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TUVA STRANGER
REDAKTØR ÆSCULAP

Godt nytt år! Håper du hadde et fint et i fjor. Jeg håper 
også at Æsculap kan bidra til å få deg til å tenke på litt 
andre ting enn dét du sitter med på lesesalen. Eller bidra 
med litt inspirasjon til fremtiden (sjekk ut LIS1-spalten, 
eller Spesialisten)!

Mat er åpenbart livsviktig. Mat er også farlig, vondt, umulig, 
kreftfremkallende, giftig, fraværende, vanskelig. Eller hvis 
man er heldig: noe selvfølgelig, samlende, sosialt, godt, 
trygt, sunt, gøy, ufarlig, uproblematisk. Vi har prøvd å vise 
noen av aspektene ved mat i dette magasinet.

Forholdet til mat er litt som til kroppen - uunngåelig. Du 
bruker kanskje fruktemojier for å symbolisere kroppsdeler 
eller andre ting? I så fall er du i godt selskap. Gjennom 
mange hundre år har kunstnere portrettert mat (les videre! 
Grip sjansen til å lese noe som IKKE handler om navn på 
kroppsdeler, fysiologiske prosesser eller sykdomsforløp!). 
Symbolikken har vært en essensiell del av disse maleriene, 
og gjort at et stilleben1 ikke kun representerer fruktfatet 
du ser, men også har helt andre betydninger. Råtten mat 
kan symbolisere vår forgjengelighet, og det at alt er forbi-
gående (maten som er avbildet er for lengst blitt til jord). 
Knuste egg kan symbolisere at man ikke lenger er jomfru2. 
Mat som var sjelden vare (appelsiner! sitroner! østers! 
hummer!) var luksus, og representerte rikdom, makt og 
velstand. I dette magasinet finner dere noen kunstverk 
innimellom tekstene. Snikkunstifisering. 

Arcimboldo malte portretter av keisere på 1500-tallet, 
med frukt som fjes. 

Jan Davidz de Heem malte i en periode der stilleben 
ble brukt på samme måte som når rappere i dag skryter 
hemningsløst av sine materielle goder (sjekk ut all maten 
jeg har råd til! brrrah!)

Peter Paul Rubens er mer kjent for at han malte frodige 
kvinner enn for kunsten sin forøvrig.

Jean-Baptiste Greuze var en fransk maler på 1700-tallet, 
som var spesielt interessert i moral.

Paul Cézanne var en impresjonistisk maler på 1800-tallet, 
og er kjent for sine malerier av frukt. Han sies også å være 
en forløper og inspirasjon til kubismen (Picasso!)

God fordøyelse!

1Store	norske	leksikon:	malerifremstilling	av	døde	eller	ubevegelige	

gjenstander,	som	avskårne	blomster,	frukt,	dødt	vilt,	matvarer,	musikkin-

strumenter,	husgeråd,	våpen	og	lignende

2The	Metropolitan	Museum	of	Art:	«Food	and	Drink	in	European	Painting,	

1400–1800».	https://www.metmuseum.org/toah/hd/food/hd_food.htm

Bilde:	@agnesbrask
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Har du lyst til å skrive for Æsculap? 
Ta	kontakt	med	oss	på	redaktor.aesculap@gmail.com!	

Frist	for	innsending	til	#2	med	tema	NATUR:	18. mars 2019
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Medisinens historie viser hvordan man gjennom tidene har tilnærmet seg helse og gått frem for å 

kurere eller forebygge sykdom. Som en del av humoralpatologien i antikken, var den greske legen ved 

navn Hippokrates kjent som intet mindre enn «Legekunstens far». Han arbeidet med og underviste 

i medisin på den greske øya Kos i Egeerhavet på 400-tallet før vår tidsregning. Hippokrates repre-

senterte en ny tid innen legevitenskapen ved å bryte med den tidligere overnaturlige og religiøse 

forklaringsmodellen av sykdom. I stedet for spekulativ diagnostikk, tilnærmet han seg sykdom ved 

observasjoner og nøkterne beskrivelser fra sykesengen. Sykdomsforklaringene var under humoral-

patologien sterkt inspirert av naturfilosofiske ideer, hvor det var likevekten mellom kroppens ulike 

væsker (lat. humor = væske) som spilte en avgjørende rolle.  

De greske naturfilosofene mente at alle ting var skapt av fire grunnelementer: ild, jord, luft og vann. I 

medisinen var disse elementene representert av leveren, milten, hjertet og hjernen, og disse utskilte 

henholdsvis væskene gul galle, sort galle, blod og slim. Hippokrates hadde den oppfatning at disse 

væskene skulle stå i et bestemt likevektsforhold (eukrasi). Ved forskyvninger i balansen, dyskrasi, 

ville det være ensbetydende med sykdom. Ut i fra hvilken væske som dominerte mente man også at 

disse kunne påvirke karaktertrekk eller temperamenter. Det betød at en person med overvekt av for 

eksempel svart galle, melanchole, ville oppleves melankolsk og depressiv. Teoriene bak humoralpa-

tologien hadde en plass i medisinske miljøer helt frem til begynnelsen av 1800-tallet.

Hippokrates’ tanker og virke har en rolle selv i moderne medisin. Hippokrates legeed er i mange 

land fremdeles en viktig del av markeringen av nyutdannede leger. En mindre anerkjent arv etter 

Hippokrates er tanken om mat som medisin. Diett var nemlig sterkt vektlagt i behandlingen under 

humoralpatologien og i Hippokrates virke. Dietten var tilpasset den enkelte situasjon, og var strengt 

regulert. I tillegg ble klyster, årelating og brekkmidler brukt som terapi for å gjenskape balanse 

mellom de fire kroppsvæskene. 

In memoriam

HIPPOKRATES
(460 fvt.- 377 fvt. )

Tekst: Thea	Amalie	Sundhagen	Mikkelsen 
Bilde: Hippocrates,	Wikimedia	Commons

«La mat være din medisin, og medisin være din mat.»
       -Hippokrates 
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Profiler Bilder: Privat

Tekst:	Fajhar	Zahra	Hussain

Benedikte Etnan
Benedikte er 24 år og går nå på 6. året ved Universitetet i Oslo. 
Grunnen til at hen1 valgte å studere medisin, var at det var blitt 
pekt på som et valg som sikrer gode jobbmuligheter, økono-
misk sikkerhet og at det åpner mange dører. Motivasjonen til 
Benedikte har utviklet seg underveis; «Medisin er spennende, 
mangfoldig og komplekst! Og jeg har alltid vært nysgjerrig 
som person og lurt på hvordan ting henger sammen.»

Benediktes største lidenskap er cosplay! Dette er en fritids-
interesse hen skulle ønske hen hadde mer tid til å drive med. 
Målet hens er å en dag delta i konkurranser. Hen er også en 
stor Star Wars-fan. Ellers liker hen å trene, og har nettopp 
begynt med pole fitness.

Fun facts om Benedikte: Hen er både kristen (pinsevenn) og 
skeiv på mer enn én måte; hen har en ikke-binær kjønnsiden-
titet og er bifil, men har holdt seg i skapet for å ta hensyn 
til familie.

Det kan komme emner underveis i løpet av studiet som 
man ikke har noe særlig til overs for. Det «er lov» til å 
ikke like hele pensum.

Finn en studieteknikk som passer for deg; du trenger ikke 
å ha dårlig samvittighet hvis du liker å gjøre ting på en litt 
annerledes måte enn andre. Tenk på deg selv som en mental 
toppidrettsutøver; det gjelder å tenke helhetlig for å oppnå 
best resultat. Man stiller bedre med «mens sana in corpore 
sano»2, så husk å ta vare på deg selv. Ingen hemmelige super-
tips for å bestå eksamen. Prioriter pensumlesing. Det hjelper 
å prøve å se det interessante ved det man skal lese om, synes 
i hvert fall jeg.

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.

1Kjønnsnøytalt/kjønnsoverskridende	personlig	pronomen 

	-	ikke	oppført	i	ordbøkene	ennå. 

2Mens	sana	in	corpore	sano	–	Et	latinsk	uttrykk,	som	kan	

oversettes	til	«a	healthy	mind	in	a	healthy	body»/«en	sunn	

sjel	i	et	sunt	legeme».
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Xenia Cappelen
Xenia er 21 år gammel og studerer på 3. året ved Universitetet 
i Bergen. Som liten fikk hun ofte bli med sin morfar på lege-
kontoret etter skoletid. Å se pasientenes takknemlighet for 
hjelpen han ga dem, inspirerte henne til å selv studere medisin. 
En fun-fact om Xenia; Hun er oppkalt etter Xena fra tv-serien 
Xena - The Warrior Princess fra 90-tallet. 

