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LEDER

SEKSUALITET

SYNNE LOFSTAD
REDAKTØR ÆSCULAP

Årets siste magasin, og mitt siste magasin som redaktør, 
handler om seksualitet. Jeg går nå 12. semester på studiet 
i Oslo og tenker tilbake på undervisningen vi har hatt om 
temaet. 1. semester fikk vi i etikkundervisningen beskjed 
om å ikke ligge med pasientene våre. Vi fikk undervisning 
om seksuelt overførbare sykdommer under faget Hud- og 
venerologi på 6. semester. På 8. semester hadde rettsmedi-
sinerne én dobbeltime om undersøkelser som skal gjøres 
på et overgrepsmottak. Det 9. semesteret inneholdt ett 
sexologiseminar med allmennlegene, undervisning om 
kjønnsinkongruens1 og prevensjonsmidler. Og nå, på 12. 
semester blir «ikke ligg med pasientene deres» repetert.

 

Dét er ikke nok undervisning om seksualitet, spør du 
meg. Vi får lite undervisning i hvordan veilede pasienter 
gjennom det å finne sin egen seksualitet, å stå fram som 
homofil, hvordan hjelpe overgrepsofre etter hendelsen, 
hvordan veilede folk som er redde for at de kan komme til 
å utføre overgrep, seksualitet hos psykisk utviklingshem-
mede og seksualitet etter sykdom og skade. Og det har i 
hvert fall ikke blitt nevnt noe om legers egen seksualitet, 
eller hva som kan være lurt å vite om seg selv/ha avklart før 
man møter pasienter med seksualitetsutfordringer. Annet 
enn: «hva enn dere gjør, ikke ligg med pasientene deres». 

Fremtidens medisinstudenter får forhåpentligvis mer 
undervisning om seksualitet enn det jeg har fått. Og 
vi får håpe for pasientenes del at alle de nyutdannede 
legene har tid og ork til  å lese seg opp på dette emnet 
på fritiden. Jeg får nøye meg med å lese selv og lære noe 
gjennom dette nummeret av Æsculap. 

Takk for at jeg har fått være redaktør i to fine år. Jeg 
ønsker min makker, Tuva Stranger, lykke til videre med 
Æsculap. <3

1Kjønnsinkongruens	er	at	en	persons	kjønnsorganer	ikke	

samsvarer	med	kjønnet	hen	føler	seg	som.	
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Har du lyst til å skrive for Æsculap? 
Ta	kontakt	med	oss	på	redaktor.aesculap@gmail.com!	

Frist	for	innsending	til	#1	med	tema	MAT:	28. januar 2019
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På 1960- og 70-tallet skjedde det som siden er blitt kalt en seksuell revolusjon 
i den vestlige verden. William H. Masters (1915-2001) og Virginia E. Johnson 
(1925-2013) kartla gjennom et stort prosjekt det psykofysiologiske aspektet 
ved seksualatferd og var dermed en viktig del av liberaliseringen og bevisst-
gjørelsen av seksualiteten. Menneskets tilnærming til, og kunnskap om, egen 
seksualitet var frem til midten av 1900-tallet preget av blant annet seksuelle 
drifter, personlige erfaringer, kulturelle forventninger og myter i samfunnet. 
Seksualitetens intime og mye tabubelagte karakter gjorde en vitenskapelig 
innfallsvinkel utfordrende å utøve. Mangelen på vitenskapelig kunnskap om 
seksualatferd medførte ikke noen hindring på reproduksjonen. Evolusjonen har 
sørget for at Homo Sapiens reproduseres og at arten dermed består, uavhengig 
av menneskets vitenskapelige kunnskapsnivå.

Derimot bør man være bevisst seksualitetens til tider bestemmende innflytelse 
på det å være et menneske. Ved å prege følelser, tanker og handlinger påvirkes 
både enkeltmennesket og samfunnet daglig. Dette er et mulig utgangspunktet 
for å forstå Masters og Johnsons motivasjon for å fremme forskning på seksuell 
atferd. Ikke minst ble de nok drevet av nysgjerrighet på denne naturlige, men 
til stadige, og i lange tider, undertrykte siden av oss. Like i forveien av Masters 
og Johnsons prosjekt ble det publisert en omfattende forskningsrapport om 
seksuell atferd, Kinsey-rapportene. Basert på spørreskjemaer fikk man et sta-
tistisk inntrykk av menneskers forhold til sin egen seksualitet, aktiviteter og 
hyppigheten av disse. Masters og Johnson tok imidlertid skrittet videre ved å 
bringe forskningen inn i laboratoriet.

I løpet av årene 1957-1965 var Masters og Johnsons team de første til å direkte 
observere, og registrere data om, ulike typer seksuell atferd i et laboratorium. 
De første årene bestod deltakerne i studien av prostituerte, men med Johnsons 
innsats fikk teamet med tiden rekruttert en mer mangfoldig gruppe forsøk-
spersoner. I alt var det omtrent 700 deltakere, noe som er estimert til å tilsvare 
observasjon av omtrent 10 000 fullførte sykluser av den psykofysiologiske 
seksuelle reaksjonen. De fysiologiske reaksjonene ble registrert ved hjelp av 
en rekke ulike tilnærminger, ved blant annet å måle hjerneaktiviteten (EEG), 
hjerterytme (EKG), og intravaginal filming. Den psykofysiologiske seksuelle 
reaksjonen inndeles gjerne i fire faser etter sexologene Masters og Johnson: 
opphisselsfasen, platåfasen, orgasmefasen og avslapningsfasen.

Eksperimentene viste at de psykofysiologiske reaksjonene hos kvinner og menn 
er nokså like, og at de kan deles inn i fire faser. De fikk stadfestet det faktum at 
kvinnen er kapabel til multiple og lengre orgasmer, og bidro til anerkjennelse 
av at eldre mennesker kan ha et velfungerende seksualliv.

In memoriam

MASTERS OG JOHNSON
Tekst: Thea	Amalie	Sundhagen	Mikkelsen 

Bilde: Leonard	McCombe,	The	LIFE	Picture	Collection/Getty	Images	
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Profiler Bilder: Privat

Tekst:	Fajhar	Zahra	Hussain

MAGNUS GALTA
Magnus er 22 år og går 5. året på medisin i Trondheim. Grunnen 
til at han valgte å studere medisin er en god kombinasjon av 
interesse for faget og altfor mange sesonger av Grey’s Anatomy 
på videregående. Ved siden av studiene er han veldig aktiv 
i studentorganisasjonen Medisinernes Seksualopplysning 
(MSO), og holder seksualundervisning for ungdomsskoler, 
videregående skoler, asylmottak og andre institusjoner i hele 
Trøndelag. I tillegg arrangerer de interessante foredrag, gøyale 
fester og annet moro! Favoritten hans er strippekurset på 
Trondheims eneste strippeklubb – Dreams Showbar.

Det å undervise i MSO synes Magnus er utrolig gøy! «Man 
møter ungdom i en alder hvor det å snakke om sex og seksu-
alitet kan føles kjempeflaut, og hvor ingen ønsker å skille seg 
ut – samtidig er det en alder hvor nysgjerrigheten kanskje 
er på sitt største i livet, og hvor ethvert snev av noe sexrela-
tert er sinnsvakt interessant. Foran en slik forsamling får vi 
utbrodere om penis og vagina, om sex og samtykke, om Per 
som er forelsket i Martin, og om Martin som egentlig føler 
seg som Martine – og mye mer. Og det er artig!»

Han har lært utrolig mye gjennom MSO. Faglig sett kan han 
skilte med god kunnskap om både kjønnsorganer, reproduk-
sjonsfysiologi, kjønnssykdommer og prevensjon. Men han 
har også fått lære om strenge abortlover i Sør-Amerika, om 
homofobi i Russland, og om å bli omskåret som 10-åring i 
Somalia. Magnus har lært at seksualitet er så mye mer enn 
bare kuk og fitte – det er også retten til å elske den man vil, 
retten til å si både nei og ja, retten til å bestemme over og eie 
egen kropp, og enda litt mer. All denne kunnskapen setter han 
umåtelig stor pris på, både som privatperson og fremtidig lege.

Livet er for kort til å lære seg alle enzymene i glykolysen.

http://meddev.uio.no/elaringsportalen/ – fin side fra UiO! 
Noe varierende hvor omfattende det er på hvert fagfelt, men 
spesielt journalwiki-siden under ‘propedeutikk’ er bra. 

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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Mari Rønning Brekke
Mari er 27 år og går på 3. året i Bergen. Før hun startet på 
medisinutdanningen var hun innom ulike studieretninger, 
men etterhvert fant hun ut at det var medisin som interesserte 
henne mest. Deretter forbedret hun fag fra videregående som 
privatist. «Jeg synes det er fint å kunne formidle til andre at 
man kan oppnå det man ønsker med god innsats og tålmo-
dighet, og at det er veldig innafor å bruke litt tid før man 
finner ut hva man vil studere.» 

Hun er leder i MSO Bergen, en studentorganisasjon av 
legestudenter som siden 1973 har drevet med oppsøkende sek-
sualopplysning for ungdom. De underviser også på asylmottak 
og for personer med ulik grad av psykisk utviklingshemming. 
Det hun liker aller best med å undervise er når de får den 
gode dialogen i en aktivt deltakende klasse som blir med på 
diskusjoner og stiller spørsmål. 

Mari mener at seksualitet ikke kun handler om kropp og sex, 
men også om følelser. Mange opplever at de ikke kan åpne 
seg om følelsene de sitter inne med, og at mange temaer 
rundt seksualitet er tabubelagt. Hun tror det er viktig med 
mer åpenhet og god kunnskapsformidling rundt seksualitet, 
slik at både unge som gamle opplever at det er rom for å prate 
om det de brenner inne med. «Jeg tror også at vi, medisin-
studenter og leger, kan bidra til å bryte ned murene ved å bli 
flinkere til å ta opp problemstillinger knyttet til seksualitet 
i samtale med pasienter.»

Ikke stress over andre sine leserutiner og studieteknikker. 
Les når det passer deg, og finn den studieteknikken som 
fungerer best for deg. 

