen: det at man i psykiatrien må bruke 
seg selv og det en føler i en samtale for å klare å diag-
nostisere og hjelpe pasienten. 

Et annet likhetstrekk mellom smerten i psykiatrien og 
somatikken er hvor ofte den er iatrogen3, om enn av litt 
forskjellige grunner. Der kirurgene bruker skalpeller og 
flytter	rundt	på	indre	organer,	har	psykiaterne	lov	om	
psykisk helsevern som redskap til å påføre folk ubehag. 

«Der kirurgene bruker skalpeller og flytter 
rundt på indre organer, har psykiaterne 

lov om psykisk helsevern som redskap til å 
påføre folk ubehag.»

Tekst: Ane Drougge Vassbotn

Illustrasjon: Håvard Søndenå

1. Episiotomi: kirurgisk snitt i perineum for å få forhindre at perineum revner til analåpning      2. Agorafobi: Angst for å oppholde seg utenfor hjemmet

3. Iatrogen: sykdomsbilder og -tilstander som er legepåførte
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Paragraf 3.2 og 3.3 i lov om psykisk helsevern gir leger hjemmel 
til å holde mennesker som ikke ser på seg selv som syke inne på 
lukket avdeling. Mennesker som selv mener de er friske, ja, de 
er faktisk friskere, sunnere og sterkere enn noen andre i Norge, 
og av så stor betydning for fedrelandet at man risikerer krig og 
hungersnød hvis de blir holdt inne. Da fungerer det sjelden 
med forsøk på trygging om at man ønsker å hjelpe pasienten 
til å bli kvitt angsten og at man bare er der for pasientens beste. 
For selv om tvang bare skal bli brukt der det strengt tatt er 
nødvendig, hindrer ikke det at bruken skaper ubehag for både 
leger, miljøpersonale og pasienter.

Der de kirurgiske pasientene stort sett forteller om hvor de har 
vondt og om behovet for smertestillende, er situasjonen ganske 
annerledes på psykiatrisk avdeling. De psykiatriske pasientene 
kan like gjerne ha behov for å snakke med en prest, eller motta 
forståelse for at man fortjener smerten på grunn av synder gjort 

i tidligere liv. Til de som likevel får legemidler, om enn ikke alltid 
frivillig, kan psykiatrien tilby smertestillende i form av antipsy-
kotika, som ikke bare fjerner hallusinasjonene, paranoiaen og 
det medfølgende sinnet, men også resten av følelsesregisteret. 
Jeg tror det må kunne sammenlignes med forsøket på å spise 
etter et litt heftig tannlegebesøk. De som ønsker legemidler er 
like mangfoldige som resten av befolkningen. Noen er livredde 
for Paracet, mens andre ønsker opioider for vondt i tåen. Noen 
nekter å ta Imovane selv om de ikke har sovet på tre netter, 
mens andre ønsker Xanor for å takle frokosten. 

For meg er psykiatrien et av de mest interessante feltene innen-
for medisinen. Letingen etter hva som ligger til grunn for folks 
atferd og tanker er så givende at det gjør opp for den smerten 
en selv eventuelt føler på jobb. I tillegg rommer psykiatrien 
noen av de kuleste og klokeste legene jeg har møtt.
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UTFORDRINGER I KIRURGIUTDANNINGEN

Utfordringer i  
kirurgiutdanningen: 

en oppdatering fra AMEE 2018
Tekst: Ingar Næss Bilde: Privat

The Association for Medical Education in Europe 
(AMEE) er, som navnet tilsier, en organisasjon som 
fremmer undervisning for medisinstudiet og andre 
helsefag. Den årlige AMEE konferansen er en arena hvor 
ulike universiteter, nasjonale forbund og andre aktører 
kommer sammen for å utveksle ideer og erfaringer, for 
å lære av hverandre og hente inspirasjon til under-
visning og organisering av helsefaglige utdanninger. 
Konferansen har pågått siden 1973, og vertskapet roterer 
årlig mellom ulike europeiske byer [1]. AMEE ble i år 
avholdt i Basel, Sveits. Byen er kjent som kulturhoved-
staden langs Rhinen, og kan skilte med et medisinsk 
universitet grunnlagt på 1400-tallet. Konferansen har 
et særdeles internasjonalt publikum og i år var deltok 
rundt 4000 delegater, fra 98 ulike deltakernasjoner.

Som student har du mulighet til å søke om å få delta 
på AMEE. Medisinsk fagutvalg (MFU) i Oslo får årlig 
midler fra fakultetet til å sende en delegasjon med 
studenter til konferansen. To billetter ble forbeholdt 
MFU-styret, mens seks plasser var søknadsbaserte. 
NTNU, UiB og UiT stilte også med delegater, om enn 
med noe forskjellige vilkår for deltagelse.

Nytt av året på konferansen var implementeringen av 
«surgery track», en forelesningsrekke med fokus på 

spesialistutdanningen av kirurger [2]. Det innledende 
symposiet bestod av fire forelesere fra USA, Australia, 
England og Saudi Arabia. Foreleserne representerte 
sine nasjonale kirurgiske forbund, og holdt innlegg 
hvor de redegjorde for organiseringen av spesialist-
utdanningen i kirurgi. 

Utfordringene i kirurgiutdanningen står tilsynelatende i 
kø, og jeg vil nå forsøke å oppsummere noen av temaene 
som ble diskutert under symposiet. Først og fremst er 
det bred enighet om at antallet søkere og rekrutterin-
gen til de kirurgiske spesialitetene er synkende [3, 4]. 
Videre ble det vist til at legestudenter er mer fornøyde 
med undervisningen i de medisinske enn i de kirur-
giske fagene [5]. I tillegg oppgir medisinstudenter at 
det er mangelvare på positive rollemodeller innenfor 
kirurgien. Dette er faktorer som neppe bidrar til at 
rekrutteringsutfordringene blir løst med det første.