Xenia er over gjennomsnittet interessert i politikk, og er 
aktiv i flere organisasjoner også utenom politikken. En av 
grunnene til at hun engasjerer seg, er at hennes foreldre 
alltid har «slått ned på klaging over samfunnsproblemer, og 
heller lært meg å aktivt endre på det jeg kan». Hun er leder av 
Studentklinikken i Bergen - en nyoppstartet, tverrprofesjonell 
klinikk drevet av studenter. Målet er å forbedre studenthelsen 
i Bergen! Bakgrunnen for oppstarten av klinikken var funnene 
i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018), 
som viser at 29 % av studenter oppgir alvorlige psykiske hel-
seplager, 31 % sliter med søvn og 38 % har fysiske helseplager. 
«Plagene er ofte sammensatte, og brukerne vil derfor ha godt 
av et tverrfaglig team til stede. Samskipnaden har 300(!) 
nye henvendelser til psykologtjenesten sin hver måned, og 
mange unngår å oppsøke helsehjelp fordi de ikke har fastlege 
i Bergen eller vil bruke penger på legetime. Gjennom tverr-
faglige konsultasjoner under klinisk veiledning av autorisert 
helsepersonell, håper vi at studentene lettere får hjelp for sine 
helseplager.» Responsen har vært massiv - både fra studenter 
som vil jobbe i klinikken og som ønsker å bruke den.

Xenia er også nasjonal styrerepresentant i Norsk medisin-
studentforening, hvor hun arbeider med Legeforeningens 
studentsatsing. Noen av arbeidsoppgavene hennes er 

Mer en oppfordring; Se på medstudentene deres som ressurser 
fremfor konkurrenter. De beste legene skapes ikke alene, men 
gjennom godt samarbeid. 

Vekkerklokke! Med tidlige forelesninger, mye reising og travle 
kvelder med møter, venner og trening, er den en livredder.

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.

planlegging og gjennomførelse av mini-helselederskole, kurs 
i studiebyene og videreutvikling av selve organisasjonen. 
Akkurat som karakteren hun er oppkalt etter, kjemper Xenia 
for det hun tror på!
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Lene Dæhlin
Lene er 24 år og går 3. året i Bergen. Hun har villet studere 
medisin så lenge hun kan huske, bare avbrutt av noen år der 
hun var helt sikker på at det var veterinær hun skulle bli. 
Hennes interesse for medisin bunner i at hun har lyst til å 
jobbe med mennesker, i tillegg til at hun synes alt som har 
med kroppen å gjøre er utrolig spennende. Før hun begynte 
på medisinstudiet var hun et halvt år i Australia for å studere 
idrett. Deretter startet hun på medisinstudiet i Polen, for så å 
avslutte dette til fordel for å studere fysioterapi i Oslo, samtidig 
som hun tok opp fag for å komme inn på medisin i Norge.

Hun er svært engasjert i medisinstudenters hverdag. Lene er 
nåværende leder av Nmf Bergen, styremedlem i Hordaland 
Legeforening og er i tillegg med i Legeforeningens Turnusråd. 
Hun brenner også for tverrfaglig samarbeid, og mener at vi som 
medisinstudenter får altfor lite tverrfaglig praksis underveis 
i studiet. «Vi vet for lite om hva de andre helseprofesjonene 
kan. Det blir mer og mer fokus på tverrfaglige team i helse-
vesenet, og for at man skal kunne utnytte hverandre på best 
mulig måte er det viktig å vite hva andre profesjoner kan 
bidra med.» For tiden arbeider Lene også i Studentklinikken 
i Bergen (den samme som Xenia er leder for, red.anm.). «Det 
har vist seg å være mye arbeid og ta mye tid å skulle åpne 
en klinikk, men vi håper vi får startet opp i løpet av 2019.»

Ikke stress så mye i starten. Det tar tid å venne seg til 
studietilværelsen og finne en studieteknikk som passer for 
deg. Og enda verre er det når det føles som «alle» andre 
har full kontroll. Det har de sannsynligvis ikke

Jeg er et stort ordensmenneske, noen vil kanskje kalle meg 
litt nevrotisk, så jeg hadde ikke klart meg uten almanakken 
min. Jeg kaller den noen ganger bare for «livet mitt». Der 
har jeg oversikt over hva jeg skal til enhver tid og alt jeg må 
huske å gjøre.

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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intervju:  
MAT (og ledelse)
Temaet for dette nummeret er mat. Æsculap 
har intervjuet leder av Norsk medisinstu-
dentforening (Nmf) i slutten av 2018, Rannei 
Hosar, og leder av Nmf i 2019, Øystein Ohr, 
om mat og det å være en god leder.

Tekst: Synne	Lofstad

Bilder: Privat
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intervju:  
MAT (og ledelse) Hva forventer du av året som kom-

mer, og hva gruer og gleder du deg 
til?
Jeg har store forventninger til året! Nå 
har vi fått flere lovnader i regjeringsplatt-
formen, så da forventer jeg at de innfris. 
Det gleder jeg meg mye til å følge opp. 
Lite er så kjekt som gjennomslag etter 
hardt arbeid av nåværende og tidligere 
tillitsvalgte. Egentlig vil jeg ikke si at jeg 
gruer meg til noe, men det er mye nytt 
som jeg er spent på hvordan jeg vil takle. 

So little time, so much to do… 
Foreningen har derfor valgt at 
lederen av Nmf skal få betalt for å 
ta fri fra studiet. Hvordan er det å 
ha «voksenlønn»? Hva bruker du 
pengene på? 
Jeg bruker egentlig penger som før, men 
her i Oslo får jeg brukt enda litt mer på 
kultur- og restaurantbesøk enn jeg gjorde 

i Trondheim. Ellers er det ikke så fryktelig 
høy lønn, jeg bor fortsatt som en student 
i delt leilighet. 

Stort arbeidspress er noe medisinstu-
denter ofte kjenner på. Hvordan ta-
kler du hverdagens evinnelige pisk??
I mitt verv er det ingen grenser for hva 
man kan gjøre, derfor øver jeg hele tiden 
på å prioritere hva som er viktigst å bruke 
tiden på. For å ikke bli oppslukt i arbeid 
setter jeg av tid til venner og fri i kalen-
deren, og flytter ikke på det!

Når du skal slappe av, hva gjør du 
da? Kan du tipse Æsculaps lesere 
om en fantastisk TV-serie, podcast, 
album eller lignende? 
Jeg liker egentlig å lese, men blir dessverre 
dårlig med det. I det siste har jeg kost meg 
skikkelig med både You og Sex Education 
på Netflix. 

Øystein  
Ohr
Alder 23

Bosted For tiden Oslo (studieby 
Trondheim)

Studieår 5. (permisjon)

Typisk frokost 
Granola, yoghurt og eventuelt 
frukt/bær
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Hva synes du om kantina på ditt 
fakultet? Anbefales? 
Mange gode kantiner på St. Olavs, men 
favoritten er nok Café Bevegelse. Hvem 
liker vel ikke god kaffe og kakebonanza?

Hvilken trendy diett har du mest tro 
på, og har du prøvd noen selv? 
Jeg er egentlig ikke noe glad i dietter, for 
jeg ønsker ikke å begrense utvalget mer 
enn nødvendig. Det finnes så mye godt! 
Men ser ut som vegetarianerne blir stadig 
flere da. 

Hva spiser du på julaften (hvis du 
feirer den)? 
Et år er det ribbe og et år pinnekjøtt. Og 
så tar vi den andre senere i jula, slik at alle 
får sin favoritt. 

Kaffe eller te? Vin eller øl? Kefir eller 
Cultura?
Kaffe. Vin. Cultura.

Hva spiser du til lunsj? Avokado eller 
makrell i tomat? 
Stort sett alltid salat, og enten pasta eller 
brød ved siden av. 

Når du virkelig ikke har tid til å lage 
mat, hva er din «krisetilstandsmid-
dag»? 
Foodora. Jeg har lav terskel for å få levert 
noe godt hvis det blir krisetilstand. 

Har du matallergier/preferanser vi 
bør vite om?
Ingen allergier eller kostbehov. Synes litt 
synd på de stakkars allergikerne som ikke 
kan spise all god mat som finnes, men lar 
meg forundre mer av dem som bevisst 
velger vekk noen typer mat! 

Til slutt lurer Æsculap på: Er du glad? 
Hvis ja, hva er hemmeligheten? Hvis 
nei, hvorfor ikke?
Som regel glad, det er det enkleste. Jeg 
går aktivt inn for å gjøre ting som gleder 
meg: spise ute, bruke tid med venner, lese 
ei god bok eller se en serie. Jeg har også 
venner helt utenfor medisinen og Nmf, 
slik at jeg kan legge vekk lederrollen i Nmf 
om jeg har behov for det. Og så legger jeg 
terskelen lavt for hva jeg «burde» gjøre, slik 
at en glemt treningsøkt ikke skal gnage 
på samvittigheten.

Hvorfor digger du å lede folk? Er du 
maktsyk? Eller bare dritgod på det?
Å inneha en lederposisjon gir en unik 
mulighet til å kunne påvirke i saker som 
er viktige for en selv og resten av forenin-
gen. Klart det er givende når man har så 
mange spennende saker man bryr seg om 
(kode for «elsker makt», red.anm.). Og så 
er det fryktelig hyggelig med alle de andre 
tillitsvalgte da, som man får god kontakt 
med som leder i foreningen. 