Gode venner på studiet er noe av det viktigste. Det er utrolig 
godt å ha noen å prate med når man føler at pensum ikke gir 
mening, eller det føles for mye å ta innover seg. Videre vil jeg 
trekke frem kollokviegrupper som det viktigste hjelpemiddelet 
for meg for å forstå pensum. Ellers synes jeg Youtube er helt 
topp som et supplement til forelesninger og bøker. Og så 
pleier jeg å øke tempoet på filmene - jeg liker å tro at jeg får 
med meg like mye, men på kortere tid.

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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Håvard Svanqvist Søndenå
Håvard er 23 år og studerer på 3. året i Tromsø. Grunnen til 
at han valgte å studere medisin var at han ønsket å vie livet 
til noe som trengs, og ikke til å «tilfredsstille kunstige sam-
funnsbehov». Før han begynte på medisinstudiet gikk han ett 
år på Sund Folkehøgskole og fikk sprukket sin komfortable 
Norge-boble. Året etter dro han på Solidaritetsbrigade til 
Brasil med Latin-Amerika-gruppene. «Å gjøre noe annet før 
man murer seg inne i medisinstudiet tror jeg er utrolig viktig. 
Det var to livsforandrende år som jeg absolutt kommer til å 
ta med meg inn i yrket mitt, på tross av at de ikke inneholdt 
et gram av noe medisinsk.»

Nå er Håvard økonomiansvarlig i MSO Tromsø, en organisasjon 
som har blitt hans hjertebarn. Han kommer fra Kirkenes, en 
liten by i Øst-Finnmark, og har slik selv erfart hva fordom-
mer og mangel på kunnskap gjør med et miljø. «Dessverre er 
Finnmark et sted med høy prevalens av seksuelt overførbare 
infeksjoner, uønsket graviditet, homofobi og transfobi. Da 
var det ikke rart at MSO klarte å slå gnist i aktivisten i meg.»

Han mener at det å snakke om seksualitet og seksuell helse 
er utrolig viktig - og ikke minst morsomt! MSO sår aksept, 
før hat og misforståelser rekker å slå rot, og det vil Håvard 
være med på. Gjennom grunnskolen klarte hans kull å elegant 
unngå å prate om alle de viktige temaene som kropp, legning 
og ikke minst overgrep. Ikke fordi de ikke ville vite om det - 
tvert imot - men fordi lærerne ikke turte å ta i tematikken. 
Og det gjør MSO Tromsø noe med. «Nord-Norge har ikke den 
største befolkningen, og dermed få skoler, noe som gjør at 
MSO Tromsø sitt nedslagsfelt blir enormt. Vi underviser både 
i Nordland, Troms og Finnmark. Det er med stor stolthet å 
tenke på at i dag er det ikke mange elever i Nord som uteksa-
mineres fra ungdomsskolen uten å ha støtt på MSO Tromsø!»

Å prioritere engasjement, sosialliv og studentorganisa-
sjoner over å svette på lesesalen gjør deg ikke til en verre 
student eller lege ; - )

Gode venner og Youtube kan slå selv de beste lærebøkene! 
Å gjøre læring til noe kollektivt og visuelt gjør at jeg sparer 
mange lesetimer med nakkesmerte og slitne øyne.

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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DIV	OM	HIV

DIV. 
OM HIV
Tekst: Henrik	Lykke	Joakimsen	og	Håvard	Søndenå	

Hvis virus hadde hatt en egen kjendisverden, ville HIV-vi-
ruset stått på den røde løper og signert autografer som 
om det var antibiotika i russetiden. HIV og hens søster 
AIDS er et beryktet kjendispar både blant store og små. 
I tråd med å være en celeber sjel, oppstår det fort rykter 
og misforståelser rundt livet og oppførselen til vedkom-
mende. Vi har vært med Norsk medisinstudentforening 
(Nmf) på konferanse i Canada og kan knuse noen myter 
fra tabloidene:

Bilde:	Hugo	Jehanne/Unsplash



Rykte 1: «Bare kondom beskytter mot HIV».

Har dere hørt om PrEP? Det står for «pre-ekspone-
ringsprofylakse» og er HIV-verdenens «p-pille». Er 
man i en risikogruppe for å bli HIV-infisert kan man få 
utskrevet PrEP-tabletter som man tar daglig. Slik kan 
man ha ubeskytta sex uten risiko for å bli infisert (sett 
at det er god compliance). Men husk å kommunisere 
til pasienten at PrEP ikke beskytter mot andre seksuelt 
overførbare infeksjoner eller graviditet, så kondom bør 
fortsatt brukes.

I tillegg finnes det en «post-eksponeringsprofylakse», 
PEP. Det er HIV-verdenens «angrepille»! Har man vært 
uheldig og har kommet i en situasjon med risiko for 
å ha blitt smitta, da kan man ta PEP-piller innen 48 
timer. Men i motsetning til angrepilla, er ikke én pille 
nok. PEP må tas daglig i 28 dager i etterkant av samleiet. 
  

Rykte 2: «Det er bare homofile som har HIV»

Folkehelseinstituttet (FHI) rapporterer at det var totalt 
6277 mennesker i Norge med HIV i utgangen av 2017. 
Av disse fikk 53 % HIV via sex med motsatt kjønn, 
og 33 % var menn som fikk det av andre menn. (De 
resterende 14% ble ikke smitta via sex). Altså er det 
flere menn/kvinner som har sex med motsatt kjønn 
enn menn som har sex med menn som totalt sett har 
HIV. Sitter man med en pasient med HIV på konto-
ret, så er det greit å ikke anta hens seksuelle praksis.  

Rykte 3: «HIV/AIDS er synonymer for samme 
sykdom». 

HIV er et virus, ikke en sykdom, men kan føre til syn-
dromet AIDS, hvis viruset får multiplisert seg nok. Å 
være smitta av HIV betyr bare at du har viruset i krop-
pen, ikke at du er syk, og derfra er veien noe lang til å 
utvikle AIDS. Det kan ta opp imot 10 år med ubehandla 
HIV-infeksjon før man utvikler AIDS. 

Rykte 4: «Man dør av AIDS. AIDS = dødsdom!!»

AIDS er en immunsvikt. Så når rett skal være rett dør 
man ikke av AIDS, men av sykdommer man får på grunn 
av et svikta immunforsvar. Man dør altså av AIDS-
relaterte sykdommer. Står det at en pasient døde av 
AIDS i en journal er det innafor å stille spørsmål ved 
legens arbeid. Men når sant skal sies er behandlinga mot 
HIV-infeksjonen så bra at man har en forventa levealder 
som alle andre, så det er på ingen måte en dødsdom! 

 
Rykte 5: «HIV er et økende problem, særlig med alle 
disse utlendingene».

Faktisk er det færre og færre tilfeller hvert år. FHI 

Visste du at...?

Nmf er medlem av International Federation of 
Medical Students’ Associations (IFMSA), som ble 
stiftet i 1951 av blant annet norske studenter. IFMSA 
er delt opp i seks komiteer ut ifra deres fokusområder; 
forskningsutveksling, global helse, klinisk utveksling, 
medisinutdannelse, menneskerettigheter og fred, og 
seksuell og reproduktiv helse inkludert HIV/AIDS. 
IFMSA har to store møter i året, kalt General Assembly 
(GA), hvor medisinstudenter fra hele verden deltar 
på både konferanser, kursing, sosialt program og 
arbeid for å vedta hva slags politikk IFMSA skal føre 
utad. Møtene finner sted på ulike steder hvert år i 
mars og august. I tillegg har man regionale møter, 
hvor Nmf deltar på EuRegMe (European regional 
meeting) og FINO (Federation of International Nordic 
organizations) sine årlige møter. 

Alle Nmf sine medlemmer kan søke om å delta i den 
norske delegasjonen som reiser til disse møtene. Følg 
med på medisinstudent.no for informasjon!

melder at insidensen har sunket med 30 % siden 
2008! Angående «utlendingene», så var det ifølge MSIS 
(Meldingssystem for smittsomme sykdommer) 157 nye 
tilfeller av HIV i Norge som skyldtes å ha blitt smitta 
i utlandet i fjor. I andre land settes det i gang flere og 
flere gode tiltak for HIV-forebygging, slik at antallet 
smittetilfeller som kommer utenlandsfra også er på 
vei ned! Til sammenlikning var det 209 nye tilfeller 
fra utlandet i 2008. Og når sant skal sies skyldes flere 
av disse tilfellene ikke innvandring, men nordmenn 
som kjøper sex på sydentur. Ifølge FHIs HIV-rapport 
fra i fjor, så skyldes 50 % av alle HIV-tilfellene blant 
heteroseksuelle norske menn sexkjøp i Thailand alene

. 

HIV-infiserte mennesker er altså ganske vanlige men-
nesker, som ikke kan settes i de  standardiserte båsene 
man ofte har satt dem i tidligere. I Norge får man god 
behandling, lever i utgangspunktet like lenge som 
alle andre samt uten noen fare for å smitte noen.  
Helsepersonell bør være inneforstått med at HIV ikke 
er en dødsdom, at hvem som helst kan bli smitta av 
det og behandlingsprinsippene. Mennesker infisert 
med HIV fortjener god, respektfull behandling på lik 
linje med andre som henvender seg til helsevesenet. 
Det siste disse pasientene trenger er å møte på stigma 
og fordommer fra nettopp de som skal behandle dem.
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OKKUPERT SEKSUALITET

OKKUPERT SEKSUALITET
Tekst: Audun	Brendbekken	 Bilde:	Petter	Lysgaard

Det er langt mellom Norge og Palestina. Når vi 
skal snakke om seksualopplysning, blir avstan-
den enda større. 

Vi står limt opp mot veggen i fødestuen på Rafidia 
offentlige sykehus. Her er fire barselsenger på samme 
rom, kun separert av innskutte vegger og plastforheng. 
Å føde her betyr altså at du hører alt som skjer i nabo-
sengene. Mors skrik, barnegråt, sykepleiernes samtaler. 
Det hele oppleves noe kaotisk, selv om det er tydelig at 
jordmødrene og sykepleierne har rutiner som vedlike-
holder systemet. I disse fire sengene fødes det mellom 
fem- og seks hundre babyer månedlig. Det betyr i snitt 
litt mer enn 4,5 fødsler i hver seng om dagen.