Om ikke dette er nok, så rapporterer spesialistkandi-
datene i de kirurgiske fagene om lavere livskvalitet 
under utdanningen sammenlignet med de medisinske 
profesjonene [4]. Det er også enighet om at kirur-
giutdanningen er lang og delvis ineffektiv, da mye 
tid forsvinner til servicearbeid og drift. Omlegging 
til EUs nye regelverk med kortere vakter og færre 
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arbeidstimer per uke presser nå frem et behov for 
endringer. Lyspunktet er at danskene har lykkes med 
å utdanne dyktige kirurger på kun 37-timers arbeids-
uker, godt innenfor EU-direktivene på maksimalt 48 
timer [6]. Danskene har dermed vist verden at det er 
mulig å tilegne seg nødvendige kirurgiske ferdigheter 
på tross av påtvunget effektivisering. Til informasjon 
er 40-timersuken utgangspunktet i Norge [7]. I denne 
sammenheng kan det være greit å minne om at ame-
rikanerne for bare et par år siden innførte et tak på 
80-timers arbeidsuker [6, 8].

At dyktige kirurger kan utdannes innenfor EU sin tids-
ramme på 48-timers uker forutsetter naturlig nok at 
andelen kveldsvakter, nattevakter, helgevakter og nevnte 
servicearbeid må reduseres kraftig. Bare slik kan det 
frigjøres mer tid for kandidatene i kirurgi til å være i 
operasjonssalen for faglig utvikling under oppsyn av 
overlegene [6]. Craig Mcllhenny fra The Royal College of 

Surgeons, UK, kunne fortelle at gjennomsnittlig antall 
utførte appendektomier for spesialistkandidater etter 
2 år i generell kirurgisk spesialisering var 1 (range: 0 - 
60) [4]. I England har de derfor prøvd å imøtekomme 
dette problemet ved å innføre et krav om at kirurgi-
assistenter skal ha 60% av arbeidstiden sin på dagtid 
[4]. At et slikt nasjonalt minstekrav er nødvendig sier 
en del om vaktbelastningen og mengden servicearbeid 
kandidatene kan utsettes for.

Et tema som gikk igjen i innleggene til foreleserne 
var fokuset på implementeringen av kompetanse-
mål i utdanningen. Hverken Storbritannia, USA 
eller Australia så ut til å ha noen operasjonsliste 
(ferdighetskrav, red. anm.) slik som vi har i Norge. 
Legeforeningen har som kjent (for de som følger debat-
ten rundt den nye LIS-utdanningen) fremmet krav om 
at obligatoriske operasjonslister fortsatt må gjelde [9]. 
Helsedepartementet har derimot bestemt seg for at 
disse listene skal være retningsgivende og ikke lenger 
obligatoriske [10, 11].

Legeforeningens faggrupper har uttalt at fraværet 
av en obligatorisk operasjonsliste vil føre til at spe-
sialistutdanningen kan komme til å få ulikt innhold 
prisgitt opplæringssykehuset [9]. USA sitt utdannings-
program og deres kompetansemål har i så måte en del 
utfordringer, da en nyere studie har vist stor forskjell i 
morbiditet og mortalitet blant amerikanernes kirurgiske 

«Tidspress på utdanningens 
lengde, økonomi og upresise 

kompetansemål kan se ut til å 
ha trumfet behovet for gode og 

trygge kirurger.»



18

UTFORDRINGER I KIRURGIUTDANNINGEN

 Wojtczak A. AMEE Occasional Paper 5: History of AMEE 

1972 - 2009. Dundee, United Kingdom: Association for 

Medical Education in Europe (AMEE); 2013.

AMEE. With Surgery Education Track. AMEE 2018. Congress 

Centre, Basel, Switzerland2018.

Williams TEJ, Satiani B, Ellison EC. The Coming Shortage 

of Surgeons: Why They Are Disappearing and What That 

Means for Our Health. Silver J, editor. United States of 

America: Praeger; 2009.

Improving Surgical Training: Proposal for a pilot surgical 

training programme. London: Royal College of Surgeons of 

England; 2015 10.2015.

Nasomtrug T. A Study of Medical Students’ Satisfaction 

with Clinical Education in Surgery Section comparing with 

Medicine Section: Why do they prefer Medicine Section. In: 

2018 A, editor. AMEE 2018; Basel, Switzerland: AMEE 2018; 

2018. p. 80.

Temple J. Resident duty hours around the globe: where are 

we now? BMC Med Educ. 2014;14.

Schrøder-Aasen T. Arbeidstid [Internet]. YngreLeger.

no: Yngre Legers Forening. 2016. [cited 2018 07.09.2018]. 

Available from: https://yngreleger.no/artikkel/arbeidstid.

Sneider EB, Larkin AC, Shah SA. Has the 80-hour workweek 

improved surgical resident education in New England? J 

Surg Educ. 2009;66(3):140-5.

Bordvik M. Fagmiljø i opprør over spesialistkrav. Dagens 

Medisin. 2017 02.03.2018.

Stien H, Forfang RM, Straume K. Prosedyretrening og kurs 

skal ivaretas. Dagens Medisin. 2018 05.03.2018.

Helsedirektoratet. Generell informasjon om ny spesi-

alistutdanning for leger 27.08.2018: Helsedirektoratet; 

2018 [Available from: https://helsedirektoratet.no/

autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/spesi-

alistutdanning-og-spesialistgodkjenning/lege/

ny-spesialistutdanning/generell-informasjon-om-ny-spesi-

alistutdanning-for-leger.

Ibrahim AM, Ghaferi AA, Thumma JR, Dimick JB. Variation 

in Outcomes at Bariatric Surgery Centers of Excellence. 