Hvis du skal lage en enkel og rask 
middag, hva lager du da?
Chili con carne. Ikke bare går det fort, den 
tåler óg helt fint å varmes opp igjen som 
restemiddag på 2 min!

Hva er din favorittmatrett? Grei ut. 
(HEHE)
Pasta carbonara. Kan lages til én eller 
mange, går fort, smaker godt og virker 
ofte mer avansert enn det egentlig er. En 
rett med alle kvaliteter som trengs når 
jeg lager mat selv. For øvrig er den beste 
matretten en ny en: jeg elsker å prøve ut 
nye retter. 

Hva er ditt verste matminne? 
Stoppet en gang ved et gatekjøkken på 
sørlandet og spiste hamburger. Husker 
ikke noe særlig av smaken på den, men 
jeg lå strak ut med matforgiftning i flere 
dager etterpå. Det var den hytteturen…

Har du en restaurantanbefaling i din 
studieby Trondheim? 
NordØst – spennende miks av asiatiske 
smaker og norsk sjømat. 

ØYSTEINS BASE-IC BITCH GRØNNSAKSSUPPE: 

Lag	en	base:	fres	sjalott-	og	hvitløk	i	olje,	tilsett	litt	kraft/
buljong,	så	kan	du	lage	den	suppen	du	vil	avhengig	
av	grønnsaker	du	har	liggende.	Potet	og	purre	med	
sprøstekt	bacon	er	min	favoritt:	

Tilsett	purren	sammen	med	løken	og	fres	i	olje.	Hell	
over	basen,	og	kok	potetene	i	dette.	Tilsett	fløte	og	
kjør	til	jevn	suppe	med	stavmikser.	Smak	til	med	salt/
pepper/sitron.	Server	med	sprøstekt	bacon.
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Hvordan har året som leder av Nmf 
vært for deg og hva har du lært 
underveis? 
Først om fremst har det vært et privile-
gium å få lede en så fin og dyktig gjeng, 
som jobber for så mye viktig! Det har vært 
lærerikt, hektisk og tidvis utfordrende. 
Jeg liker veldig godt problemstillingene 
Nmf jobber med, og engasjementet til 
de tillitsvalgte har vært den beste inspi-
rasjonen. Det hjelper når arbeidsdagene 
kan bli lange og mange. 

Jeg har fått lære vanvittig mye. Det viktig-
ste er at jeg må ta valg jeg kan stå for. Det 
er kanskje ikke så lett der og da, men man 
lever mye bedre med det i lengden. Man 
kan ofte ikke endre på en situasjon, men 
man kan endre hvordan man forholder seg 
til den. Det er utrolig hvor stor forskjell 
en positiv holdning utgjør. Heldigvis er 

jeg ikke utlært, men jeg har fått mange 
flere erfaringer å bygge videre på. 

Lederrollen har blitt beskrevet som 
en veldig sosial jobb, men det kan 
også bli ensomt. Hva tenker du om 
det? 
På noen måter er det en god beskrivelse. 
Jeg var aldri sosialt ensom i ledervervet - 
Nmf har altfor mange bra folk! Samtidig 
vier man det aller meste av livet sitt til 
organisasjonen, og man tar på seg en 
rolle og et ansvar. Som oftest er det bare 
hyggelig, men det kan være vanskelig å 
være leder for tillitsvalgte som også er 
vennene dine. Du kan ofte ikke lufte saker 
og tanker med dem på samme måte som 
ellers – så om problemer dukker opp kan 
man sitte litt alene. 

Du har hatt et stort ansvar.. Hva gjør 

Rannei 
Hosar
Alder 23

Bosted Trondheim

Studieår 4. 

Typisk frokost 
Express-havregrøt i termokopp, 
løpende på vei til sykehuset
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INTERVJU

Når du skal slappe av, hva gjør du 
da? Kan du tipse Æsculaps lesere 
om en fantastisk TV-serie, podcast, 
album eller lignende? 
Ta en tur i stallen. Ingenting skyver andre 
tanker ut av hodet så effektivt som å trene 
og stelle hester. Der må du følge med og 
konsentrere deg uansett. Hvis du ikke har 
en hest tilgjengelig (så er dette helt vanlig, 
red.anm.), er en løpetur et suboptimalt 
alternativ. 

Downton Abbey og Twin Peaks er klassikere! 
Jeg slår også et slag for en god bok, for 
eksempel noe av Fitzgerald. Min guilty 
pleasure er å se på Gossip Girl. Det gjør jeg 
hver eksamensperiode. 

Hvorfor digger du å lede folk? Er du 
maktsyk? Eller bare dritgod på det?
Jeg liker å ha anledning til å påvirke, bli 
hørt og tatt på alvor. For å kunne jobbe 
effektivt med påvirkningsarbeid må man 
gjerne sikte mot ulike lederroller. Hvis 
det betyr at jeg er maktsyk, må jeg nesten 
svare dét! For å avgjøre om jeg er en god 
leder må dere spørre de som har jobbet 
med meg. 

Hvis du skal lage en enkel og rask 
middag, hva lager du da?
En tomatbasert gryte. Det kan du lage 
med hva enn av grønnsaker du har til-
gjengelig, og du kan få brukt opp rester 
og grønnsaker som har sett bedre dager.  

Hva er din favorittmatrett? Grei ut. 
(HEHE)
La meg først få forklare at dette egentlig er 

mer kultivert enn det høres ut! Matretten 
jeg er flinkest til å lage er pizza. Det har 
nådd nerde- og arbeidsnivået hvor jeg ikke 
lenger orker å lage det så ofte, fordi det 
krever planlegging, 24 timer og dyr top-
ping. Rop ut om noen vil diskutere kjemien 
bak å danne flest mulig glutenbindinger i 
gjærdeig! Generelt er jeg svak for italiensk, 
og risotto er også en gjenganger.  

Hva er ditt verste matminne? 
På reise i Tyskland for mange år siden. 
Bestilte en fæl kjøttrett, men brydde meg 
ikke mer om hva retten het. Det endte med 
at jeg greide å bestille det samme på tre 
ulike restauranter på tre ulike tidspunkt. 
Den smakte ikke godt noen av stedene. 

Har du en restaurantanbefaling i din 
studieby?
Hvis vi skal se bort fra alle latterlig dyre 
alternativer som ingen av oss egentlig 
har råd til å gå på uansett… Da vil jeg si 
Restaurant Frida. De har bra meksikansk, 
og enda bedre frozen margaritas. 

Hva synes du om kantina på ditt 
fakultet? Anbefales? 
Alle bør ta en tur innom Persilleriet eller 
Café Bevegelse når de er innom St. Olavs!

Hvilken trendy diett har du mest tro 
på, og har du prøvd noen selv?
Jeg heier litt på EAT-Lancet kommisjonen 
sine anbefalinger! Jeg har ikke fått lest rap-
porten selv enda, men jeg liker at de leter 
etter felles løsninger på store verdenspro-
blemer. Det appellerer til idealisten i meg. 

du hvis noe går galt? Har du noen 
teknikker for å (forhåpentligvis) ikke 
ligge våken om natta? 
Vær ydmyk! Alle kan gjøre feil, men man 
velger hvordan man håndterer det. Man 
kommer langt med å være åpen og ærlig, 
og som regel er folk veldig forståelsesfulle 
og vennlig innstilt. Det er sjelden noe går 
så ille at du ikke kan rette det opp igjen. 
Mitt beste tips er å ha et par gode mento-
rer å tenke høyt sammen med. Det hjelper!

So little time, so much to do… 
Foreningen har derfor valgt at 
lederen av Nmf skal få betalt for å 
ta fri fra studiet. Hvordan var det å 
ha «voksenlønn»? Hva brukte du pen-
gene på? 
Jeg var student ved siden av ledervervet 
( ja, i den rekkefølgen!). Derfor fikk jeg 
«barnelønn» som de andre tillitsvalgte, 
og det meste av de pengene endte kjedelig 
fort opp på BSU. 

Stort arbeidspress er noe medisinstu-
denter ofte kjenner på. Hvordan ta-
kler du hverdagens evinnelige pisk??
Prioriteringer og strategier. Vær strategisk 
og bestem deg for hva som er viktigst for 
deg å gjennomføre. Lær deg hva som gir 
deg energi og hva som trigger motivasjo-
nen din, det kan du bruke helt bevisst. 
Et godt råd jeg fikk en gang var å tenke 
«mellomsiktig». Jeg er relativt god på å 
planlegge langsiktig, og på å få unna mye 
arbeid kortsiktig. Utfordringen er å gjøre 
grepene som gjør at jeg presterer best på 
middels lang sikt – og de er kanskje de 
viktigste. 
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RANNEIS KULTIVERTE PIZZA:

Pizzadeig	

875	g	tipo	00-mel	

1,5	g	fersk	gjær

500	ml	kaldt	vann

25	g	salt

Begynn	med	å	lage	deigen.	Ha	melet	i	en	stor	bolle,	og	lag	et	krater	i	
midten	(kan	ligne	litt	på	en	vulkan).	