Forhastet mirakel
Jeg har brukt sommeren i Nablus på den palestinske 
Vestbredden, med studentprosjektet NorPal-Sawa. Sawa 

betyr «sammen» på arabisk, og vi er ti norske studenter 
her sammen med våre palestinske fremtidige kollegaer. 
Tema for prosjektet er mor-barn-helse, og det er derfor 
jeg nå står inne på fødestuen og roper «jalla», mens en 
ung kvinne setter sitt første barn til livet.  

Det er trangt om plassen her på Rafidia, og såfremt 
ingen komplikasjoner oppstår under fødselen, får 
mødrene ligge maksimalt  et halvt døgn før det bærer 
hjem med det lille mirakelet. Flere gråter i smerte når 
de går ned trappene fra fødeavdelingen. 

Som regel forløper fødselen uten komplikasjoner, men 
maternal dødelighetsrate (MMR) for hele Palestina er 
faktisk 42 dødsfall per 100 000 levende fødsler [1]. Til 
sammenligning ligger denne på 5/100 000 i både Norge 
og Israel [2, 3]. En FN-rapport om seksuell og reproduktiv 
helse og rettigheter (SRHR) i Palestina, forklarer riktig-
nok at MMR har blitt betydelig redusert over de siste 
tyve årene [4]. Likevel anser WHO begrenset tilgang 
på reproduktiv helsehjelp og familieplanleggingshjelp 

«Å føde her betyr altså at du hører alt som 

skjer i nabosengene. Mors skrik, barnegråt, 

sykepleiernes samtaler.»
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blant hovedgrunnene til at MMR fortsatt er så høy, og at 
fertilitetstallene er så høye i Palestina [1]. Snittalderen 
for de førstegangsfødende er nemlig mellom 20-21 år, og 
på Vestbredden er fødselsraten 3,27 barn per kvinne [5]. 

 

De viktige ordene

Kanskje stikker disse grunnene enda dypere. NorPal-
Sawa omhandler ikke bare sykehushospitering, selve 
visjonen til prosjektet er å lære medisinstudenter om 
helsearbeid i konfliktfylte områder. Vi var også to uker 
i flyktningleiren Balata, der vi arrangerte sommerskole 
for lokale barn. Balata flyktningleir ble opprettet i 1950 
etter at mange palestinere mistet hjemmene sine i 
1948-krigen mellom Israel og deres arabiske nabostater. 
I dag er den blitt Vestbreddens største flyktningleir, og 
60 % av beboerne er under 25 år [6]. Da vi utarbeidet 
programmet for sommerskolen, ba jeg palestinerne 
om å inkludere samtale om forskjellige familieformer, 
seksualiteter og om prevensjon. Selv om noen av de 
palestinske deltagerne var positive til tematikken, fikk 
forslaget mitt blankt avslag. 

De mente at å snakke om seksualitet ville være syno-
nymt med en oppsigelsessøknad for prosjektet vårt. 
Her var konservative røster i lokalbefolkningen, som 
ikke ville høre om homofili eller sex. Noen hadde kan-
skje også våpen, det var tross alt en voldelig leir med 
regelmessige visitter fra de israelske styrkene, sa mine 
nye venner. Jeg ble ikke sjokkert så mye som jeg ble 
oppriktig lei meg. Jeg vil jo heller ikke sette en stopper 
for sommerskolen eller barnas glede.

 Som underviser hos Medisinernes Seksualopplysning 
hjemme i Bergen har jeg tidligere sett hvor viktig noen 
betryggende ord kan være for usikre ungdommer. Noen 
må få vite at det er ok å forelske seg i kameraten sin. 
Andre synes det er for flaut å bruke et kondom som 
de aldri har blitt instruert i bruken av. I fraværet av 
informasjon kan vi alle bli utrygge og ta dårlige valg.

En global trussel
Avstanden mellom Norge og Palestina føltes aldri så 
stor som da jeg innså at disse barna ikke skulle få lov 
til å høre at det var greit å forelske seg i den man ville, 
eller at kvinner menstruerer. Det er godt mulig at den 
manglende seksualopplysningen kun er et symptom 
på underliggende, dypere problemer i det palestinske 
samfunnet. Noen vil kanskje si at jeg har et for liberalt 
syn på seksualundervisning. Det er også mulig at mine 
erfaringer ikke er representative, selv om grundige 
samtaler med mine palestinske medstudenter ga meg 
et tydelig inntrykk av et seksualmoralsk konservativt 
samfunn. De kulturelle forskjellene er også store, og 
jeg er inneforstått med at det ikke er mitt mandat å 
fortelle palestinere hvilke normer deres lokalsamfunnet 
bør være tuftet på. Noe annet ville vært absurd. 

All den tid både mødredødeligheten og fødselsraten 
er så høy, mener jeg likevel at Palestina behøver et økt 
fokus på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. 
Hvor trang ville fødestuen på Rafidia vært om man 
liberaliserte seksualpolitikken? I en verden der den 
sittende amerikanske presidenten kutter pengestøtten 
til organisasjoner som jobber for kvinners rett til abort 
[7], må Norge stå opp mot farlige trender. Vi må gjøre 
en innsats for SRHR globalt, for kvinners liv, og for 
individets rett på egen kropp og seksualitet. Palestina 
er et godt sted å starte.

«Avstanden mellom Norge og Palestina 

føltes aldri så stor som da jeg innså at disse 

barna ikke skulle få lov til å høre at det var 

greit å forelske seg i den man ville, eller at 

kvinner menstruerer.»

BLI MED PÅ NORPAL-SAWA 2019!

Fra 15.januar søker vi deltakere for NorPal-Sawa 2019.  
Bli med og tilbring 4 uker på Vestbredden til 
sommeren.

Søknadsfrist 28. februar.

Se mer: norpalsawa.com

Kontakt oss: norpal.sawa@gmail.com
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FRARØVET SEKSUALITET

Mennesker har kropper, de ser porno, de onanerer, de 
forelsker seg, de sender nakenbilder til hverandre og 
de har sex. Så hvorfor putter vi mennesker med psy-
kisk utviklingshemming i en aseksuell bås? Hvorfor 
tilbys ikke seksualundervisning i lik grad til alle?

Det kan være lett å trekke slutninger om at mennesker 
med psykisk utviklingshemming ikke har en seksualitet. 
Men hvorfor er det sånn? Er det fordi mange tenker at 
mennesker med psykisk utviklingshemming ikke har 
sex? Personer med nedsatt funksjon har, på lik linje med 
alle andre, følelser, behov og drifter, noe som «mannen i 
gata» neglisjerer, ofte på grunn av manglende kunnskap. 
Alle har følelser, alle opplever endringer i kroppen og 

Frarøvet seksualitet

alle har en legning. Ifølge WHO er seksualitet en inte-
grert del av ethvert menneskes personlighet. Dette er 
uavhengig av eventuelle diagnoser, eller andre faktorer 
som kulturell og politisk bakgrunn. 

MSO Tromsø arbeider i skrivende stund med utvikling 
av et undervisningsopplegg for denne målgruppen. I 

«Det er en misoppfatning at seksualundervisning bare 
handler om selve «akten». Det omhandler også hygiene, onani, 
deling av nakenbilder, seksuelle overgrep, intimsoner, identitet 

og selvbilde.»

Tekst:	Carina	Ulve	Lunde,	Leder	for	MSO	Tromsø

Bilde:	MSO	Tromsø
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«Kombinasjonen mangelfull opplæring innenfor seksualitet, samt utfordrin-
ger når det gjelder sosiale og kognitive evner, utgjør en betydelig risikofaktor 

når det gjelder å bli utsatt for, og å begå, seksuelle overgrep.»

samarbeid med Tromsø kommune er planen å undervise både 
brukere i Tromsø kommune og elever med utvidet behov på 
ungdoms- og videregående skoler rundt om i Troms. Det er 
mange ting vi tar for gitt at alle forstår. Eksempelvis hvordan 
å onanere, hvor og i hvilken setting er det greit? Har jeg som 
utviklingshemmet lov til å bli forelder? Hvem kan jeg forelske 
meg i? Hvem kan jeg ikke forelske meg i? Hva kan jeg dele på 
nettet? Hva er greit og hva er ikke greit? MSO har tro på at vi 
som ungt helsepersonell kan bistå folk med utviklingshemming 
i å få økt forståelse rundt egen seksuell helse og rettigheter.

Erfaring tilsier at mennesker med et utvidet behov har svært 
mangelfull opplæring innenfor seksualitet fra grunnskolen. Det 
er en misoppfatning at seksualundervisning bare handler om 
selve «akten». Det omhandler også hygiene, onani, deling av 
nakenbilder, seksuelle overgrep, intimsoner, identitet og selvbilde. 
Disse aspektene er på ingen måte forbeholdt de med IQ over 70. 
MSO Tromsø erfarer likevel at elever med utvidet behov ofte blir 
tatt ut av klassene når vi skal undervise. I de tilfellene der skolene 
velger å la slike elever delta i MSO-undervisningen, har vi aldri 
opplevd dette annet enn positivt, hverken fra underviser eller 
elev sin side. Helse Sør-Øst skriver i heftet «Utviklingshemming 
og seksuelle overgrep» at deres erfaring er at mangelfull eller 
fraværende opplæring innenfor seksualitet snarere er regelen 
enn unntaket. Det er vanskelig å forstå hvorfor skolesystemet 
undergraver det faktum at disse menneskene, på lik linje med 
alle andre, har behov for seksualopplysning. De frarøver dem 
en gylden mulighet til å lære om utfordrende tema som vi i 
utgangspunktet snakker for lite om med dem.