JAMA Surg. 2017;152(7):629-36

Litteraturliste

[9] 

[10] 

[1] 

[3] 

[4] 

[7] 

institusjoner [12]. Innspill fra salen under symposiet 
poengterte derfor at kompetansemål er fine på papiret, 
men i praksis inneholder de lite reell læring. Følgelig 
ser vi at de flotte læringsmålene ikke gir tilstrekkelig 
standardisering av kirurgens ferdigheter mellom ulike 
opplæringsinstitusjoner. Det er behov for noe mer 
målbart, og en obligatorisk operasjonsliste er derfor 
etterspurt.

For undertegnede var det svært lærerikt å få å være 
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Sindha Agha
-

photographies
Text: Tuva Stranger Photography: Sindha Agha

After listening to the podcast Radiolab's Sex Ed series 
[1], in a segment called «What are periods?», Æsculap 
was particularly intrigued by the one of the featuring 
artists, Sindha Agha. She talked about her diagnosis, 
endometriosis, and the pain that inevitably joins her 
cycle every month. The most interesting to me is how 
she works through the pain by imagining colors in 
her mind. Sindha uses her experiences in her work as 
a filmmaker and photographer, and we are proud to 
feature some of her work in this particular issue on 
pain. Follow her on instagram for more art on: @sindhas

«Sindha Agha is a Pakistani-American filmmaker & 
photographer from rural Illinois who creates intimate, 
anthropological works that harmonize humor and 
sadness. Sindha experiments with documentary & 
narrative genres to illustrate how social forces shape 
deeply personal experiences. «Birth Control Your Own 
Adventure,» her hybrid personal documentary about 
systemic sexism in reproductive healthcare, has over 12 
million views on Facebook Watch – making it the New 
York Times’ most popular Op-Doc, and is an official 
selection for the 2018 Tribeca Film Festival. Sindha is 
currently based in Los Angeles and is a 2018 Sundance 
Ignite Fellow and Sundance New Voices Fellow.»[2]

[1] https://www.wnycstudios.org/story/sex-ed/

[2] https://www.sindhaagha.com/about-1/

Litteraturliste
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Hvorfor valgte du LIS1-stilling i Østfold?
Jeg søkte mange steder. Basert på de tilbudene jeg fikk, 
valgte jeg Sykehuset Østfold grunnet lokalisasjon til 
familie og bekjente, og fordi det var et helt nytt syke-
hus med et nokså stort pasientvolum i akuttmottaket.

Hva er du fornøyd med?
Vi fikk god informasjon før oppstart, med innføring i 
alt fra IT-systemer til lokale instrukser. Ledelsen var til-
gjengelig og fulgte vår formelle progresjon i læringsmål 
gjennom året. Vaktarbeidet foregikk i trygge rammer, 
med tilstrekkelig selvstendighet til at det ga god læring, 
uten at det føltes uansvarlig eller overveldende. Stort 
sett var det svært imøtekommende og erfarne kollegaer, 
som la opp til at du gradvis ble tryggere på å ta egne 
beslutninger. Det var flere muligheter til å involvere seg 
i sine interessefelt, om det var forskning eller klinisk 
fordypning i en spesialitet. 

Hva er du ikke fornøyd med? 
En rekke IT-problemer var ikke til å unngå, deriblant 
problemer med tilganger og fullføring av e-læringskurs. 
Arbeidsbelastningen var i perioder for høy, særlig 
under influensasesongen da Sykehuset Østfold hadde 
rekordmange korridorpasienter. Enkelte funksjoner, 
eksemplifisert med forundersøkelser for dagkirurgi, 
virket å være en formalia heller enn en legeoppgave. 
Konflikter på tvers av avdelinger, som ofte gjaldt uenig-
het mellom overlegene om hvilke pasienter som tilhørte 
hvor, var også mindre hyggelig å være mellommann i. 
Og selv om det var å forvente, så var det tidkrevende å 
samle inn signaturer fra supervisorer som ikke kjente 
den nye kompetanseportalen.

Hva har gjort mest inntrykk så langt?
Det er mange ting som har gjort inntrykk. Informere 
pasient og pårørende om alvorlige diagnoser, være 
vitne til hvordan avgjørelser om liv og død blir tatt, 
forsøke å lindre symptomer hos døende pasienter, og å 
oppleve hvor alvorlig det kan bli hvis kommunikasjon 
og samarbeid svikter. Det var også tøft å stå i situa-
sjoner med mye å gjøre, hvor man nærmest drev med 
«brannslukningsarbeid». Det er ikke lett å forsone seg 
med sine beslutninger, når de tas på et mangelfullt 
informasjonsgrunnlag.

Hva er din beste erfaring som LIS1-lege? 
Det må være situasjoner der jeg følte jeg utgjorde en 
viktig og positiv forskjell – utover det en skulle for-
vente. Dette er situasjoner der jeg har oppdaget noe 
som enkelt kunne gått under radaren, eksempelvis 
kreftdiagnoser og starten på en indre blødning. Det er 
i disse situasjonene man får følelsen av å ha reddet liv.

Har du gjort noen feil som andre kan lære av? 
Noen feil er av mer bagatellmessig art, slik som hvordan 
kode korrekt og hvordan henvise til riktig instans. Det 
er synd for sykehuset, og i blant pasienten, at det glip-
per på slike ting, men det er nesten uunngåelig å ikke 
gjøre slike feil når man er ny på sykehuset. Et sted jeg 
mener skoen trykker, både for meg selv og sykehuset 
generelt, er kommunikasjonssvikt ved for eksempel 
overlevering av pasient mellom avdelinger, vaktlag 
eller primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 
I en travel hverdag er det lett for at beskjeder ikke når 
fram, og dette kan gå utover pasientsikkerheten. Særlig 
gjelder dette pasienter som ikke kan ta vare på seg selv, 
slik som svært somatisk syke eller de med kognitiv svikt. 
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Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret/syke-
huset? 
På et sykehus vil du som LIS1 møte mange ulike 
avdelinger, og alle har sine «egne» arbeidsmiljø. Noen 
steder trivdes jeg mer enn andre, men det var aldri 
slik at jeg gruet meg til å dra på jobb. Som LIS1 blir du 
kjent med mange på sykehuset, og det er naturlig at 
man ikke har et like godt samarbeid med alle. Stort sett 
har det gått greit, men jeg vil anbefale nye LIS1 å ha lav 
terskel for å ta opp vanskelige situasjoner og mistrivsel 
med tillitsvalgt eller andre kollegaer som en stoler på.