Løs	opp	gjæren	i	vannet,	og	hell	det	ned	krateret.	Dytt	gradvis	mel	i	
vannet,	og	bland	det.	Når	blandingen	begynner	å	bli	tykk	har	du	i	saltet.	
Fortsett	prosessen	til	hele	deigen	er	blandet.	

Kna	i	10-15	minutter	til	en	smidig	deig	(kjøkkenmaskin	er	din	venn).	La	
den	hvile	i	ti	minutter	før	du	igjen	knar	i	10	sekunder.	

Del	deigen	opp	i	emner	på	ca.	250	g.	La	deigemnene	hvile	under	plast	i	
romtemperatur	i	minimum	åtte	timer.	Den	blir	best	om	den	får	stå	et	døgn.			

Sett	pizzastål/-stein	høyt	i	ovnen,	og	varm	opp	så	høyt	ovnen	din	tillater.	
Bak	ut	pizzaemnene.	Hvis	du	ikke	mestrer	en	proffere	teknikk	(det	gjør	
dessverre	ikke	jeg	heller),	er	det	lov	å	bruke	kjevle.	Pass	på	at	du	ikke	
kjevler	kantene,	da	ødelegger	du	skorpen.	Hvis	deigen	kleber	kan	du	
bake	den	direkte	ut	på	bakeark.	

Topp	pizzaen	med	hva	enn	du	liker.	Crème	fraiche-basert	hvit	saus	er	
god	avveksling,	hvis	du	er	lei	av	tomatsaus.	Hvit	pizza	med	chevre	og	
trøffelolje	eller	salsiccia	og	pesto	er	mine	favoritter.	

Forflytt	pizzaen	over	på	det	varme	pizzastålet.	Her	er	det	kjekt	å	ha	en	
pizzaspade,	så	slipper	du	å	brenne	deg.	Stek	til	pizzaen	blir	fin	og	gyllen.	
Det	går	fort,	så	følg	med!	Topp	gjerne	med	litt	grønt	og	en	god	olje.	

Jeg har ikke forsøkt noen diett selv, men 
den kunne jeg kanskje tenke meg å prøve. 
Mest for å demonstrere for kjøttlobbyis-
tene at det ikke er så himla vanskelig! Jeg 
vil også slå et slag for Helsedirektoratets 
kostråd. Hvorfor bruke masse ressurser på 
å lage din egen diett når du har forskere 
som systematisk har vurdert forsknings-
grunnlaget for deg? 

Hva spiser du på julaften (hvis du 
feirer den)? 
Vi spiser klassisk ribbe. Jeg er ikke så glad i 
ribben da, og går heller for medisterkakene. 

Når du virkelig ikke har tid til å lage 
mat, hva er din «krisetilstandsmid-
dag»? 
Hummuskubbe fra Persilleriet på St. Olavs. 

Har du matallergier/preferanser vi 
bør vite om?
Jeg vil helst ha den usunne maten min så 
høyt skattebelagt og nedlesset i avgifter 
som mulig! De ekstra inntektene bør gå 
til forebyggende folkehelsetiltak. 

Til slutt lurer Æsculap på: Er du glad? 
Hvis ja, hva er hemmeligheten? Hvis 
nei, hvorfor ikke?
Jeg tror vi alle blir litt ekstra glade hvis vi 
leser Helsedirektoratets nye rapport om 
LIS1-stillinger!
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BILLIG KAFFE HAR SIN PRIS

Bilde: Anna	Folgerø
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Billig kaffe har sin pris
Tekst: Håvard	Svanqvist	Søndenå

Man sier at barn av leger selv blir leger. I Anna sitt tilfelle 

har fire generasjoner med kaffeplukkere dyrket frem mer 

enn kaffe, nemlig en fremtidig lege.
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BILLIG KAFFE HAR SIN PRIS

Guatemala er et land med relativt stor forskjell mellom 
fattig og rik. Det er mange år siden kolonitiden herjet 
landet, men fortsatt opprettholdes samfunnsstrukturer 
etablert av conquistadorene. De rike bor i byen, har 
kaukasiske trekk, høy utdanning og null tilknytning 
til mayaene som først befolket området. Mange fattige 
bor på bygda, er urfolk, har mayaspråk som morsmål, 
dyrker jorda og viderefører en mer tradisjonell livsstil. 
I rurale familier kaster far sine tradisjonelle mayaklær 
og -morsmål for å ha mulighet til å få jobb, da urfolksi-
dentiteten heller er et stigma enn en stolthet. Mor blir 
som regel i hjemmet og steller barn, hus og kjøkkenhage. 
Det sosiale hierarkiet lever i beste velgående i enkelte 
miljøer – enn så lenge. Dora Anabella Baten Hernandez 
står med foten på nederste trinn av en rangstige hun 
ufrivillig har blitt plassert på, og er klar for å spenne 
bein på den.

«Besteforeldrene mine ble så undertrykte i kraft av å være 
urfolk at de nærmest lærte sine egne barn at de var mindre 
verdt. De ville ikke lære dem Mam-språket eller bygge opp 
om urfolksidentiteten. De vokste opp som underordnede, 
og skuet opp mot overordnede. Men mindreverdighet skal 
ikke gå i arv fra meg. Jeg er urfolk, jeg har mørk hud, jeg 
kommer fra bygda og det har ingenting å si hva andre 
tenker. Klassesystemet er en sosial konstruksjon som jeg 
skal bryte ut av. Jeg skal komme meg gjennom disse syv 
årene med studier som jeg har i vente. Jeg skal kjempe 
til siste slutt.»

Hernandez, kalt Anna av venner og familie, har trosset 
alle odds og kommet seg inn på medisinstudiet i byen 
Quetzaltenango ved Centro Universitario de Occidente. 
Hun har vokst opp på en kaffeplantasje preget av dår-
lige arbeidsvilkår. Arbeidsdagen består av åtte timer i 
30 grader med plukking av kaffe – fra man er seks år 
gammel. Støvler er det få som eier, som beskytter mot 
slanger og taranteller, og verneutstyr mot sprøytemid-
lene tilbys ikke fra øvre hold. Arbeidsgiver har gitt dem 
jobb, og ser det ikke nødvendig å være mer gavmild mot 
sine arbeidere. Uansett hvilket arbeidsjern Anna var 
i sitt yrke, tjente hun bare halvparten sammenlignet 
med sine mannlige kolleger. Å protestere for bedre 
rettigheter er nytteløst da det ender med sparken. 

Siden etterspørselen etter arbeid er såpass stor kan 
platasjeeieren ta seg den friheten. At offentlig hold skal 
gripe inn er det heller ingen tro på, da inspektøren som 
besøker plantasjen blir betalt for å snu i inngangsporten. 
Men det er kanskje slik det må være for at kaffen skal 
kunne være så billig?

«De sier slaveriet ble oppløst for lenge siden, men arbei-
det på plantasjen er nøyaktig dette – slaveri. Moderne 
slaveri. Vi jobber for harde livet, for å få mat på bordet. 
Det er en situasjon vi ikke kommer oss ut av. Vi sitter fast. 
Vi har hus på plantasjen og klarer ikke flytte. Selv når alle 
barna jobber seks dager i uka klarer vi ikke å spare opp 
nok penger. Det er slaveri – men med utdanning skal vi 
endelig klare å bryte ut av denne onde sirkelen!»

Det er nettopp arbeidsforholdene i plantasjen som har 
vært opphavet til legedrømmen. På bygda er veien lang 
til nærmeste klinikk. Vil man skåne familieøkonomien 
er det ikke stort man kan gjøre for å få has på helse-
plager. På plantasjen blir folk syke av å jobbe, og må 
jobbe fordi de blir syke. Store deler av helsevesenet i 
Guatemala er privat, og dette i et land hvor 1 av 10 lever 
på under 1,90 dollar om dagen, ifølge Verdensbanken. 
Mange helsereformer har blitt forsøkt satt i gang, men 
borgerkrig og politisk konflikt har lagt alt på is.

«Når det ikke er innhøstingssesong, består jobben i å 
sprøyte gift på kaffebuskene. I flere måneder uten stopp. 
Lukten svir i nesa. Det er verst når det er vind. Ofte må vi 
jobbe lengre enn arbeidsdagen egentlig er. For et liv. Det 
er flere blinde på plantasjen som følge av sprøytemidlene. 
Og flere går rundt med en hoste de aldri blir kvitt. Jeg 
vil ikke jobbe i denne perioden – det svir sånn i øynene. 
Bestefar har en stygg hoste på grunn av all giften. Dette 
er en av grunnene til at min drøm var å studere medisin.»

Når sykdom rammer de en bryr seg om, vil man gjøre 
noe med det. Anna har lenge snakket om å utdanne seg 
innen helsesektoren, for å ta et oppgjør med alle helse-
plagene landsbyen hennes står overfor. Helsetilbudet er 
ofte dårligere i distriktet, uansett land. Akkurat hvilket 
yrke i helsesektoren Anna ville bli var hun usikker på, 
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Vil du støtte Annas utdanning?

Gjennom et feltarbeid om kaffeproduksjon ble vi 
kjent med flotte og dyktige Anna, og vi vil bidra til 
at hun får realisert sitt store potensiale. Hvis du 
har spørsmål, eller vil være med på kronerullinga 
for å finansiere studiene til Anna (omså en tier i 
måneden!), send mail til:

 havardsondena@gmail.com.