I samme hefte fra Helse Sør-Øst kommer det frem at personer 
med psykisk utviklingshemming tilsies å bli utsatt for flere 
seksuelle overgrep enn gjennomsnittet. I tillegg begår de også 
selv seksuelle overgrep. Ofte mot andre med psykisk utviklings-
hemming, men også mot barn. Mange er ikke selv klare over at 
de har begått et overgrep. Å forstå og å bli forstått av omverden, 
er et behov for alle mennesker. Forståelse er et viktig grunnlag 
for kommunikasjon, både verbalt og non-verbalt. Med nedsatt 
kognitiv funksjon skapes større rom for misforståelser og feil-
tolkninger. Det kan være utfordrende å forstå hva som er greit 
og ikke greit, både ovenfor seg selv og andre. Disse overgrepene 
kan forebygges med mer og bedre seksualundervisning. Slik 

undervisning kan bevisstgjøre dem om grensesetting og samtykke, 
og ruste dem til situasjoner hvor intimsoner kan overskrides. 
Kombinasjonen mangelfull opplæring innenfor seksualitet, samt 
utfordringer når det gjelder sosiale og kognitive evner, utgjør 
en betydelig risikofaktor når det gjelder å bli utsatt for, og å 
begå, seksuelle overgrep.

Mennesker med psykisk utviklingshemming kan ha daglig kontakt 
med helsepersonell. Over tid utvikles det en nær relasjon mellom 
bruker og ansatt, som er viktig for å skape forutsigbarhet. Det kan 
være en fordel at disse ansatte ikke er de som har hovedansvaret 
for seksuell veiledning og opplæring. Seksualitet er et tema 
som kan vekke forvirrende tanker og følelser. Vedkommende 
kan feiltolke hensikten med veiledningen, og relasjonen kan 
forandres i uhensiktsmessig retning. De ansatte har også på sin 
side egne grenser som må tas hensyn til. Vernepleiere, støttekon-
takter og annet helsepersonell bør kunne håndtere det basale 
rundt seksualitet hos brukerne, men utover dette kan det være 
gunstig ovenfor både ansatt og bruker at utenforstående følger 
opp samtalene og refleksjonen rundt det mest intime.  

Mennesker med utvidet behov i skolen har rett til lik mengde 
seksualopplæring som alle andre elever. Forholdene i kommunene 
bør legges til rette for at disse menneskene kan ha en god seksuell 
helse med tilstrekkelig tilbud og veiledning rundt seksualitet. 
La oss stoppe å late som at det finnes menneskegrupper der 
ute som IKKE har en seksualitet. Alle har en seksualitet, man 
utvikler og uttrykker den bare på ulik måte.

PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Psykisk	utviklingshemming	er	en	diagnose	i	ICD-10	som	omfatter	
en	livslang	tilstand	av	forsinket	eller	mangelfull	utvikling	av	evner	
og	funksjonsnivå,	og	som	påvirker	den	generelle	IQ	i	ulik	grad.	Et	
diagnosekriterium	er	at	individet	har	en	intelligenskvotient	under	
70.	Dette	kan	omfatte	kognitive,	språklige,	motoriske	og	sosiale	
ferdigheter.	Personer	med	diagnosen	har	svært	ulike	individuelle	
utfordringer,	og	oppfølging	må	tilpasses	den	enkeltes	behov.
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Kloke valg i 
u-land og i-land
Tekst og bilder:	Bettina	Lundin,	Pernille	Due-Tønnesen	og	Andrea	Ween	Skeie
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En 25 år gammel kvinne kommer til akuttmottaket. Hun har hatt 
vekslende hodepine den siste tiden. I dag er det verre enn det 
har vært tidligere, og hun har derfor valgt å oppsøke lege. Hun 
forteller at hun er i en stressende eksamensperiode, hodepinen 
kommer mest sannsynlig av lite søvn og mye arbeid. Alt tyder 
på migrene, men vi kan ta en CT, for sikkerhets skyld?

Legeforeningen har nylig startet kampanjen «Gjør kloke valg». 
Kampanjen er inspirert av den internasjonale kampanjen 
«Choosing wisely». Den tar sikte på å redusere undersøkelser 
og behandling som pasienter ikke har behov for, og som i verste 
fall kan føre til skade. Debatten om overdiagnostisering har 
nådd Norge, og mer oppmerksomhet blir rettet mot feil bruk 
av ressurser. 

I sommer fikk vi i oppleve et helt annet helsevesen enn det vi har 
blitt vant til i Norge. Vi var så heldige at vi fikk tilbringe fire uker 
på Haydom Lutherian hospital i Tanzania. Her er overdiagnos-
tisering et ikke-problem. Vi stilte oss derfor spørsmål om vårt 
eget helsevesen, og tok opp problemstillingen om flere ressurser 
alltid fører til bedre diagnostisering. I denne artikkelen vil vi 
derfor diskutere dette temaet ved å sammenligne helsevesen 
i u-land, da spesielt Tanzania, med helsevesenet i Norge. En 
viktig forskjell er mangelen på ressurser som fører til et større 
fokus på en grundig anamnese og det kliniske sykdomsbildet. 
Er dette noe vi i Norge kan lære av?

Som nevnt er ikke overdiagnostisering et reelt problem i de 
fleste u-land. Vi fikk oppleve dette på nært hold. Vi så en enorm 
ressursmangel, både i form av mangel på avansert utstyr som 
CT-maskin og moderne røntgen, men også på basisressurser 
som fulldekkende blodprøveanalyser og overleger med lang 
erfaring. Vi møtte overarbeidede turnusleger med få spesialister 
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Haydom Lutheran Hospital:

Haydom Lutherian Hospital er et syke-
hus i Manyara regionen i Tanzania. 
Sykehuset fungerer som lokalsykehus 
for i underkant av en million mennes-
ker, og 5,7 millioner har sykehuset som 
henvisningssykehus. I dag har de 420 
sengeplasser. Hoveddelen av pasientene 
er bønder, med svært dårlig økonomi og 
uten helseforsikring.

«Kloke Valg»:

Kampanjen	«Gjør	kloke	valg»	er	en	
norsk	versjon	av	«The	choosing	Wisely	
Initiative»	som	ble	til	i	USA	i	2012.	
Kampanjen	har	siden	utviklet	seg	
globalt	med	lignende	kampanjer	i	over	
20	land.	

«Gjør	kloke	valg»	tar	sikte	på	å	redusere	
undersøkelser	og	behandling	som	pasi-
enter	ikke	har	nytte	av	og	som	i	verste	
fall	kan	føre	til	skade	for	pasientene.

å rådføre seg med. En turnuslege kunne ha 
ansvar for å gå visitt på opptil 50 pasienter. 
Tiden var knapp og mulighetene få, og 
det ble klart for oss at det var mye som 
manglet både i utredning og behandling. 
Legene på Haydom måtte tenke medisin 
på en annen måte enn vi er vant til fra 
vestlige helsevesen. De ble tvunget til å 
nøye seg med en grundig anamnese og 
klinikk i sin diagnostisering. Dette kan 
jo føre til feilbehandling, og prognosen er 
nok ikke alltid like god, men vi mener at 
det er mange aspekter i deres tenkemåte 
som vi kan ha nytte av. 

Vi jobbet tett sammen med turnuslegene 
på Haydom Lutheran Hospital. De hadde 
i sitt studieprogram fullført fem studieår, 
og sjette året fungerte som et turnusår. Vi 
har nå påbegynt vårt niende semester, og 
turnuslegene vi jobbet med hadde ikke 
kommet mye lenger enn oss i sin karri-
ere. Vi merket godt at klinisk bilde og 
anamnese var noe som ble lagt merkbart 
større vekt på under deres utdanning. De 
var skråsikre i sine kliniske diagnoser, 
og mente at for å bestille en test skulle 
du være 90 % sikker på primærdiagno-
sen. Under 
o p p h o l -
det fikk vi 
beskjed om 
at man kun 
tester for å 
bekrefte en 
mistanke, 
ikke for å 
utelukke andre mulige årsaker. Legene 
ved Haydom måtte stole mer på egen 
magefølelse, og ta i bruk basiskunnska-
per man fort kan glemme når man har 
alle tester til rådighet. Er dette noe vi i 
Norge gradvis mister? 

Vårt inntrykk av det norske helsevesenet 
er at man ofte tester i større grad for å 
utelukke diagnoser som er mindre trolige. 
Dette for «sikkerhets skyld». Vi mener 
at det burde finnes en gylden middelvei 
mellom det å stole på seg selv, og det å 

være skråsikker og sette pasientene i fare. 
Det er også en av grunnene til at vi mener 
kampanjen «kloke valg» er så viktig. Vi må 
stole på vurderingene vi gjør som leger, 
samtidig som vi følger de retningslinjene 
som nå fastsettes fra spesialistforeningene 
for hvilke tester som skal bestilles. 

En stor forskjell som bør påpekes, er pasi-
entenes eget forhold til helsevesenet. I et 
land som Tanzania, der utdanningsnivået 
er lavere, er ofte ikke pasienten selv klar 
over symptomene de presenterer med. 
Alternativ medisin er også svært utbredt, 
og pasienten kommer ofte til legen med 
langt mer utviklet sykdom enn i Norge. 

Dette gjør 
s e l v s a g t 
a t  s y k -
domsbildet 
er klarere, 
og diagno-
sen lettere 
å fange opp. 
E t  a n n e t 

problem verdt å nevne er at pasientene 
også har mindre midler, og sliter dermed 
med å betale for nødvendig utredning og 
behandling. Dette fører igjen til at legen 
holder tilbake på tester bare på økono-
misk grunnlag. Det vi anser som «kloke 
valg» i Norge, er kanskje ikke «kloke valg» 
i Tanzania. 

Et viktig aspekt ved kampanjen «kloke 
valg» er å opplyse befolkningen om hvilket 
ansvar man har som pasient. Pasientene 
må være bevisste over helseskadene ved 

testene de blir tilbudt, og stille spørsmål 
om undersøkelsene legen foreslår er nød-
vendige. Det er viktig at pasientene stoler 
på legenes vurderinger, samtidig som de 
tar ansvar for egen helse. Vi mener at det 
er en økning i pasienter som kommer til 
legen og krever tester de ikke har behov 
for, fordi de har hørt om en sykdom eller 
undersøkelse i diverse media. Dette er en 
naturlig konsekvens av høyere utdanning, 
god tilgang til internett og økt helsefokus 
fra media. Det er derfor veldig viktig at vi 
som leger gjør pasientene våre oppmerk-
somme på farene ved unødvendig testing, 
ikke bare hvilke tester som er tilgjengelige. 
Når pasientene er godt informert, kan de 
også ta ansvar for egen helse. 