Hvordan er livet utenfor legekontoret/syke-
huset?  
Det er på mange måter hva du gjør det til selv. En stor 
overgang fra studietiden til arbeidslivet er mangelen 
på fleksibilitet, og for min egen del måtte jeg gjøre nye 
prioriteringer. Det går ikke an å gjøre alt man har lyst til.

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som dis-
triktsdoktor? 
Det er ikke lenge siden jeg begynte i distrikt, så jeg har 
ikke så mye erfaring å lene meg på. Allikevel tror jeg at 
jeg vet svaret: kommunikasjon og en evne til å skille 
en bagatell fra noe alvorlig. Dette krever en symbiose 
mellom personlige evner og faglig innsikt. Det er ikke 
alltid like lett å fange opp hva som foregår. Det er din 
vanskelige oppgave å danne et bilde av hva pasien-
ten egentlig sliter med, og du vil oppleve at ikke alle 
pasienter er like flinke på å hjelpe deg til å hjelpe dem.

Hvor mye jobber du hver uke?  
Jeg har arbeidet i full stilling, med gjennomsnittlig 37.5 
timer i uka. Mengden overtid varierer. Noen måneder 
var det inntil åtte timer, andre var det nærmest ingen. 
Jeg godtok en utvidet arbeidstid (UTA) på 1.5 time i 
uken i siste halvdel av sykehustjenesten.

Tips til andre som skal i turnus?
Benytt turnustjenesten som den flotte læringsarenaen 
den er. Ikke være redd for å spørre om hjelp. Og la deg 
inspirere av dyktige kollegaer som kan hjelpe deg å 
vokse som behandler.

Hva skal du gjøre når du er ferdig med LIS1?
Det vet jeg ikke ennå. Utdanningen åpner så mange 
dører, og LIS1 er perfekt for å kikke seg rundt. Det kan 
hende jeg tar et vikariat i allmennpraksis, mens jeg 
arbeider med noen skriveprosjekter. Det kan også hende 
at jeg går inn i en doktorgrad. Uansett, på tross av 
utfordringene knyttet til vaktarbeid, arbeidstid og 
logistikk i sykehus, så er jeg rimelig sikker på at jeg 
befinner meg der igjen senere.
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Smerte og smertebehandling er et uunngåelig og 
evig relevant tema for enhver som velger å studere 
og utøve medisinfaget. Dessverre kan det ofte bli 
preget av en noe klinisk tilnærming, der man søker å 
«fikse»	pasienten	og	vier	mindre	oppmerksomhet	til	
pasientperspektivet og selve opplevelsen av smerte. 
Dette bøter noen timer med denne boken på ganske 
effektivt,	da	man	både	blir	presentert	for	flere	rele-
vante teorier rundt smerte og smerteopplevelser, og 
en grundig diskusjon om moralske og etiske aspekter 
i smertebehandlingen. 

Boken kan grovt deles i to deler. Den første fungerer 
som en detaljert innledning i den personlige erfa-
ringen av smerte, og smertefenomenet presenteres 
og diskuteres i lys av både vitenskapelige teorier og 
pasienterfaring. Den andre halvdelen av boken vies 
til	diskusjon	og	refleksjon	rundt	det	moralske	aspektet	
ved	smerte,	og	tar	for	seg	flere	etiske	utfordringer	
knyttet til smertebehandling og pasientsamhandling. 
Forfatterne går grundig til verks, og nøkkelaspekter 
som autonomi og selvpåført smerte, placeboeffek-
ten og eutanasi drøftes og diskuteres. Både pliktetisk 
og konsekvensetisk tilnærming benyttes for å kunne 

presentere utfordringene mest mulig detaljert, samt 
gi leseren et innblikk i tankegangen til forfatterne når 
disse vurderes. 

Boken dekker viktige etiske problemstillinger, og er 
fengslende lesestoff for den som ønsker et dypere 
dykk ned i både smerteproblematikken og forholdet 
mellom lege og pasient. Språket er til tider noe formelt, 
og står i kontrast til det nærmest intime temaet som 
diskuteres, men forfatterne klarer utmerket å balan-
sere mellom en en vitenskapelig-teoretisk og praktisk 
tilnærming til smerte på et fåtall sider. Et eget kapit-
tel er viet til profesjonalitet i samhandlingen mellom 
pasient og behandler, og de etiske problemstillingene 
drøftes også med tanke på praktisk fremgangsmåte i 
pasientbehandlingen. 

Smerte - fenomen og etikk kan anbefales som en intro-
duksjon til det omfattende temaet smerte, og for de 
som ønsker tankevekkende lesestoff som er relevant 
i klinisk praksis. 

Yulia Panina

SMERTE  
- FENOMEN OG ETIKK

Bokanmeldelse

SMERTE - FENOMEN OG ETIKK
PER NORTVEDT, FINN NORTVEDT

136 SIDER, UTGITT 2018
ISBN: 9788205501249
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Boken lover å introdusere leseren for de mest sentrale 
områdene innen nyere psykologi, noe den klarer til en 
viss grad. Forfatter Leif A. Helgesen er førstelektor ved 
Stavanger Universitetssykehus, og hans brede kliniske 
erfaring kommer tydelig frem i denne læreboken. 

Boken er delt inn i 14 kapitler. Den tar for seg sentrale 
temaer som for eksempel stressmestring, barns utvikling, 
emosjoner og motivasjoner, samtidig som den tangerer 
det	filosofiske	med	kapitler	som	«det	gode	og	det	
onde	mennesket».	Dette	er	store	temaer	der	414	sider	
kommer litt til kort for å virkelig dykke ned i emnene. 