Bilde:	Håvard	Svanqvist	Søndenå

men hun hadde aldri trodd at det skulle bli lege. En 
lege fra grasrota, for grasrota.

«Utdanning er så viktig. Det er et veldig mektig våpen. 
Særlig for de som vil bruke det til å slåss for de under-
trykte, for de som er marginaliserte. Det er så synd å se 
at mennesker fra overklassen utdanner seg til leger for 
overklassen. (…) Studiet er preget av et sosialt hierarki. 
Vi har overklassen og underklassen. Overklassen henger 
bare med sine egne. De er rike, fra byen og er etterkommere 
av hvite koloni-europeere. Noen vil ikke engang svare 
når vi snakker til dem. Hvis de ikke kan snakke med dem 
«under seg», hva slags leger blir de da? Det er ikke bare 
de privilegerte som skal fylle sykehussengene.»

Overgangen fra livet på plantasjen til livet som medi-
sinstudent i byen har ikke vært lett. Å gå fra å ha skole 
én gang i uka på plantasjen til å kronisk sitte med nesa 
i en bok er en dramatisk livsstilsendring, og har krevd 
mye arbeid. I tillegg til å etablere seg i byen, finne riktig 
studieteknikk og savne familien, må hun også finne seg 
venner på studiet – noe som heller ikke er lett. Kullet 
gjenspeiler samfunnet og er også delt.

«Det er så mange kamper å kjempe på én gang. Kampen 
for et bedre samfunn, kampen for en utdanning og kampen 
mot systemet. (…) En foreleser spurte en gang klassen hvem 
som var barn av leger og fikk folk til å rekke opp hånda. 
Da var det gjort. Da kunne toppen skille seg fra bunnen. 
Et vanlig spørsmål innad i klassen er «Hva jobber faren 
din som?» Når de spør meg svarer jeg med stolthet «JEG 
ER DATTER AV SMÅBØNDER!» Sosial status skal ikke 
få bryte meg ned. Jeg er maya, urfolk, fra bygda, kvinne 
og nå også legestudent.»
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LIS1

Alder: 26
Universitet: Universitetet i Tromsø
Sykehustjeneste: UNN Tromsø, tredelt tjeneste
Distriktstjeneste: Ikke valgt distrikt enda

Tekst: Vilde	Røed

Bilde: Privat

Amund Henden Hjerpbakk
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Hvorfor valgte du LIS1 i Tromsø?      

Jeg studerte i Tromsø, så det føltes naturlig å fortsette å bo 
og jobbe i byen.

 

Hva er du fornøyd med?

UNN Tromsø er landsdelens største sykehus, og har stor 
gjennomstrømning av pasienter. Dette gjør at man på vakt 
får truffet et større spekter problemstillinger enn man ville 
gjort på mindre sykehus. Jeg er fornøyd med tredelt turnu-
stjeneste. Å jobbe fire måneder innen akuttpsykiatrien har 
vært svært lærerikt, og en god erfaring jeg tar med meg videre 
i karrieren - uansett hvor jeg måtte ende opp.

 

Hva er du ikke fornøyd med?       

Det som tidligere het turnustjeneste, heter nå lege i spesia-
lisering del 1(LIS1). Dette innebærer at man har fått en rekke 
læringsmål som skal oppnås i løpet av tjenesteperioden. Mange 
av læringsmålene inngikk i undervisningen på medisinstu-
diet, samt kom som spørsmål på eksamen. Det føles dermed 
unødvendig å bruke tid på læringsmål som strengt tatt er 
nådd ved cand.med. I tillegg er det læringsmål som skal nås 
gjennom obligatoriske nettkurs med kursprøve på slutten. 
I en allerede travel arbeidshverdag føles det meningsløst å 
bruke så mye tid på dette. 

 

Hva har gjort mest inntrykk så langt?       

Man ser ofte mer selekterte pasienter på sykehuset. Jeg har 
jobbet i ambulansetjenesten under store deler av studieti-
den. Her har jeg opplevd langt mer dramatikk enn inne på et 
varmt og godt organisert sykehus. Kanskje jeg av den grunn 
har blitt litt blasert.

 

Hva er din beste erfaring som LIS-lege?       

At man utfører en nødvendig jobb som andre setter pris på.

 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?       

Kommer ikke på noen store feilgrep foreløpig, man får god 
veiledning underveis. Alle pasienter skal konfereres med pri-
mærvakt før man sender dem videre til undersøkelser eller post.

 

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset?       

Arbeidsmiljøet er meget bra. Overleger, LIS2 og LIS3 er alltid 
tilgjengelige om man lurer på noe. UNN er en fin arbeidsplass!

 

Hvordan er livet utenfor sykehuset?       

Tromsø er en passe stor by, hvor det alltid skjer noe. Jeg har en 
fordel ved at jeg har bodd noen år i byen, og opparbeidet meg 
et nettverk her. Det er et godt miljø oss turnusleger imellom, 
og vi prøver å få til månedlige samlinger utenfor jobben.

 

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distriktsdoktor?       

Som distriktsdoktor bør man være faglig dyktig og ha evnen 
til å finne lokale løsninger, slik at pasienter som kan behandles 
prehospitalt og lokalt slipper å bli sendt inn til nærmeste 
sykehus. En viktig egenskap er å kunne stå i ubehag, og innse 
at man ikke alltid kan ha kontroll over situasjoner.

 

Hvor mye jobber du hver uke?   

I gjennomsnitt om lag 45 timer i uken. Noen uker er arbeids-
intense med 60-70 timer, mens andre igjen er rolige med 
nærmere 30 timer. Fordelen med å jobbe intensivt, er at man 
har friuker i tjenesteplanen sin.

 

Tips til andre som skal i turnus?   

Jeg vil anbefale alle å jobbe med lisens i studieperioden. Dette 
er verdifull erfaring når man senere skal ut i turnus. Videre vil 
jeg oppfordre til å utnytte tiden best mulig, og benytte rolige 
perioder på post til å være med på operasjoner eller andre spen-
nende ting som til vanlig ikke inngår i stillingsbeskrivelsen.

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?   

Er så heldig å enda være vernepliktig, så det blir forsvaret i 
første omgang. Hva jeg skal gjøre etter dette igjen er fortsatt 
usikkert.
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SPESIALISTEN

SPESIALISTEN
Tekst: Maria	Høgeli	Sjåfjell	

Bilde: Privat 

PSYKIATEREN

Øyvind Rø er lege med spesialisering i psykiatri, og jobber som 
forskningsleder ved regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP). 
Han har i over 20 år jobbet med mennesker som opplever mat proble-
matisk, og der tanker og regler knyttet til spising preger livet i stor grad. 
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Hvordan blir man psykiater og videre spesialist innen 
spiseforstyrrelser? 

Spesialisering i psykiatri fullføres i løpet av omtrent fem år 
etter fullført LIS1-tjeneste, den tidligere turnustjenesten. I 
løpet av denne tiden får man erfaring fra både barne- og ung-
domspsykiatri og voksenpsykiatri, samt erfaring med å jobbe 
på sengepost og på poliklinikk. I tillegg kommer veiledning 
og kurs i bestemte behandlingsmetoder, som kognitiv og 
psykodynamisk terapi. Jeg har jobbet med spiseforstyrrelser 
i omtrent tjue år, men det finnes ingen egen spesialisering 
innenfor psykiatrien. 

Hvilke oppgaver har du i arbeidshverdagen?  

Nå jobber jeg som forskningsleder her ved RASP, samtidig 
som jeg har litt kontakt med pasienter på avdelingen, samt 
pasienter som er i poliklinisk behandling. For det meste 
dreier arbeidsdagen min seg om å diskutere artikkelutkast 
og forskningsprosjekter. I tillegg underviser jeg i psykiatri-
terminen ved Universitetet i Oslo. 

Hva vekket interessen din for faget og hvorfor valgte du 
å jobbe med spiseforstyrrelser? 

Det var egentlig litt tilfeldig. Vi flyttet til Modum Bad, hvor 
det er spesialiserte behandlingstilbud for personer med spi-
seforstyrrelser. En av mine første pasienter var en tidligere 
medstudent, og det ble en veldig spesiell opplevelse for meg. 
Etter hvert fikk jeg se hvordan lidelsen preget hverdagen, 
tenkningen, ja hele livet til pasientene, og det gjorde et ganske 
voldsomt inntrykk. Jeg husker jeg måtte veie pasientene, og 
så hvordan dette vekttallet hadde stor betydning. Det gjorde 
meg ettertenksom. Man får innblikk i andre menneskers liv 
på en helt spesiell måte. Etter hvert ble jeg med på å evaluere 
behandlingstilbudet ved Modum Bad, som ble mitt doktor-
gradsarbeid.  Siden har jeg jobbet på heltid med pasienter 
med spiseforstyrrelser. 

Hvordan er arbeidsmiljøet?