Vi stilte oss flere ganger spørsmålet om 
pasientene i Tanzania har de samme for-
ventningene til helsevesenet som vi har 
her hjemme. Legene vi snakket med om 
dette i Haydom var ikke i tvil. Pasientene 
har også der stor tillit til helsevesenet og 
leger. De forventer en kur, og ønsker å bli 
helt friske. Den store forskjellen ligger i at 
ønsket om en diagnose er mindre utbredt 
enn i Norge. Vi har en tendens til å stille 
spørsmål ved legens vurdering, og mase 
til oss flere tester og mer utredning. Vi 
mener at denne trenden burde snu, og 
at pasienten selv heller burde stille seg 
kritisk til et mangfold av tester hvis man 
egentlig føler seg relativt frisk. 

«Vi mener at denne trenden burde snu, og 

at pasienten selv heller burde stille seg 

kritisk til et mangfold av tester hvis man 

egentlig føler seg relativt frisk.»
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I Tanzania er en av grunnene til mindre testing rett og slett at 
det ikke er økonomisk mulig. Pasientene og legen blir sammen 
enige om hva som er den beste behandlingen ut i fra de mulighe-
tene pasienten har. I Norge burde vi i større grad diskutere med 
pasientene om de vil utsette seg for de ekstra påkjenningene ved 
tester som kunne vært unngått. Dette er også et av hovedmålene 
til Legeforeningens kampanje. Et annet viktig aspekt ved kam-
panjen er å unngå «pakkebestilling» av blodprøver. I Haydom er 
ikke pakkebestilling av blodprøver et alternativ, da hver analyse 
må betales av pasienten selv. Vi må huske på at positive prø-
vesvar ofte kan føre til en videre utredning, og dette kan i mange 
tilfeller kun føre til økt ubehag for pasienten. I verste fall fører 
det til unødvendige sykehusinnleggelser og unødvendig bruk 
av helsevesenet. Hvis en pasient i all hovedsak er frisk, hvordan 
vil en diagnose påvirke livskvaliteten til pasienten? 

Vi mener at overdiagnostisering grunner mye i at legen ønsker 
sitt sikkerhetsnett. Vi er redde for å gjøre feil, det er tross alt et 
yrke der mye står på spill. Derfor mener vi at det er viktig at det å 
ta en grundig anamnese og fokusere på det kliniske sykdomsbil-
det er noe man i større grad kan fokusere på i legeutdanningen. 
Turnuslegene vi ble kjent med i Tanzania har pugget, terpet 
og fått banket inn hvordan pasientene presenterer seg klinisk, 
fremfor hvordan blodprøvesvarene kan guide dem til riktig 
diagnose. Hvis man øker fokuset på klinikk i utdanningen, og 
samtidig opplyser pasientene om risikoene ved diverse tester, 
tror vi at vi er på god vei til å minske problemet med overdiag-
nostisering. Vi må stole på egen kunnskap og egen magefølelse, 
og handle deretter.
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KUNSTIG INTELLIGENS
- det nye stetoskopet

Tekst: Trond	Are	Mannsåker,	Tillitsvalgt	Forskarlinja	UiB

Bilder: Nadia	Pristaj

I vår arrangerte forskarlinjeforeininga Euraka! paneldis-
kusjon om temaet «Kunstig intelligens i helsevesenet». 
Salen på Bergen offentlige bibliotek var fullsatt då 
diskusjonen var i gong. I panelet satt kardiolog og kon-
sulent Athar Ali Tajik, allmennlege og professor Edvin 
Schei, matematikar og førsteamanuensis Alexander 
Lundervold og Alexander sin læremeister «aka» far, 
nemleg nevrobiolog og professor Arvid Lundervold. 
Debatten vart styrt av Umael Khan, leiaren for Eureka! 
forskarlinjeforeining.

Khan etterlyste ei forklaring på omgrepa kunstig intel-
ligens og maskinlæring. Matematikaren Lundervold 
forklarte at kunstig intelligens er eit svakt omgrep 
som omhandlar mykje det same som maskinlæring. 
Maskinlæring handlar om å utvikle program som blir 
betre når det får erfaringar. Eit eksempel på maskinlæ-
ring vil vere at ein gir eit utgangspunkt til eit program 
for å gi det moglegheit for å avgjere kva som er ein 
normal føflekk og kva som er eit malignt melanom. 
Deretter vil maskina sjølv kunne byggje opp erfaringar 
og avgjere om andre føflekkar er maligne melanom 
eller ikkje.

Eg lurer på om radiologane skjelv i buksene. Arvid 
Lundervold fortalte nemleg at mykje av forskinga skjer 
innafor radiologi. Zebra Medical Vision nyttar kunstig 
intelligens til å diagnostisere feittlever, emfysem og 
kompresjonsfrakturar. Også allmennlegane får kon-
kurranse. Babylon Health har tilsett legar og utvikla 

ein lege-app som kan stille diagnosar og sende resept 
på døra. Edvin Schei såg verdien av denne hjelpa, men 
han viste også til kva som skil eit menneske av kjøt og 
blod frå ei maskin. Når legen får besøk av pasienten, vil 
legen kunne forstå at pasienten ikkje forstår. Legen vil 
kjenne på kjensler som flauhet. Legen vil ha kunnskap 
om stemninga i byen, lukta av vår og korleis dette verker 
på oss. Vidare utdjupa han at det som gir verdi til liva 
våre er vitskap, kunst og leik. Då braut nevrobiologen 
inn og argumenterte at sjølv om maskinar ikkje kan 
leike, kan dei drive vitskap ved å komme med hypotesar. 
Også Athar Ali Tajik understøtta dette ved å vise til eit 
program som var i stand til å føresjå kva som ville vere 
nye forskingsområde. Nokre forsøk viser at vi menneske 
kan opne oss meir opp for ei maskin enn eit menneske. 
Schei trudde det stoppa med det, fordi maskinene ikkje 
kan bruke denne tilliten til noko. Maskinene vil heller 
kunne gi menneske ein dytt i riktig retning. 

I pasientreisa, frå sjukdom til utskriving, har kunstig 
intelligens eit stort potensiale, meinte Tajik. Til dømes 
nemnde han at ein pre-hospitalt vil kunne nytte nevrale 
nettverk som kjenner att hemodynamisk kollaps. Vidare 
vil ein på sjukehuset ha moglegheit for å nytte kunstig 
intelligens til å flagge høg-risiko-pasientar som legen 
bør prioritere. Når pasienten er komen på avdeling vil 
all informasjonen bli summert opp. Slik vil pasienten 
kunne oppleve meir saumlause tenester, oppsummerte 
Tajik. Han peika óg på at vi i Noreg har gode helseregis-
tre som berre ventar på å bli analyserte av programvare. 
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Maskinane kan avdekkje skjulte samanhengar mellom 
alder, kjønn og sjukdom. På denne måten vil kunstig 
intelligens også kunne bli brukt til oppfølging av den 
stadig aukande gruppa pasienter, kronisk sjuke. 

Legane kan drive skodespel og oppfører seg i den 
forstand som robotar. Det er naudsynt for å forstå 
problema til pasientane. Arvid Lundervold ymta om 
at ein filosof vil vere betre enn ein lege til å leve seg 
inn i folk sine liv på eit djupare nivå. Han trudde på 
ei endring der legen går frå å vere alt, til å bli meir 
ein «kroppsingeniør». Schei såg eit motsett scenario, 
nemleg at dei nye hjelpemidla vil gjere det lettare for 
legen å nytte sin nestekjærleik for å hjelpe pasientane, 
då «ein psykolog har ikkje peiling på kroppen».

Vil legane miste jobbane sine? Khan trakk frem eit 
eksempel frå lufttransportnæringa. Der frykta pilotane 
lenge at dei skulle miste jobbane sine grunna automa-
tisering, noko som ikkje har vore tilfellet. Kanskje ein 
kan sjå for seg at kunstig intelligens vil opne opp for nye 
moglegheiter innan helsevesenet også, og attpåtil skape 
fleire arbeidsplassar? Panelet er i alle fall samstemde 
om ein ting; kunstig intelligens er noe framtidas legar 
vil ha eit forhold til, uansett spesialisering.

Vi i Eureka! forskarlinjeforeining håpar dei frammøtte 
og du som les dette finn forsking spanande. Forskarlinja 
i Bergen treng fleire nysgjerrige studentar, anten du vil 
forske klinisk, basalt, translatorisk eller på maskinar. 
Mennesket liknar jo ei maskin.

«Matematikaren Lundervold forklarte at 

 kunstig intelligens er eit svakt omgrep som 

omhandlar mykje det same som maskinlæring. 

Maskinlæring handlar om å utvikle program 

som blir betre når det får erfaringar.»
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Alder: 29
Universitet: Universitetet i Oslo
Sykehustjeneste: Akershus universitetssykehus (Ahus)
Distriktstjeneste: Ikke valgt distrikt ennå.

Tekst: Marita	Alfsdatter	Vigmostad

Bilde: Ine	Marie	Larsson

Pia norheim
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 Hvorfor valgte du LIS1 i Akershus?      

Jeg valgte LIS1 ved Akershus Universitetssykehus (Ahus) med 
Akershus som distrikt fordi jeg har hatt mye undervisning 
her under studiet og har møtt mange engasjerte kollegaer. Jeg 
har trivdes veldig godt under studiet og det ligger nært Oslo. 
Det er mange spesialiteter ved sykehuset og muligheter for 
videre spesialiseringsløp. Turnusen er tredelt, som jeg synes 
er fint da man får innblikk i flere fagfelt. Medisin og kirurgi 
har alle, den siste delen varierer mellom pediatri, anestesi, 
gynekologi, akuttpsykiatri og spesialpsykiatri. Sykehuset er 
moderne, og det er åpent og oversiktlig.

 

Hva er du fornøyd med?

Jeg er veldig fornøyd med opplegget Ahus har rundt Lege i 
spesialisering del 1 (LIS1). Vi har hatt 10 dager med introkurs 
for å lære teori og praksis om hva som snart skal møte oss i 
klinikken. I tillegg til at det er fokus på at vi skal få oppfylt 
læringsmål og læringsaktiviteter i Kompetanseportalen, som 
nå har blitt et krav for å få fullført LIS1 tjenesten. Jeg er for-
nøyd med den tette oppfølgingen jeg har fått etter at jeg fikk 
tilbud om LIS1 stilling i april og all informasjonen som har 
kommet fra sykehuset. Min første rotasjon er akuttpsykiatri. 
Jeg er spesielt fornøyd med hvordan jeg har blitt tatt imot 
på posten jeg jobber og at jeg har en veileder som er imøte-
kommende og tilgjengelig.