Jeg liker at hvert av kapitlene har korte sammendrag 
med hovedbudskapet, men der boken er virkelig god 
til å formidle er i menneskeskildringene. 

Dette er en oversiktlig og overkommelig lærebok der 
budskapet kommer tydelig frem og den roter seg 
sjeldent bort i tunge formuleringer. Denne boken må 
være midt i blinken for psykologistudenter, og funge-
rer godt som et supplement og annet perspektiv til 
medisinstudentenenes psykiatriundervisning, eventuelt 
for å lære seg selv bedre å kjenne. 

Kristine Grini Jacobsen

Menneskets dimensjoner 
- Lærebok i psykologi 

Bokanmeldelse

MENNESKETS DIMENSJONER
-LÆRERBOK I PSYKOLOGI
LEIF A. HELGESEN 
414 SIDER, UTGITT 2017 
CAPPELEN DAMM AKADEMISK
ISBN: 9788202537975
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Denne boken forsøker å bruke forståelsen vi har fått 
om hjernen som et grunnlag for å forstå psykiske lidel-
ser. Den ser på psykiatriens verden fra en nevrologisk 
innfallsvinkel, men ser også på samspillet mellom 
hjerne og patologi. Jeg satte spesielt pris på det korte 
repetisjonskapittelet om sentralnervesystemet, som 
handlet om både funksjonelle enheter og anatomi. 
Andre kapitler tar for seg klassiske sykdommer, slik 
som schizofreni og affektive sinnslidelser, men går 
også gjennom psykofarmaka og elektrokonvulsiv terapi.

Boka bærer preg av å være en introduksjon til faget, 
men faller nok samtidig litt på utsiden av kjernepen-
sumet til medisinstudentene. Den har en god struktur 
og	er	lett	å	finne	frem	i,	slik	at	som	en	oppslagsbok	
er den super.

Hvis favorittfagene dine er nevrologi og psykiatri, er 
denne boken midt i blinken for deg.

Kristine Grini Jacobsen

Klinisk neuropsykiatri 
   - Fra molekyle til sygdom

Bokanmeldelse

KLINISK NEUROPSYKIATRI 
-FRA MOLEKYLE TIL SYGDOM

RABEN ROSENBERG OG PAUL VIDEBECH
560 SIDER, UTGITT 2018

FADL
ISBN: 9788777499241
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Den populærvitenskapelige boken Immun, med 
undertittelen Kroppens kamp for å overleve, er skre-
vet av Anne Spurkland, immunolog og professor ved 
Universitetet i Oslo. Bokens målgruppe er ikke-medisi-
nere, og forfatteren ønsker å gi en forståelig innføring i 
det komplekse og konstant arbeidende immunsystemet.

Spurkland gir mye av seg selv. Boken er bygget opp 
rundt fortellinger, både fra hennes eget liv og - ofte 
banebrytende - medisinsk historie. Flere ganger inte-
ragerer det personlige og det historiske.

Fortellergrepet bygger en ramme rundt fagformidlin-
gen. Historiene gir avbrekk fra faktaene, som blir mer 
letthåndterlige. Imidlertid synes undertegnede at de 
personlige livshendelsene tidvis tar for mye plass og 
blir for detaljerte, sett i forhold til faginnholdet. Det 
er synd, for boken er god til å formidle (veien til) fakta 
om immunologi. 

Springende mellom de personlige fortellingene, den 
medisinske historien og faktaformidlingen, fortoner 
flere	av	kapitlene	seg	uryddige	underveis.	Imidlertid	

kommer sammenhengen tydeligere fram utover i de 
enkelte kapitlene, og før et kapittel avsluttes blir de 
røde trådene nøstet mer eller mindre sammen til en 
helhet. 

I populærvitenskapelige bøker er det viktig å gjøre 
innhold og språk forståelig. I Immun	er	det	flere	meta-
forer og ordforklaringer underveis. For eksempel blir 
begrepene	«Major	Histocompitability	Complex	(MHC)»	
og	«antigen»	stegvis	introdusert	og	forklart,	og	en	meta-
forisk sammenlikning mellom immunsystemets modning 
og veien til å bli fotballproff treffer svært godt. Andre 
metaforer er ikke like forståelige, selv med medisinsk 
bakgrunnskunnskap, og enkelte ganger glipper det 
med ordforklaringene. For eksempel mangler begrepet 
«koagulasjonsfaktor»	en	forutgående	forklaring.

Oppsummert er Immun svært god populærvitenskapelig 
fagformidling til ikke-medisinere, mens medisinstu-
denter sannsynligvis har større interesse og utbytte av 
historiene bak de medisinske oppdagelsene. 

Frederik Emil Juul

IMMUN
Bokanmeldelse

IMMUN
ANNE SPURKLAND
416 SIDER, UTGITT 2017
ISBN: 9788243008304
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Boken er todelt. Del én starter med et innledende 
historisk tilbakeblikk og en grundig redegjørelse for 
nevrobiologiske og nevropsykologiske mekanismer bak 
smertefenomenet, samt ett kapittel dedikert til preva-
lens, forløp og konsekvenser av smerte i befolkningen 
og smertemedisin. Den første delen danner et allsidig 
og detaljert grunnlag for å forstå utfordringene ved 
pasientkommunikasjon og målsettingen med terapime-
todene beskrevet i del to. Et eget kapittel i del to er 
dedikert til muligheten for nettbasert smertemestring 
og -behandling, noe som virker særdeles relevant med 
tanke på den høye prevalensen av smerteproblematikk 
i befolkningen.