Jeg jobber primært i et forskningsteam nå. Vi kan være faglig 
uenige, men det er generelt god stemning, hvor vi støtter 
hverandre i prosjekter. Det å være forsker er både gøy, og 
noen ganger frustrerende. Mye tid går med til å sitte foran 
PCen. I klinisk arbeid jobber man ofte mye tverrfaglig. Det 
er flere faggrupper som jobber sammen: leger, psykologer 
og sykepleiere. 

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spesialistene? 

Jeg tror at om man skal velge psykiatri, så bør man synes 
det er utfordrende, morsomt og interessant å få høre om 
andre menneskers liv, og ha en grunnleggende interesse og 
undring over menneskesinnet. Tålmodighet kommer godt 
med. Jeg tror også det er viktig at psykiatere ikke er helt like, 

slik at pasientene møter ulike personlighetstyper hos ulike 
behandlere. I møte med pasienter med ulike spiseforstyrrelser 
er det viktig å prøve å forstå tankene og reglene pasienten har 
knyttet til mat, og hvordan dette kan henge sammen med 
andre følelsesmessige vansker. Deretter må man sammen 
med pasienten prøve å finne ut hva som kan motivere til 
atferdsendring. 

Hva slags utfordringer møter man som psykiater som 
jobber med spiseforstyrrelser?

I et fag som psykiatri kan temaer som tvangsmedisinering og 
behandling av svært alvorlige tilfeller av spiseforstyrrelser være 
utfordrende problemstillinger. Samtidig som det er givende 
å jobbe i et tverrfaglig miljø med ulike perspektiver, kan det 
ved mye faglig uenighet og diskusjon være slitsomt. Denne 
tverrfagligheten kan også fungere veldig bra. I møte med 
pasienter som står i fare for å dø er det klart man blir utfor-
dret som behandler. Man må huske at det alltid er pasienten 
som må gjøre jobben, men at man som behandler kan være 
en konstruktiv samarbeidspartner. Man må klare å se perso-
nen bak alle symptomene, selv om de kan være alvorlig syke. 

Hvilke utfordringer ser du for fremtiden?

En utfordring for psykiatere kan være at man har sett for seg et 
yrkesliv som terapeut og behandler for psykiatriske pasienter, 
men at man kan få ansvar for mye somatisk oppfølging og 
medisinering. Det er også et økende krav til dokumentasjon 
som tar tid bort fra pasienten. Jeg tror mange da kan tenke 
at det ikke var dette de ble psykiater for. Man er ansvarlig for 
medisinsk behandling, og står i fare for å bli en «pilletriller».  
Samtidig får man kanskje ikke den tiden man skulle ønske 
for tett oppfølging og samtalebehandling. 

 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?

Da jeg studerte syntes jeg det var mye fokus på faktakunnskap: 
hvis du var flink til å pugge, så gikk det deg godt. Det var ikke 
så mye tid til fundering og tenkning i større perspektiver. 
Det er en rikholdig historie i psykiatrien, på godt og vondt, 
med mange teorier og tanker som stimulerer til refleksjon. 
Det er et fag knyttet til samfunnsendringer. Når det gjelder 
spiseforstyrrelser, må man ha en nysgjerrighet på hva dette 
kan representere. Mange medisinstudenter kjenner personlig 
til tanker og regler rundt mat, vekt, trening og å leve sunt. Det 
er viktig at dette fokuset ikke tar over, og som eventuell frem-
tidig behandler å ha et avklart eget forhold til disse temaene. 

«En av mine første pasienter var en 
tidligere medstudent, og det ble en veldig 

spesiell opplevelse for meg.»
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Q&A: SOMMERJOBB

Q&A:
Sommerjobb!
Vi får for tiden mange spørsmål fra dere om man kan jobbe i 
stillinger hvor man utfører arbeidsoppgaver som vanligvis tilfaller 
sykepleiere. I den forbindelse ønsker vi å avklare noen spørsmål 

vi får fra dere.

Tekst: Nmf	Utland
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HVORFOR ER ALT DETTE SÅ VIKTIG? 

Vi	skjønner	at	etter	hvert	som	man	har	gått	et	par	år	på	medisin-
studiet	og	har	tilegnet	seg	kunnskap,	så	føles	det	naturlig	å	få	
flere	arbeidsoppgaver.	Vi	har	erfaring	med	at	medisinstudenter	
har	fått	dette,	og	at	det	har	vært	forsvarlig.	

Utvidede	oppgaver	er	noe	man	kan	utføre	dersom	det	foreligger	
en	særskilt,	individuell	og	tidsavgrenset	vurdering	for	at	man	
skal	ha	oppgavene.	Dette	kan	for	eksempel	være	at	man	er	
ferievikar.	Det	er	også	viktig	å	vite	at	utvidede	oppgaver	fra	en	
avdeling	eller	arbeidsplass	ikke	automatisk	gjelder	ved	en	annen	
avdeling.	Dersom	man	skal	ha	utvidede	oppgaver	oppfordrer	vi	
til	at	dere	ber	om	at	disse	føres	inn	i	kontrakten.	På	den	måten	
har	man	det	svart	på	hvitt.

Det	finnes	medisinstudenter	som	går	i	stillinger	hvor	de	til-
nærmet	går	som	sykepleier.	De	har	fått	god	opplæring,	tett	
oppfølgning,	klare	retningslinjer,	bestått	tester	og	krav,	samt	
fungert	utmerket	i	sin	stilling.	Det	er	sånn	vi	vil	ha	det!	Dette	er	
stillinger	som	kan	gi	studenter	gode	erfaringer,	er	til	beste	for	
pasienter	og	styrker	avdelinger.	

KAN MEDISINSTUDENTER JOBBE 
SOM, OG KALLE SEG, SYKEPLEIERE?

SVAR:	Nei.	Sykepleier	er	en	beskyttet	tittel	
som	krever	egen	autorisasjon.	Dette	vil	si	
at	det	ikke	er	lov	å	tilsette	noen	som	ikke	
er	sykepleiere	i	sykepleierstillinger.	Det	
er	heller	ikke	lov	å	kalle	seg	sykepleier	
dersom	man	ikke	har	autorisasjonen.	Dette	
siste	punktet	om	hvordan	man	titulerer	
seg	er	veldig	viktig.	Både	med	tanke	på	
pasienter,	og	med	respekt	for	kolleger	
man	jobber	med.

HVILKE OPPGAVER KAN JEG SOM 
MEDISINSTUDENT LOVLIG UTFØRE?

SVAR:	Her	faller	medisinstudenter	uten	
lisens	under	lovverket	om	helseperso-
nell	§4.	En	grov	forenkling	av	loven	er	at	
man	kun	kan	utføre	oppgaver	som	det	må	
anses	trygt	at	man	gjør.	En	trygg	regel	å	
forholde	seg	til	er	at	man	kan	utføre	en	
oppgave	dersom	man	har	fått	teoretisk	
opplæring,	praktisk	trening	og	man	har	
utført	oppgavene	under	oppsyn	og	fått	
bekreftelse	på	mestring.	Ikke	utfør	noe	
du	ikke	har	forutsetning	for	å	klare.	Ikke	la	
deg	presse	av	kolleger	eller	arbeidsgiver	
til	noe	du	ikke	er	klar	til.	Dersom	det	for-
ventes	av	deg	at	du	utfører	en	oppgave	i	
en	stilling,	så	skal	du	ha	opplæring	i	det.	

HVILKE STILLINGER KAN MEDISIN-
STUDENTER SØKE PÅ? 

SVAR: Stillinger	som	beskrives	som	medi-
sinstudent	og/eller	pleieassistent.	Et	søk	
på	webcruiter	anno	desember	2018	viser	
at	man	finner	disse	stillingene	ved	bruk	av	
søkeord	som	«medisinstudent».	Man	kan	
da	lese	på	beskrivelsen,	og	se	at	noen	av	
disse	stillingene	har	arbeidsoppgaver	som	
vanligvis	utføres	av	sykepleiere.	

KAN JEG JOBBE SOM SYKEPLEIER 
ETTER 4. KLASSE ELLER BESTÅTT 
FARMAKOLOGI?

SVAR: Dette	er	en	liten	myte	som	har	
sirkulert	en	stund.	Som	beskrevet	over	
kan	man	ikke	jobbe	som	sykepleier	om	
man	ikke	er	sykepleier.	Det	finnes	heller	
intet	felles	lovverk	for	når	man	kan	sette	
medisinstudenter	til	utvidede	oppgaver.	
Mange	avdelinger	har	brukt	det	at	man	
er	ferdig	med	farmakologi	som	et	krite-
rium,	men	dette	kan	variere	fra	avdeling	
til	avdeling.	

HVA HAR DE JEG KJENNER JOBBET 
SOM DA? HAR DE IKKE JOBBET SOM 
SYKEPLEIERE?

SVAR:	Nei,	det	har	de	ikke.	De	har	jobbet	
som	medisinstudenter	med	utvidede	opp-
gaver.	Dette	er	en	stor	forskjell.	Dette	
med	titulering	er	et	område	hvor	vi	som	
medisinstudenter	har	vært	litt	slurvete.	
Sykepleier	er	en	beskyttet	tittel	på	linje	
med	politi	og	lege.	De,	som	oss,	er	stolte	
av	tittelen	de	har.	Dette	må	vi	respektere,	
og	ikke	kalle	oss	noe	vi	ikke	er.	Kall	deg	
selv	medisinstudent!