 

Hva er du ikke fornøyd med?       

Det vil alltid være en overgang fra å være student til å jobbe 
fulltid som lege. Nye rutiner på en ukjent seksjon kan være 
en utfordring, til man kommer inn i ting og lærer hvordan 
det er på hvert enkelt sted. Dette er jo ofte noe som går seg til. 
Forventningene til at man jobber relativt selvstendig kan også 

være utfordrende hvis man ikke har erfaring fra dette tidligere

 

Hva har gjort mest inntrykk så langt?       

Det som har gjort mest inntrykk er pasientene og noen vil 
jeg huske for alltid. Det er mange svært syke pasienter som 
man skal hjelpe, og det gjør inntrykk å se at noen har det 
vondt og vanskelig.

 

Hva er din beste erfaring som LIS-lege?       

Jeg er relativt tidlig i sykehusåret, men som ny så bør man 
være ydmyk og lærevillig. Da går det ofte veldig bra.

 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?       

Det er bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite, 
man er ny og da må man av og til gjøre feil og lære av det. 
Det viktigste er at man viser at man tar det til seg og at man 
jobber for at det ikke skjer igjen.

 

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset?       

Arbeidsmiljøet er bra. Jeg har blitt veldig inkludert av mil-
jøpersonalet på posten, og det er veldig hyggelig. I tillegg 
er jeg veldig godt tatt vare på av veileder og andre leger på 
posten. LIS1 legene har eget kontor og der er det veldig fint 
å være, greit å ha noen å snakke med om ting som skjer og 
lufte vanskelige ting.

 

Hvordan er livet utenfor sykehuset?       

Siden Ahus ligger så nærme Oslo, og de fleste LIS1-legene 
bor der, blir det sosiale i Oslo. De fleste har familie og en del 
å gjøre på fritiden, i tillegg til vakter som ofte kræsjer om vi 
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skal møtes, så det blir ikke så ofte, men det er litt hva man 
gjør det til. Av og til samles vi til felles lunsj på sykehuset.

 

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distriktsdoktor?       

Mitt distrikt er Akershus, så det er relativt sentralt og kort vei 
til Ahus, men jeg tenker at evne til å tenke og jobbe selvstendig 
er en viktig del av det å jobbe i distrikt. Jo lenger unna man 
er et sykehus, jo viktigere blir det å kunne hjelpe pasienten 
på stedet man er med få hjelpemidler.

 

Hvor mye jobber du hver uke?   

Jeg jobber turnus og på akuttpsykiatri har jeg én mellomvakt 
kl. 14-22 i uken og resten av dagene er kl. 8-15.30. Det er hel-
gejobbing hver 6. uke. Og tre 18 timers vakter i løpet av hele 
turnusen på 4 måneder.

 

Tips til andre som skal i turnus?   

Søk kun til steder du virkelig vil, sett deg godt inn i utlys-
ningsteksten og tenk på hva du kan tilby dem og gjør deg 
attraktiv. Du må svare på det de skriver i utlysningsteksten 
og ikke sende generelle søknader. Få noen andre til å lese 

gjennom og korrigere søknaden. Under studiet bør du forsøke 
å få så relevant arbeidserfaring  som mulig. Gjerne finne ut 
hva det sykehuset du ønsker LIS1 ved ser spesielt etter og 
oppfylle dette. Når du først har begynt i LIS1, så bør du være 
lærevillig og ydmyk.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?   

Da tenker jeg at jeg vil spesialisere meg videre på sykehus, 
gjerne ved Ahus.
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ANMELDELSER

Klinisk dermatologi og venerologi	er	5.	utgave	av	en	
godt	kjent	lærebok,	nå	revidert,	omstrukturert	og	for-
bedret	på	flere	områder.	Boken	er	skrevet	på	dansk.	

Stoffet	har	blitt	omskrevet	og	utvidet,	med	praktiske	
faktabokser	på	begynnelsen	av	hvert	kapittel,	som	gir	
en	oversikt	over	de	viktigste	poengene.	Kapitlene	er	
godt	strukturert,	med	en	logisk	overgang	fra	sykdoms-
beskrivelse	og	patogenese	til	en	oversikt	over	utredning	
og	behandling.	Hvert	kapittel	er	godt	illustrert,	og	
bildene	kommer	særdeles	godt	med	i	et	så	visuelt	og	
detaljrikt	fag	som	dermatologi	og	venerologi.	

Boken	er	tydelig	ment	for	å	brukes	flittig	som	et	interak-
tivt	verktøy,	både	under	og	etter	studiet.	Innledningen	
gir	leseren	en	oversikt	over	nettsteder	som	kan	fungere	
som	supplerende	læringsressurser,	og	hvert	kapittel	

avsluttes	med	et	blankt	ark	til	egne	notater.		

En	digital	versjon	av	boken	følger	med,	med	en	lisens	
som	varer	i	48	måneder	fra	aktiveringstidspunktet.	
E-boken	er	tilgjengelig	via	registrering	av	e-nøkkel	på	
forlagets	hjemmeside.	Selv	om	det	er	ganske	enkelt	
gjort,	savner	jeg	en	mer	sømløs	brukerinterface.	Boken	
kan	leses	både	på	datamaskin,	nettbrett	og	smartphone,	
men	det	er	dessverre	kun	en	noe	forbedret	versjon	
av	en	pdf-fil	som	også	krever	internett-tilkobling	for	å	
kunne	leses.	En	fin	detalj	er	at	man	kan	høre	på	boken,	
da	den	blir	lest	opp	på	et	ganske	lett	forståelig	dansk.	

Boken	er	meget	godt	skrevet	og	er	kortfattet	nok	til	
å	dekke	faget	godt	uten	å	være	for	omstendig.	Den	
kan	absolutt	anbefales	både	til	medisinstudenter	og	
ferdig	utdannede	leger.

Yulia Panina

Klinisk dermatologi 
og venerologi

Bokanmeldelse

KLINISK DERMATOLOGI OG VENEROLOGI
ANETTE	BYGUM,	TOVE	AGNER,	LARS	IVER-
SEN,	HANS	BREDSTED	LOMHOLT
344 SIDER, UTGITT 2018
MUNKSGAARD
ISBN: 9788762817029
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Tekst: Maria	Sjåfjell	

Bilde: Privat 

SEXOLOGI

«Kjærlighet til seksualitet som sådan er en forutset-
ning, foruten forstand til å forstå at svært mye av det 

som kalles sykelig, bare er uvanlig.»
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Esben Esther Pirelli Benestad er lege og professor i klinisk sexologi 
ved universitetet i Agder. Sexolog er ikke en beskyttet tittel i Norge, 
men det finnes videreutdanning innen faget for flere faggrupper. 
Kanskje er du en av dem som har savnet temaet i undervisningen? 

Pirelli Benestad kan, sammen med sin kone, skilte med å være en av 
Norges to første professorer i klinisk sexologi. Pirelli Benestad er et 
kjent fjes i mediebildet og har utgitt flere bøker. Hen benytter ofte ordet 
transbegavet for å beskrive seg selv. Vi har stilt noen korte spørsmål 
for å få et bedre innblikk i hvordan det er å jobbe som lege og sexolog.

Hva går spesialiteten ut på? 

Den går ut på å møte, oppfatte og forstå problemstillinger 
og utfordringer knyttet til enkeltmennesker, par, familier 
eller grupper, og å kunne bidra til at disse problemene og 
utfordringene finner bedre løsninger.

Hvordan blir man klinisk sexolog? 

Utdanningen krever like mye som enhver annen spesialisering 
innen medisin eller psykologi. Man bygger kompetansen 
gjennom kurs, kongressdeltakelser, faglige og vitenskapelige 
presentasjoner, veiledninger og arbeid med anerkjennelse av 
egen seksualitet.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag? 

Den er svært mangfoldig, siden jeg også har en liten all-
mennpraksis. Jeg er ekstra spesialisert når det gjelder 
kjønnsutfordringer, men jobber også mye med overgreps-
utsatte, overgripere og potensielle overgripere, par med 
inkompatibel seksualitet, utroskap, sjalusi, skilsmisser, kom-
munikasjonsutfordringer, problemstillinger knyttet til seksuell 
lyst, orgasmeløshet, tidlig sædavgang, erektil dysfunksjon, 
forvalting av uvanlige seksuelle tenningsmønstre – for å 
nevne noe.

Hvordan er arbeidsmiljøet? 

Meget godt – jeg deler arbeidsplass med min kone som også 
er spesialist i klinisk sexologi. Noen ganger jobber vi sammen.

Hva vekket interessen din for faget?

Jeg erfarte at praktisk talt ingen hadde noe å stille opp med når 
det gjaldt min egen seksualitet og kjønnsopplevelse, og at dette 
rett og slett ikke var, og knappest er, et tema i terapirommet.

Hva er de viktigste egenskapene for en spesialist i klinisk 
sexologi? 

Mye kunnskap og erfaring med å møte kjønn og seksualitet i 
nær sagt alle former. Det er nødvendig å kjenne seg komfor-
tabel også med det som måtte frastøte andre. Kjærlighet til 
seksualitet som sådan er en forutsetning, foruten forstand til 
å forstå at svært mye av det som kalles sykelig, bare er uvanlig.

Hva slags utfordringer møter man som sexolog? 

Naken menneskelig seksualitet. Det krever en svært god alli-
anse med klientene før de våger å fortelle de virkelig viktige 
historiene om seg selv.

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden? 

Det er skandaløst at norsk helsevesen ikke anerkjenner og 
formaliserer sexologien. I dag må den som trenger sexolo-
gisk kompetanse betale dyrt for den, eller tåle å bli henvist 
til DPS, eller liknende, hvor de vanligvis ikke kan noe som 
helst om sexologi. 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen? 