Til tross for at boken hovedsakelig er rettet mot leger 

Smertepsykologi
Bokanmeldelse

SMERTEPSYKOLOGI
EGIL A. FORS, TORE C. STILES

256 SIDER, UTGITT 2017
UNIVERSITETSFORLAGET

ISBN: 9788215024028

og psykologer som arbeider innenfor psykisk helsevern, 
er stoffet presentert så godt at studenter innenfor hel-
sefag vil ha stort utbytte av boken. Presentasjonen av 
terapimetodene er systematisk, detaljert og illustreres 
godt av kliniske kasus. Kapitlene er godt strukturert, 
og boken oppleves som lettlest til tross for den store 
mengden informasjon man blir presentert for. Et sam-
mendrag av anbefalt fordypningslitteratur til hvert 
kapittel gjør det enkelt å fordype seg i de emnene 
man	finner	særdeles	interessante.		

Jeg	vil	definitivt	anbefale	boken	til	enhver	som	ønsker	
å lære mer om smerte og smertemestring.

.

Yulia Panina
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Det	gjør	vondt	å	se	filmen	til	Ellen	Ugelstad.	Vondt	
fordi jeg vet at det er sant, og vondt fordi det er sant 
for	mange	flere	enn	hovedpersonen	i	akkurat	Making 
Sense Together. Æsculap anmeldte forprosjektet til 
denne	filmen	i	fjor:	kortfilmen	«Møterommet»,	regissert	
og skrevet av samme personer. Making Sense Together 
er	et	filmessay,	som	viser	hvordan	både	helseperso-
nell, pårørende og pasienter føler avmakt i psykiatrien. 
Reelle situasjoner og erfaringer blir dramatisert av 
skuespillere, mest i form av ganske ærlige intervjuer. 
En psykiater forteller for eksempel at hun har gitt opp 
«å	redde»	pasientene	sine	-	hun	har	mista	troen	på	
at det går an. Det vondeste for undertegnede er å 
se pasientene fortelle om sine følelser rundt det å 
være under behandling. Kjetil er den vi følger mest 
gjennom	filmen:

Making sense together
Filmanmeldelse

MAKING SENSE TOGETHER
REGI: ELLEN UGELSTAD

MANUS: ELLEN UGELSTAD & EINAR SVERDRUP
2018

WWW.MAKINGSENSETOGETHER.COM

«Noen ganger, når jeg ligger i senga og hører på musikk, 

så kjennes det ut som jeg har belter rundt beina, selv om 

jeg ikke har det.»

- Kjetil, pasient med diagnosen schizofreni
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Han ønsker å klare å bo alene, røyke sigaretter på 
balkongen, passe sin egen katt. Vanlige ting. 

Filmen fengsler meg umiddelbart. Musikken er nydelig, 
og det er også bildene. Tonene til blant annet Philip 
Glass, Mathias Eick og Susanna Wallumrød (musikktips! 
musikktips!)	passer	stemningen	i	filmen	godt,	og	jeg	
blir emosjonell, engasjert og lei meg. Innledningsvis, 
og	gjennom	hele	filmen,	vises	sitater	og	etter	min	
mening kloke ord over lerretet: 

Andre	utsagn	fra	kjente	filosofer	og	forfattere	gir	filmen	
et mer kunstnerisk preg, og jeg blir sittende og tenke at 
medisinstudenter burde eksponere seg for slikt. Derfor 
vil	jeg	anbefale	dere	å	se	denne	filmen	om	dere	får	
mulighet til det! Det er viktig at vi som leger prøver 
å forstå mennesker med psykiske lidelser. At vi møter 
dem og de rundt dem med verdighet og nysgjerrighet, 
og behandler dem som medmennesker. Vi må se mer 
enn lidelsen. Noen må bære håpet og vise medfølelse. 
Jeg	sier	ikke	at	det	er	en	lett	sak,	men	filmer	som	denne	
kan	hjelpe	oss	på	veien	mot	å	bli	mer	reflekterte,	og	
dyktigere, i en svært viktig del av jobben. Hvem er du 
når du ikke er syk?

Tuva Stranger

«Mennesker som lider kjemper ofte i det skjulte og de får 

sjelden applaus. Psykiske lidelser gir svakere stemme, da 

er det opp til oss andre å høre bedre etter.»
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Fragmentert, 
spesialisert, 
skinnhellig og 
selvhatende 
DAGENS MEDISIN FRA PERSPEKTIVET  

TIL EN UBETYDELIG MEDISINSTUDENT

Tekst: Anonym



Velkommen til legestudiet, «doktorskolen», stedet unge 
herrer valfarter for å gjøre slekten stolt. I moderne tid 
stedet der unge kvinner med utpreget «flink pike-syn-
drom» drar, i et forsøk på å hate seg selv litt mindre. De 
lykkes sjelden. Vel på plass på skolebenken kjøpte jeg 
Lehningers slagvåpen i biokjemi, sitronsyresyklusen 
var maktesløs mot meg - som skolelys og sliter var jeg 
allerede en pugger av rang. Men bare uker inn i studiet 
ble jeg dratt ut av lesesalen og kastet inn på fastlege-
kontoret. Noen i administrasjonen hadde funnet ut at 
legestudentene skulle mye tidligere i praksis enn før, 
for hvis ikke ender vi opp som gammeldagse leger som 
stirrer uhemmet inn i pc-skjermen uten å ense pasienten. 
Forfriskende at studieplanen på universitetene endres i 
takt med selvfølgeligheter fra livets harde skole, og ikke 
forholder seg til vitenskapens strenge evidenskriterier. 
Da kan endringer skje mye raskere.