Vi	har	også	opplevd	det	motsatte.	At	medisinstudenter	har	blitt	
satt	i	situasjoner	langt	utover	det	forsvarlige,	med	null	opplæ-
ring,	og	gitt	ansvar	de	ikke	har	mulighet	til	å	klare.	Vi	har	saker	
hvor	dette	har	ledet	til	pasientskader,	og	hvor	medisinstudenter	
har	fått	refs	av	Helsedirektoratet.	I	de	verste	situasjonene	har	
konsekvensen	vært	dødsfall	hos	pasienter,	som	følge	av	feil-
behandling.	Pasientsikkerhet	og	forsvarlig	behandling	er	de	
viktigste	prinsippene	vi	må	følge.	Dette	krever	personell	som	
utfører	de	oppgavene	de	er	kvalifisert	til	å	gjøre	på	forsvarlig	vis.	

Vi	ønsker	dere	lykke	til	med	å	søke	på	jobber.	
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Vertumnus 

Giuseppe	Arcimboldo,	omkring	1590 

Olje	på	tre.	Offentlig	eiendom.
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A Richly Laid Table with Parrots 

Jan	Davidz	de	Heem,	omkring	1650 

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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Pythagoras advocating vegetarianism 

Peter	Paul	Rubens,	1618-1620	 

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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Broken Eggs 

Jean-Baptiste	Greuze,	1756 

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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A Table Corner 

Paul	Cézanne,	1895-1900 

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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TO EAT OR NOT TO EAT

To eat  
or 

 not to eat
Tekst:	Sara	Endestad

I	2016	vant	japaneren	Yoshinori	Ohsumi	nobelpris	i	medisin	for	
sitt	arbeid	med	mekanismen	autofagi[1].	Autofagi	oversettes	som	
«selv-spising»,	og	er	en	mekanisme	der	cellen	selv	pakker	inn	
egne	proteiner	og	cytoplasma	for	å	fordøye	det	selv.	På	denne	
måten	kan	cellen	«rense»	seg	selv.	Ohsumi	fant	ut	at	autofagi	
er	sentralt	i	kroppens	forsvarssystem,	og	dermed	bidrar	til	å	
bekjempe	sykdommer	som	blant	annet	diabetes,	Parkinson	og	
kreft.	Spørsmålet	mange	stiller	seg	da,	er	kanskje:	hvordan	kan	
vi	få	cellene	til	å	«rense	seg	selv»	mer?	Fasting	er	én	måte	å	
gjøre	det	på.	Det	er	blitt	påvist	at	fasting	bidrar	til	økt	autofagi	
i	kroppen[2].	Så	kanskje	det	å	hoppe	over	frokosten	ikke	er	så	
dumt	likevel?

Periodevis	fasting,	eller	«intermittent	fasting»,	brukes	stadig	som	
middel	for	bedre	helse.	I	2017	snakket	blant	annet	ABBAs	Benny	
Andersson	om	dietten	sin,	«the	warrior	diet»,	på	Skavlan[3].	
Denne	går	ut	på	at	man	kun	spiser	ett	måltid	om	dagen,	som	
da	vil	si	at	man	faster	i	cirka	23	timer.	Dette	er	kanskje	en	noe	
ekstrem	tilnærming	til	fasting,	men	man	trenger	ikke	å	gå	så	
langt.	Det	er	vist	at	mellom	9-16	timer	fasting	kan	være	nok	til	
å	gi	en	helsebringende	effekt.	

Tidsskriftet	Science	skriver	blant	annet	om	fordelene	ved	å	
faste[4].	Her	viser	de	til	forskningsprosjekter	som	viste	at	mus	
som	fastet	fikk	forlenget	levealder	og	redusert	sannsynlighet	
for	å	få	kreft.	Siden	dette	er	dyreforsøk,	er	det	blitt	diskutert	
om	resultatene	er	overførbare	til	mennesker.	Healtyline.com	
viser	til	et	par	studier	som	er	blitt	gjort	på	mennesker[5].	Noen	
av	disse	studiene	har	påvist	at	fasting	bidrar	til	bedre	blodsuk-
kerkontroll	for	diabetikere,	gir	reduksjon	av	blodtrykk,	og	kan	
redusere	triglyserid-	og	LDL-nivåer	i	blodet.	De	nevner	óg	forsøk	
der	periodevis	fasting	bidro	til	reduksjon	av	inflammatoriske	
markører	hos	voksne	som	fastet	i	én	måned

Dyreforsøk	har	altså	vist	at	fasting	har	en	god	effekt	på	helse,	og	
det	samme	kan	sies	om	noe	forskning	på	mennesker.	Så	det	kan	
virke	som	om	det	å	droppe	frokosten,	eller	alternativt	å	la	være	
å	spise	etter	kl.	18,	er	godt	for	kroppen.	Fasting	er	omdiskutert,	
men	én	ting	er	sikkert:	det	er	et	felt	med	stadig	større	interesse	
og	mer	forskning.	I	fremtiden	er	det	derfor	kanskje	lurt	å	følge	
med	på	temaet,	både	for	helsepersonell	og	den	øvrige	befolk-
ningen.	Kanskje	flere	leger	og	behandlere	bør	bruke	spørsmålet	
«to	eat	or	not	to	eat?»	som	verktøy	i	behandling?	Kanskje	er	
fasting	morgendagens	medisin.
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TARMFLORA,	HJERTESVIKT	OG	FIBER

Tarmflora, hjertesvikt og fiber
Tekst: Christopher	Storm	Larsen,	medisinstudent	ved	Universitetet	i	Oslo	

Figur:	Henriette	Sakrisvold



37

NR012019

 «I forskningsgruppen min på 
Forskerlinjen fant vi nylig ut 

at hjertesviktpasienter har en 
annerledes tarmflora enn friske 

kontroller [4].»

Bakteriefloraen i tarmen vår ser ut til å ha vært «det 
glemte organ» - inntil nylig. Antall årlige publiserte 
artikler med treff på «Gut microbiota» i den vitenska-
pelige søkemotoren PubMed har 30-doblet seg på bare 
10 år. Endringer i tarmbakteriene blir relatert til flere 
og flere tilstander, inkludert hjerte-/karsykdommer 
og metabolske sykdommer [1]. 

Hjertesvikt kjennetegnes ved at hjertet ikke lengre 
klarer å pumpe ut nok blod til kroppen. Vanlige årsaker 
kan være gjennomgått hjerteinfarkt, klaffefeil eller 
rytmeforstyrrelser. Mange av pasientene har en ved-
varende lavgradig betennelsesreaksjon i blodet, uten 
at vi vet hva det er som aktiverer immunforsvaret. En 
teori er at denne konstante betennelsesreaksjonen i 
blodet skyldes lekkasje av produkter fra tarmen [2]. 
Dette kan skje ved at for lite blod til tarmen gir ødem 
i tarmveggen og dermed en dårligere barriere mellom 
tarmen og blodet. En annen teori er at det er endringer 
i tarmbakteriene som fører til en dårligere barriere, og 
dermed lekkasje av tarmprodukter til blodet [3]. 

I forskningsgruppen min på Forskerlinjen fant vi nylig 
ut at hjertesviktpasienter har en annerledes tarmflora 
enn friske kontroller [4]. I hovedsak består denne for-
skjellen i at pasienter med hjertesvikt hadde færre 
bakterier som produserer et stoff som heter butyrat. 
Butyrat er en kortkjedet fettsyre som kroppen trenger. 
Den er hovednæringskilden til cellene i tarmveggen, 
og har i tillegg betennelsesdempende effekt lokalt 
i tarmen [5]. For lite butyrat vil kunne gi en dårlig 
tarmbarriere og bidra til lekkasje fra tarmen som kan 
gi en immunreaksjon i hele kroppen. 

Butyrat blir produsert av bakteriene ved å bryte ned fiber 
i kosten vår. Det var derfor ikke overraskende at vi fant 
at pasienten med lavest nivå av butyrat-produsenter i 
tarmen også hadde det laveste inntaket av fiber. Mer 
interessant var det at disse pasientene også hadde en 
større sjanse for å nå et klinisk endepunkt (død eller 
hjertetransplantasjon). Disse resultatene kan derfor tyde 
på at et lavt fiberinntak gir færre butyrat-produserende 
bakterier, noe som kan gi økt systemisk betennelse 
fordi tarmbarrieren blir dårligere.