Ta videreutdanning i sexologi ved Universitetet i Agder.
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Gipse, stikke, sy 
og klippe 
– redde et liv av plastikk og en venn i nød
Tekst:	Annbjørg	Jansen,	3.	års	medisinstudent	i	Martin,	Slovakia

Bilder:	Lajos	Kalmár
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Nmf-kurs; Selvfølgelig vil du delta! Har du noe bedre fore? Kunn-
skap er makt! 

Det sies om Pécs-folket at de er sultne, sta og stolte! De er dedi-
kerte og hengivne showmen. Det var derfor høye forventninger 
knyttet til Nmf Pécs faghelg da billettslippet endelig fant sted 
på sensommeren!

Påmeldingsmorgenen satt jeg klar foran datamaskinen. Urolig 
på stolen mens jeg ventet på at klokka skulle bli åtte – jeg måtte 
få plass! På slaget åtte falt pekefingeren på tastaturet, og mailen 
jeg forfattet kvelden før ble sendt avgårde til Pécs. Sammen med 
to gode venninner fór jeg av sted til Pécs i en skranglete leiebil 
med forventninger om en lærerik helg.  

For meg som alltid har ønsket å brekke et bein, slik at jeg kunne 
få gips, gikk drømmen i oppfyllelse mer enn én gang i løpet av 
timene gipsekurset varte! Mot slutten av første kurs kom høy-
depunktet, gipsen skulle av. Svetten perlet seg i pannen, mens 
den elektriske sagen sank inn i gipsen med en infernalsk lyd og 
kalkstøvet sto til værs. 

I neste øyeblikk befant jeg meg i et rom med fem andre naut. 
Vi hadde det ærefulle oppdraget å starte opp igjen et motvillig 
hjerte. «Hva gjør dere nå?», spurte instruktøren. «Pasienten 
trenger mat og vann», holdt jeg på å si. Neida, han skulle ha luft, 
brystkompresjoner og strømstøt. Oppgaver skulle delegeres, 
ampuller knekkes og noen kurver på en skjerm skulle fortelle 
oss hvorvidt det var riktig å sjokke eller ikke. Alt dette mens 
pasienten hadde en fot i graven. «Staying alive» av The Bee 
Gees gikk på repeat i hodet mens jeg komprimerte panisk for å 
få liv i den livløse pasienten. Den lemløse Anne-dukken fikk en 
kraftig runde juling i form av luft i magesekken og implodert 
brystkasse. Selv forlot vi åstedet med fornyet kunnskap, skrubbsår 
på knærne, blåmerker og begeistring. Noen ville spurt seg selv: 
«Er det virkelig verdt å redde et menneske uten armer og bein?»

Neste ut var Edvin Schei. Professoren provoserte, og frem-
kalte undring, mens han kastet oss ut i komplekse scenarier i 
lege-pasient-forholdet. Kommunikasjonen ble satt på prøve, og 
refleksjonsevnen ble trigget gjennom eksempler fra det virkelige 
liv. Et par foreldre venter på beskjeden om at deres 4 år gamle 
datter skal dø av leukemi. En pasient kommer til deg og sier at 
han ønsker å avslutte livet sitt i kveld. Hvordan behersker man 
ansiktsuttrykk, kroppsspråk og tonefall slik at man kan skape 
tillitt og trygghet?! En forelesningssal fullsatt av medisinstu-
denter i dyp konsentrasjon diskuterte og debatterte. 

Så skulle vi ta blodprøver. «Feite blodårer og smale nåler», tenkte 

jeg, «hvor vanskelig kan det være?!». Glass med forskjellige farger 
skulle fylles i en bestemt rekkefølge avhengig av hva man lette 
etter. Glass knuste, årer sprakk og blod rant på gulvet, og vi, vi 
måtte begynne på nytt og på nytt. 

Hva fremkaller økt sympatisk aktivitet, fight-or-flight respons 
og vonde ekstremiteter, spør du? Stikkekurs! Før vi begynte å 
stikke vilt og uhemmet på hverandre og oss selv, fikk vi innføring 
i ulike teknikker, tips og triks. Hvem ønsker å melde seg frivillig 
som nålepute?! Vel, instruktøren var definitivt ikke vond å be, 
og til slutt hadde han både armer og bein dekket av venefloner. 
Helt ekstatiske forlot vi rommet, med x antall bomullsdotter 
på armer og bein. 

På suturkurset ventet en partert gris og en klase bananer. Disse 
skulle sys sammen og repareres. Jeg vet ikke hva som var verst, 
bananene eller griselabbene, arr fikk de i alle fall.

Så til min favoritt; akuttmottakssimulering! Jeg kom inn i rommet 
og den blonde autoriteten av en nådeløs instruktør fyrer av en 
tale som får adrenalinet til å pumpe. Her skal liv reddes! Man 
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vet ikke hva som venter, man må bare være forberedt på alt. 
Som andreklassing kunne jeg ikke en dritt, og tenkte i mitt stille 
sinn: «Hvordan skal dette gå?!» Min oppgave var å legge nål på 
pasienten. Hånden skalv, svetten silte, og jeg kjente hvordan 
blikkene fra deltakerne rundt stakk meg i ryggen mens jeg stakk 
pasienten. Heldigvis smatt veneflonen inn, og det at blodsvaret 
kom fremkalte en eufori uten like i meg!

Hva gjør man om noen har satt noe i halsen og blir blå? Hvordan 
skal man sikre et skadested? Om det midt under en filmfremvis-
ning på kino er en nabo som får anafylaktisk sjokk av peanøtter, 
en annen får hjerteinfarkt under en skummel scene, og en tredje 
setter popcorn i halsen - hvem skal da prioritereres? Hvordan 
angriper man situasjonen? Dette og mer lærte vi om på norsk 
grunnkurs i førstehjelp. I førstehjelp til barn er situasjonen 
snudd på hodet, her gjelder andre regler for HLR. Å håndtere 
barn kan være veldig krevende! De vil gjerne ikke innrømme at 
de har spist vaskepulver eller drukket tennvæske. Man risikerer 
jo kjeft av mor... Tør man å komprimere hardt nok og blåse lett 
nok, eller å utføre HLR i det hele tatt på en liten kropp omringet 

av engstelige foreldre? 

Luftveishåndteringskurset ble ledet av en staut anestesisykepleier 
som formidlet informasjon med iver! «Hvilke hindre kan man 
møte på? Hva kan gå galt?» Som jente med små hender var det 
en utfordring å holde kjevegrep og tett maske. Laryngoskopet 
ble ført ned i halsen på pasienten, og på samme måte som når 
man kjøper tid på histologieksamen ved å titte inn i mikroskopet 
ekstra lenge, tittet jeg lenge ned i halsen uten å fatte hverken 
opp eller ned. Hva var øsofagus og hva var trakea? Plutselig ble 
en beroligende hånd plassert på pasientens hals, landskapet 
forandret seg og stemmebåndene sto frem som en åpenbaring. 

Hjernen fikk virkelig kjørt seg på kurs i legemiddelregning! Å 
regne på dose, styrke og mengde kan være en smal sak. Vi har 
tross alt lært vanskeligere matte enn ganging og deling før. Men 
hvor står egentlig styrken og hvordan var det med fortynning 
igjen? Den minste feil kan føre til at pasienten får ti ganger for 
mye eller ti ganger for lite av en medisin. Selv om vi ikke lærer 
om doseringer, skjønner jeg at resultatet i begge tilfeller kan 
være livstruende. 

Ultralyd er som å lære seg å skrive på nytt! Alt man trodde man 
skjønte blir røsket opp med røttene. Man er igjen på barnesko-
lestadiet, alt er spennende, helt ubegripelig, og man må utvikle 
en helt ny evne til forståelse. Man lærer bokstavelig talt å se ting 
fra nye vinkler. Jeg har hørt om «Fifty Shades of Grey», men var 
det virkelig forventet at jeg skulle kunne gjenkjenne væske rundt 
hjertet, fri luft i buk eller en punktert lunge på dette kornete 
svart-hvitt bildet hvor alt så likt ut?!

Der har du helgen min, travel, morsom og langt mer enn noen få 
ord kan dekke. Kort oppsummert er kursene som arrangeres av 
Nmf Pécs av utrolig god kvalitet. Man får være lege for en helg og 
kjenne på utfordringer fra det virkelige legelivet. Instruktørene 
deler av sin kunnskap og erfaring med entusiasme og lidenskap. 
De står på for at vi som studenter skal være så godt forberedt 
som overhode mulig på det som venter oss i arbeidslivet. Etter 
å ha deltatt på 14 kurs sitter jeg igjen med unike ferdigheter og 
en sult på mer kunnskap som ikke lar seg tilfredsstille. 

Så hvilke unnskyldninger har egentlig du for ikke å reise til Pécs 
for å delta på kurs?

«Om det midt under en filmfremvisning på 
kino er en nabo som får anafylaktisk sjokk av 

peanøtter, en annen får hjerteinfarkt under en 
skummel scene, og en tredje setter popcorn i 

halsen - hvem skal da prioritereres?»
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UTENOM	PENSUM

UTENOM PENSUM
Tekst: Leif	Kørner	og	Sondre	Hauge	Rønning

Man	kan	ikke	påstå	at	kjærligheten	i	dag	
skinner.	Den	tindrer.	Siden	smarttelefo-
nene	ble	introdusert	for	et	tiår	siden,	har	
alle	former	for	sosiale	interaksjoner	blitt	
endret	radikalt.	Dating-verdenen	er	intet	
unntak.	Mens	«kjærlighet	ved	første	blikk»	
tidligere	var	et	innarbeidet	begrep	som	
faktisk	førte	par	sammen,	kan	man	i	våre	
dager	heller	snakke	om	tilfeldige	sveip	
forbi	trutmunn-selfier	tatt	i	speilet.	I	slike	
tider	er	det	en	ryggmargsrefleks	å	si	at	
Tinder	er	selve	styggedommen	og	at	
kjærligheten	hadde	bedre	kår	før	i	tiden.	
Undertegnede	vil	likevel	tillate	seg	å	sette	
inn	noen	hemmende	internevroner	i	denne	
refleksbuen	og	spørre:	er	det	virkelig	slik?