Så står jeg der da, på legekontoret. I praksis. Legen spør 
hva jeg kan og jeg svarer som sant er; «ingenting». Han 
blir overrasket over at jeg kun har studert i noen uker 
og bemerker; «ja her er det fra mikro til makro med en 
gang», jeg forstår ikke spøken. Etter å kun ha observert 
i et par dager, kommer det inn en pasient med hoste og 
jeg skal i ilden. Legen lytter på henne. Jeg blir bedt om 
å lytte jeg også, men det har jeg ikke lært. Jeg plasserer 
stetoskopet vilkårlig på ryggen, uten å ha vridd på slan-
gen, slik at det er umulig å høre noe som helst. «Mhm, 
mhm», bemerker jeg. Da pasienten har gått spør legen 
om jeg hørte noe, jeg svarer ærlig «ingen verdens ting». 
Han ser skuffet ut, det blir ikke flere oppgaver. Jeg må 
også observere flere gynekologiske undersøkelser, men 
dette var før «me too», så jeg kan ikke rope om hjelp 
når synsinntrykkene går utover mine intimgrenser. 
Det er alltid ubehagelig i starten, bemerker legen, men 
fokuser på det faglige. Jeg nitenker på mitokondriene 
mens jeg forgjeves forsøker å ignorere lukten i det lille 
undersøkelsesrommet.

Tilbake på universitetet leser jeg meg gjennom diverse 
organkurs. Plutselig forstår jeg spøken til den skuffede 
allmennlegen; fra mikro til makro, hehe, ja, det kan 
man si. Vi får utdelt arbeidskravbøker, og må gå i flokk 
rundt på sykehuset for å samle underskrifter som en 
gjeng groupies backstage. Åh, kjære snille doktor, kan 
du attestere her at jeg har observert en koloskopi, selv 
om jeg stod bakerst i rommet og ikke så noen ting? 
Kan du skrive her at jeg har vært en hel dag på BUP 
(Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, red.anm.), 
selv om ingen av de sårbare ungdommene ønsket å ha 

10 legestudenter inne på samtaletimen sin, og jeg kun 
satt og så en film på YouTube om overgrep? Hva med 
en liten bekreftelse på at jeg faktisk ikke klarer å kle på 
meg sterilt, og at jeg fikk kjeft av operasjonssykepleie-
ren? Nei, du og du, takk skal du ha. Det ser nydelig ut 
på papiret, jeg har jo vært både her og der og gjort en 
hel masse. Tilsynelatende.

I løpet av årene gjør den ene spesialiteten etter den 
andre sitt inntog på podiet. De kommer lystig løpende 
inn som gjester i Senkveld, strever med prosjektor 
og mikrofon i et kvarters tid før de går rett inn i et 
dypdykk i læringsmålene; Studenten skal kjenne til og 
kunne utrede de mest vanlige og de farligste lidelsene 
innenfor spesialiteten, og utøve faget på en empatisk 
og forsvarlig måte. Inspirerende. Jeg får tårer i øynene. 
Samtidig har de alle sine særtrekk. Nevrokirurgen (les: 
nevrokirguden) nekter å legge ut forelesningene sine 
på studentnettet, de kan du kjøpe i bokhandelen for 
prisen av en fullverdig lærebok. Alle setningene til 
nevrokirurgen begynner med enten «dette trenger 
strengt tatt ikke dere kunne som kun vanlige leger…» 
eller «hvis dere på nåværende tidspunkt ikke har fått 
med dere dette har dere ingenting på medisinstudiet 
og gjøre». Da er vi i alle fall enige om det - jeg burde 
studert juss.

Barnelegenes mantra er «barn er ikke bare små voksne», 
og all deres undervisning dreier seg om at barn skal 
behandles som alle andre, men at de har litt andre 
sykdommer og at alt må doseres etter vekt. Ja vel. Det 
er nesten like uforståelig som radiologen som bemerker 
at alle burde klare å se at den halv millimeter tykke 
linjen representerer en åpenbar fraktur, men samtidig 
sier du ikke skal tro du vet best hvilken undersøkelse 
du vil ha når du henviser - det er det kun de som vet. 
Heldigvis blir de snart byttet ut med datamaskiner, 
tett etterfulgt av patologene.

Allmennlegen spretter inn og ut gjennom hele studiet, 
som en luftveisinfeksjon du ikke helt klarer å bli kvitt. 
Deres fremste oppgave er å klage over byråkratisering 
og det at alle deres avgjørelser blir etterprøvd av NAV. 
Videre skryter de av millionlønn, men unnlater å fortelle 
at de jobber opp mot 100 timer i uken, har svindel av 
HELFO som et sentralt prinsipp for driften, og som 

«Jeg plasserer stetoskopet vilkårlig på ryggen, 
uten å ha vridd på slangen, slik at det er umulig 

å høre noe som helst.»
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resultat av dette hater seg selv, pasientene sine og alle 
andre. Men de har NEL (Norsk Elektronisk Legehåndbok, 
red.anm.) da - de lærdes Google. Hvorfor tenke selv, når 
du kan slå det opp, er vel et passende slagord.

Når det omsider er trygdemedisinerens tid til å 
motbevise alle fordommene vi har fått servert fra all-
mennmedisinerne, kjører de heller på med en liten 
tvist, og bekrefter alle sammen. Samtlige oppgaver er 
av typen; «Har fru Nilsen krav på sykemelding/AAP/
trygd/pleiepenger?» - og fasiten er alltid en eller annen 
form for «Fuck fru Nilsen, dette er ikke sykdom, men 
en helt normal reaksjon på at lives hennes smuldrer 
opp og alle rundt henne er borte - hun får klare seg 
selv». Da er jeg sjeleglad for mine utallige timer med 
empatitrening; jeg vet hvordan jeg utforsker pasient-
perspektivet. De fire F’er - forestillinger, forventninger, 
følger og følelser. Føler du deg jævlig fru Nilsen? Det 
skjønner jeg godt. Hadde du forventninger om å få 
hjelp? – det var synd.