For	vi	må	ikke	glemme	at	det	ikke	er	mer	
enn	en	ti-femten	dekader	siden	Camilla	
Collett	skrev	Amtmandens	døtre.	Dette	
var	en	tid	da	kjærligheten	ikke	var	fri	og	
ekteskapet	var	basert	på	fornuft,	stand	og	
formue,	heller	enn	følelser	og	romantikk.	
Det	får	være	opp	til	leseren	selv	å	vurdere	
hvilken	virkelighet	hen	selv	foretrekker,	

men	undertegnede	er	i	hvert	fall	sikker	på	
at	han	heller	vil	ha	den	kyniske	friheten	
til	overfladisk	sveiping	på	Tinder,	fremfor	
ulykkelige	fornuftsekteskap	basert	på	for-
eldrenes	vilje	og	ønsker.	

Og	det	er	heller	ikke	mer	enn	en	åtte-ni	
sekeler	siden	Djengis	Khan	red	over	step-
pene	og	erobret	store	deler	av	Øst-Asia.	I	
tillegg	til	å	være	kjent	for	relativt	brutale	
plyndringer,	selv	etter	datidens	standarder,	
greide	han	også	å	få	seks	koner	og	et	av	
historiens	største	harem.	DNA-forskning	
antyder	at	så	mange	som	0,5	%	av	jordens	
befolkning	er	etterkommere	etter	Djengis	
Khan,	noe	som	betyr	at	han	må	ha	hatt	
hundrevis,	om	ikke	tusenvis,	av	barn.	Han	
skal	være	glad	for	at	VG	ikke	ble	utgitt	
den	gangen,	ellers	ville	han	nok	også	blitt	
tatt	med	i	#metoo-dragsuget.	Vi	må	vel	
kunne	påstå	at	Djengis	Khan	ikke	var	noe	
forbilde	for	romantikere.		

Og	én	ting	skal	Tinder	også	ha,	og	det	
er	at	den	gjør	det	lettere	å	treffe	nye	
mennesker.	Som	nevnt	er	«kjærlighet	
ved	første	blikk»	en	kjent	frase,	men	det	
forutsetter	imidlertid	at	din	potensielle	
partner	i	hvert	fall	verdiger	deg	et	blikk.	
Ved	hjelp	av	Tinder	er	nå	i	hvert	fall	alle	
sammen	forpliktet	til	å	ta	et	standpunkt	
til	bildet	av	deg	i	sosialt	lag	(for	å	vise	at	
du	har	venner),	bildet	av	deg	på	fjellet	(for	
å	vise	at	du	er	en	aktiv	friskus)	og	bildet	
fra	forrige	utenlandsferie	(for	å	vise	at	du	
lever	et	innholdsrikt	liv),	før	de	bestemmer	
seg	for	hvilken	vei	de	skal	sveipe.	

Man	kan	si	mye	om	Tinder	og	kjærlighe-
tens	dårlige	kår	i	samtiden.	Men	én	ting	i	
hvert	fall	sikkert:	kjærligheten	kunne	være	
enda	verre	før	i	tiden	enn	den	er	i	dag.
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PROFILERHVA	SKJER	DER	DU	BOR?

Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

Desember 
 
Juleverksted

TROMSØ

Oktober 
 
Steking	av	Æscu-lapper 
 
#sjekk	deg-kampanjen

BERGEN

OSLO

November  
 
Utvekslingskveld 
 
Studenthelseuka 
 
Kurs	i	idrettsmedisin 
 
Stress	less

Desember 
 
Grøtdag

November 
 
	Min	spesialitet:	rettsmedisiner	Inge	Morild 
 
Utvekslingskveld 
 
Æsculappar	og	åpent	kontor

Desember

Markering	av	HIV/AIDS-dagen 
 
Nmfs	julekalender	

Desember 
 
AMG-kurshelg	i	Praha

13.

19-23. 
 

20. 
 

21.

18.

28.

5.

15.

29.

 
 
 

1. 
 

1.-20.

7.-9.

3.
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TILLITSVALGTE

LEDER

Live Fosmark 

livefosmark@hotmail.com

NESTLEDER

Madiha	Samrin	Khalid 

madiha.khalid@gmail.com

NASjONALT STyRE 2018
Sofie	Hundevadt	Dahl 

dahl.sofie.h@gmail.com

NASjONALT STyRE 2019
Nora	Ruud 

nora.r92@gmail.com

ARbEIDSLIvSANSvARLIG

Sara	Bardan 

sarabardan@outlook.com

Synøve Kamøy 

k_plus@live.com

MENTORANSvARLIG

Ingegjerd	Kristina	Skretting	 

i.k.skretting@studmed.uio.no

FAG- OG kURSANSvARLIG

Amanda	Hylland	Spjeldnæs 

amandahs2503@gmail.com

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Sunneva Stokke 

sunneva.stokke@gmail.com

pR- OG SOME-ANSvARLIG

Thuan-Khanh	Nguyen 

tkn191@gmail.com

GLObAL hELSEANSvARLIG

Jana Pantazieva 

janap5@yahoo.com

UTvEkSLINGSANSvARLIGE

Nikita	Meshechkov 

nikitameshechkov@gmail.com

Ingrid	Holm 

ingridholm@hotmail.com

Zubeide	Sleeman 

zubeide_97@hotmail.com

økONOMIANSvARLIG

Safir	Dar 

safir_dar@hotmail.com

LEDER

Lene	Dæhlin 

lene.daehlin@hotmail.com

NESTLEDER

Astrid	Celine	Dahle-Andersen 

astrid_celine@hotmail.com

NASjONALT STyRE 2018
Xenia	Cappelen 

xenia.cappelen@gmail.com

økONOMIANSvARLIG

Marie	Børmer 

marie.bormer@gmail.com

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Lise	Bråtlund 

lise-cathrine@hotmail.no

Hanna	Gusdal 

hannagusdal@gmail.com

pR-ANSvARLIG

Pia Louise Nome 

pianome@me.com

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Eirill	Sæbø 

eirillsabo@gmail.com

GLObAL hELSEANSvARLIG

Sara	Abdellaue 

sara96abdellaue@gmail.com

kURS- OG ARRANGEMENTSANSvARLIGE

Martha	Conradi	Melsom 

marthaconradimelsom@hotmail.com

Arisha	Nawaz 

arisha_nawaz@hotmail.com

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG

Kaya	Cetin 

kaya.cetin@medisinstudent.no

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIGE

Hanne	Marie	Haugan 

hanne.marie.haugan@medisinstudent.no

Saba	Ayaz 

saba.ayaz@medisinstudent.no

æScULApANSvARLIG

Ida	Sofie	Håvik 

idasofia@live.no

MEDLEMSANSvARLIG

Andrea	Ruud	Dahlen 

andrea.rd@hotmail.no

LEDER Av bALLkOMITEEN

Ragnhild	Thokle	Hovden

MEDhUM-LEDER 18/19
Marta	Røttingen	Enden 

martaenden@gmail.com

LEDER

Mathilde	Hernholm

NESTLEDER

Astrid	Bøe	Grøtteland

NASjONALT STyRE 2018
Ådne	Ringvoll

økONOMIANSvARLIG

Lars	Andreas	Nesland

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Sverre	Haugen 

 

Sofia	Tønnessen	Ruiz	

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Maja	Elisabeth	Mikkelsen

ARRANGEMENTSANSvARLIGE

Sigrid	Kleveland

Kristine	Eikenæs

GLObAL hELSEANSvARLIG

Hanne	Dahl	Vonen

UTvEkSLINGSANSvARLIGE

Ingvild	Tapio	Kinge

Elise	Wallinder

pR- OG wEbANSvARLIG

Sabina	Sagredo-Thackwell

kURSANSvARLIG

Peder	Sethe	Elgaaen

MEDhUM-LEDER 18/19
Sigrid-Anne	Bjorøy

LEDER

Louise	Carlsen

NESTLEDER 
Katrine Erke

NASjONALT STyRE 2018
Martine	Mo	Sandnes

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 
Steinar	Nilsen	 

steinar.nilsen@medisinstudent.no

NESTLEDER 
Marte	Ullestad	Djuvik 

marte.djuvik@medisinstudent.no

NASjONALT STyRE 2018
Amalie	Kollstrand	 

amalie.kollstrand@medisinstudent.no

STyREREpRESENTANT

Kris	Fjellmyr	 

kris.fjellmyr@medisinstudent.no

kURSANSvARLIG 
Anders	Christoffersen 

anders.christoffersen@medisinstudent.no

GLObAL hELSEANSvARLIG

Katarina	Nordeng	 

katarina.nordeng@medisinstudent.no

økONOMIANSvARLIG 
Hanin	Al-Rubaye	 

hanin.alrubaye@medisinstudent.no

ARbEIDSLIvSANSvARLIG 
Kjetil	Askim	 

kjetil.askim@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG

Rebekka	Lange	 

Rebekka.lange@medisinstudent.no

pR-ANSvARLIG 
Nikoline	Ravn	Nilssen	 

nikoline.nilssen@medisinstudent.no

kp-ANSvARLIG 
Maren	Brodshaug	 

maren.brodshaug@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 
Kinsi	Ahmed	  

kinsi.ahmed@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

Rannei Hosar 

leder@medisinstudent.no

INTERNASjONALT ANSvARLIG

Katja	Eliassen 

katja.eliassen@medisinstudent.no

NASjONAL STyREREpRESENTANT FRA NMF TRONDhEIM

Ådne	Ringvoll	 

adne.ringvoll@medisinstudent.no

NASjONAL STyREREpRESENTANT FRA NMF UTLAND 
Amalie	Kollstrand	 

amalie.kollstrand@medisinstudent.no

NASjONAL STyREREpRESENTANT FRA NMF OSLO

Sofie	Hundevadt	Dahl	 

sofie.hundevadt@medisinstudent.no

NASjONAL STyREREpRESENTANT FRA NMF bERGEN

Xenia	Cappelen 

xenia.cappelen@medisinstudent.no

NASjONAL STyREREpRESENTANT FRA NMF TROMSø 
Martine	Mo	Sandnes	 

martine.sandnes@medisinstudent.no

UTLAND NASJONALE TILLITSVALGTE 2018 NASJONALT STYRE 2018
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Avsender:	Nmf,	Pb	1152	Sentrum,	0107	Oslo