Når alt håp nesten er ute, og du er blitt direkte kaldhjer-
tet, stormer anestesilegen inn; hypotermiprofylakse! 
De kan litt om bedøvelse og gass og sånn, men alle vet 
at det er i traumatologien anestesilegen briljerer. Her 
er de spesialister i å betrakte seg selv som guds gave 
til skadestedet, samtidig som de forteller alle andre at 
det er «egentlig dere som redder liv, jeg bare får folk 
til sykehus». Situasjonen er velkjent; en hjertestans i 
det offentlige rom. Tilfeldige forbipasserende får øye 
på noe i luften, og undres; er det en fugl? Nei. Er det 
et fly? Nei. Er det supermann? Nei, enda bedre - det er 
anestesilegen som firer seg ned fra anbudshelikoptret 
etter én hånd i vill ketaminrus, med corpuls3 allerede 
programmert med pasientens høyde og vekt, observert 
fra 1000 meter over bakken. Legen gir oksygenmasken 
til en tilfeldig tilskuer, infusjonssettet til en annen, 
«Du kan redde liv, du kan også redde liv!» erklærer han 
og instruerer! Vi er alle del av kjeden som redder liv!

Ja, alle kan tilsynelatende redde liv. Bortsett fra de 2/3-
delene av årets turnussøkere som ikke får turnusplass 

da, men de later vi som at ikke eksisterer. Og så heter 
det jo strengt tatt ikke turnus lenger. Det heter LIS det 
også; lege i spesialisering. Da er vel vi andre LUS? Lege 
uten spesialisering, små, ubetydelig kryp. Antagelig 
nært beslektet med medisinstudenten. Men, men, jeg 
skal ikke klage. Nå som studiet nærmer seg slutten 
begynner jeg å tenke at det er like greit at jeg aldri får 
turnusplass. Knappe fem hundre tusen i året for å få 
beskjed om hvor utilstrekkelig jeg er, gå endeløse vakter 
og bare vente på den første pasienten jeg skal ta livet 
av på grunn av min egen søvnmangel og depresjon? 
Nei, da vil jeg heller gjøre noe annet. Jeg vil ha fleksitid, 
lite ansvar, OK lønn, hyppige kaffepauser, og en jobb 
uten særlig krav til kompetanse eller sunn fornuft. 
Foreløpig har jeg øynene på en administrativ stilling 
i helsefakultetet.

«Føler du deg jævlig fru Nilsen? Det skjønner 
jeg godt. Hadde du forventninger om å få 

hjelp? – det var synd.»

38

FRAGMENTERT, SPESIALISERT, SKINNHELLIG OG SELVHATENDE



39

PROFILER



40

UTENOM PENSUM

UTENOM PENSUM
Tekst: Sondre Hauge Rønning og Leif Kørner

Forleden så jeg en ordsky hvor studen-
ter fra ulike fakulteter ble beskrevet. 
Rett og slett en klassisk stereotypi. 
Medisinstudenten ble beskrevet som 
skoleflink,	smart	og	så	videre.	MatNat-
studenten var visstnok nerdete. Personlig 
kjente jeg meg ikke igjen i dette. Helt til 
jeg fortalte noen vitser til gamle venner 
på et vorspiel - og med ett ble klar over 
hvilken boble jeg har blitt husvarm i, uten 
å tenke over det. 

For har du hørt om hvordan du gjemmer 
en hundrelapp for en ortopedkirurg? Det 
er ikke verre enn å gjemme den i pasien-
tjournalen det, gitt! Og hva er egentlig 
forskjellen på en snekker og en ortoped-
kirurg? Snekkeren er ikke snauere enn at 

hen (politisk korrekthet der) vet om mer 
enn én type antibiotika. 

Og om du nå trodde at ortopedkirurgene 
hadde opplevd nok sjikane fra oss vanlige 
dødelige, og fått naivitetsstempelet så 
til de grader meisla inn i trynet, så tok 
du grundig feil, for det er mer der det 
kommer fra. Hva er nemlig forskjellen på 
et neshorn og en ortopedkirurg? Den ene 
er tykkhudet, har bein i nesen og har liten 
hjerne. Den andre er et neshorn. 

Den slags vitser omgir vi oss med på 
medisinstudiet med den største selvføl-
gelighet og skadefryd, men er det noen 

utenfor helsevesenet som får glede av 
dem? Prøv dem på byen og se selv. Det 
kan være greit å tenke på når man sitter 
på lesesalen til seint på natt og nettopp 
har bestilt en pizza fra Peppes til nattmat. 

Som jeg sa til unggutten som kom med 
pizzaen på døren: den kom som bestilt! 
Han lo heller ikke.
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Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

September
Folkehelseuka

Flere foredrag og tid for pleiemedhjelperkurs og 
juleverksted kommer!

TROMSØ

 
Ingen fastsatte arrangementer

BERGEN

OSLO

Oktober 
Min spesialisering i lungemedisin

Midlertidig lisensmøte 
 
Pleieassistentkurs

Oktober
Verdens psykisk helse-dag

Stundentlisenskveld 
 
Pleiemedhjelperkurs 
 
Min spesialitet 
 
Organdonasjonskampanje 
 

November
Utvekslingskveld 
 
Min spesialitet 
 
Tropemedisinkurs

Oktober
Faghelg i Nmf Pécs

November

AMG kommer til Martin

2.

18. 
 

Ikke bestemt

10.

Ikke bestemt

 
 
 
 

Ikke bestemt

5.-7.

9.-11.

17.-21.
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kURSANSvARLIGE 
Karl-Erik Hoel 

Jonas Laugsand

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Laila Gamst

Maren Hansen

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG  

pR OG wEb 
Ingvild Sandli Ekeland

økONOMIANSvARLIG 
Ulrik Båtstrand Lyeng

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG

Ellen Maja Jürgensen

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG 
Synnøve Holmbukt 

GLObAL hELSEANSvARLIG 
Tuva Solstrand

æScULApANSvARLIG

Marita Vigmostad 

MEDhUM-LEDER 
Julie Enge Elboth

MEDhUM-NESTLEDER 
Mia Emilie Andresen Reinen

FORbEDRING-LEDER 
Hanna Elise Ellingsen

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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