En annen viktig observasjon var at hjertesviktpasienter 
hadde redusert bakteriemangfold i tarmfloraen. Et 
rikt artsmangfold i tarmen har blitt assosiert med en 

velfungerende tarmflora, og hos mange pasienter med 
sykdommer vi i hovedsak finner i vestlige land finner 
man et redusert artsmangfold i bakteriefloraen [6]. I 
en studie publisert i tidsskriftet Nature ble mus med 
tarmflora fra mennesker gitt enten fiberrik diett eller 
en diett med lite fiber [7]. Musene på dietten med lite 
fiber fikk en gradvis mindre artsrik tarmflora, og denne 
gradvise reduksjon i artsrikdom fortsatte fra genera-
sjon til generasjon. Når musene ble reintrodusert for 
en fiberrik diett, klarte man bare delvis å gjenskape 
artsrikdommen til den originale tarmfloraen, men 
fæcestransplantasjon fra musene med fiberrik diett 
gjenskapte denne fullstendig. Innbyggere i kulturer 
med et kosthold som gjerne kjennetegnes av et høyt 
fiberinnhold har en mer artsrik tarmflora enn perso-
ner med et vestlig kosthold, som er mer rikt på korte 
karbohydrater og fett [8]. Det har derfor vært foreslått 
at vårt vestlige kosthold er med på å gradvis redusere 
artsmangfoldet av bakterier i tarmen, og at dette kan 
bidra til sykdom [9]. 

Det er viktig å påpeke at forskning på tarmflora er i en 
tidlig fase, og at foreløpige resultater først og fremst 
må sees på som grunnlag for nye hypoteser. Det er et 
stort behov for videre forskning på hvordan et vestlig 
kosthold med lite fiber påvirker tarmbakteriene, og 
om det kan påvirke sykdom. Så langt er resultatene 
spennende, og de understreker viktigheten av å spise 
et sunt og variert kosthold med mye fiber.
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LIS1-gjennombrudd

Tekst: Arbeidslivskomiteen,	Norsk	medisinstudentforening	(Nmf)

Illustrasjon: Norsk	medisinstudentforening

Vi ønsker 200 flere   
LIS1-stillinger nå!
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200 flere LIS1-stillinger NÅ! I flere år har Nmf brukt denne set-
ningen i møter, taler, artikler og Facebook-innlegg. Endelig har 
argumentasjonen vår blitt hørt: Den nye flertallsregjeringen 
lover å øke antallet LIS1-stillinger, og Helsedirektoratet anbe-
faler antallet vi har drømt om og kjempet for - nettopp 200! 

Veien hit

I 2013 ble trekningsbasert turnus erstattet av søknads-
basert turnus. Nyutdannede leger måtte søke seg til 
sykehusene de helst ville jobbe ved. De som ikke fikk 
turnusstilling, måtte prøve igjen neste gang. En trend 
ble etter hvert tydelig: Stadig flere nyutdannede leger 
sto uten turnus. 

Nmf og Legeforeningen kom tidlig på banen. Det er 
et paradoks at nyutdannede leger venter på å få bidra 
i helsetjenesten når behovet for legespesialister og 
fastleger øker. I tillegg slo Helsedirektoratet fast i 2014 
at vi trengte færre turnuslegestillinger. Regjeringen 
valgte å holde antallet stabilt på 950. 

Høsten 2017 ble turnustjenesten erstattet av første 
del av spesialistutdanningen – LIS1. Våren 2018 var 
det 1278 søkere til 456 stillinger. Dette er en flaskehals 
med stadig styggere proporsjoner. Med dagens antall 
LIS1-stillinger, vil det i 2030 være over 2500 leger som 
står i kø for å starte sin spesialisering. Med 200 flere 
LIS1-stillinger, vil denne trenden reverseres.

Status presens 

Vi er derfor veldig fornøyde med at Helsedirektoratet 
har lyttet til Nmf og Legeforeningens tydelige budskap 
og nå anbefaler 200 flere LIS1-stillinger. Antallet stil-
linger må samsvare med det økende spesialistbehovet 
Norge har. Legeforeningen estimerer et årlig legebehov 
de neste årene på cirka 1500 spesialister hvert år. I dag 
baserer Norge seg på en omfattende import av lege-
spesialister, med kun 950 LIS1-stillinger. Norge bidrar 
dermed til et «brain drain» av leger, som rammer de 
landene i verden som har dårligst dekning av helse-
personell. Det er høyst uetisk.

Veien videre for LIS1

Med Helsedirektoratets anbefaling har vi nådd en viktig 
milepæl - det hadde vi aldri klart uten deg som leser 

dette og er medlem av Nmf. Samtidig er vi ikke helt i mål 
ennå. Det endelige gjennomslaget kommer først dersom 
det blir vedtatt inn i statsbudsjettet. Anbefalinger 
og lovnader om økning er ingen garanti for 200 nye 
LIS1-stillinger. Derfor er det viktig at vi har to tanker i 
hodet samtidig. Finnes det flere måter å redusere LIS1-
køen på? Her er noen av forslagene som frekventerer i 
forskjellige fagmiljø:

• Godkjenne «post-/epikriselege»-stillingene som 
en del av LIS1 (mange leger har slike jobber før 
de får LIS1-stilling)

• Korte ned LIS1-løpet, for eksempel til 6 måneder i 
sykehus og 6 måneder i kommunene. Nmf er imot 
et slikt alternativ 

• Fjerne LIS1 for enkelte av de parakliniske spesia-
litetene, som for eksempel patologi, mikrobiologi 
og klinisk biokjemi

Nmf er opptatt av å finne en løsning som gjør køen 
kortere uten at det går på bekostning av legenes kom-
petanse eller legedekningen i distriktene.  

Hva kan DU gjøre?

På landsmøtet i slutten av mars skal Nmf diskutere 
veien videre for LIS1. For at Nmf skal vedta politikk 
som er så god som mulig, er det kjempeviktig at vi får 
innspill fra dere! Alle innspill i LIS1-diskusjonen mottas 
med stor takk. Innspill kan rettes til leder.arbeidsliv@
medisinstudent.no.

Norges medisinstudenter har fått en viktig seier 
i regjeringserklæringen og med utredningen til 
Helsedirektoratet. Vi gir en stor takk til alle dem som 
har jobbet systematisk med dette over mange år, og til 
deg som er medlem av Nmf. Men vi er ikke i mål før 
LIS1-køen er redusert, og de nyutdannede legene bidrar 
med sin kompetanse i helsetjenesten.

«Med dagens antall LIS1-stillinger, vil 

det i 2030 være over 2500 leger som står 

i kø for å starte sin spesialisering.» 
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Kan Vitamin D-tilskudd forebygge kreft og hjerte- 

og karsykdommer?

Vitamin D-tilskudd har i de senere årene blitt sett 

på som en potensiell strategi for å forhindre ulike 

typer kreft og hjerte- og karsykdommer[1]. Studier 

har vist lavere mortalitet av kreft og kardiovaskulære 

sykdommer i områder med mer soleksponering, noe 

som er nødvendig for at det skal dannes vitamin D i 

huden, enn steder med mindre soleksponering[2,3]. 

Likevel er det usikkert om tilskudd av vitamin D for-

hindrer kreft og kardiovaskulære sykdommer, da slike 

resultater ikke nødvendigvis etablerer kausalitet (for 

eksempel korrelerer utendørs fysisk aktivitet med 

soleksponering). 

 En randomisert, dobbeltblindet, place-

bo-kontrollert studie ble gjort i USA for å forsøke å 

finne en sammenheng. Det ble gitt Vitamin D3 (cho-

lecalciferol) med en dose på 2000 IU (50 mikrogram) 

per dag, samt omega-3 fettsyrer med en dose på 1 gram 

per dag, til 25 871 menn over 50 år og kvinner over 55 

år. Deltakerne hadde ikke hatt kreft eller hjerte- og 

karsykdommer tidligere. Studien var landsdekkende 

og hadde en varighet på omkring fem år. Tilskuddet 

av høye doser vitamin D3  førte hverken til signifi-

kant lavere forekomst av kreft eller kardiovaskulære 

sykdommer, sammenlignet med placebo-gruppen.

Sammenheng mellom konsumering av fersk frukt 

og risiko for hjerte- og karsykdommer i Kina[4] 

Hjerte- og karsykdommer er årsaken til 17 millioner 

dødsfall årlig, med omkring 80% av tilfellene i lav- og 

mellominntektsland slik som Kina[5]. Det har blitt 

gjort mange vestlige studier på relasjonen mellom 

høyt inntak av fersk frukt og risikoen for kardiovas-

kulære sykdommer tidligere, hvor man har oppdaget 

en positiv korrelasjon. Men med lite pålitelig informa-

sjon fra Kina og andre utviklingsland hvor kosthold, 

livsstilsfaktorer og sykdomsmønstre er veldig ulike 

de vestlige populasjonene, vet vi i dag lite om en slik 

sammenheng i disse områdene. 

 Mellom 2004 og 2008 ble det rekruttert 

over 500 000 voksne mennesker mellom 30 og 79 år, 

med en gjennomsnittsalder på 50,5 år, for å undersøke 

sammenhengen mellom inntaket av fersk frukt og 

risiko for hjerte- og karsykdommer. Deltakerne kom 

fra 10 ulike regioner i Kina og hadde aldri hatt noen 

form for hjerte- og karsykdom 

eller antihypertensiv behandling 

tidligere. Deltakerne ble sortert i 

grupper etter hvor ofte de spiste 

fersk frukt i løpet av en uke. 

 Sammenlignet med 

deltakere som aldri eller sjeldent 

spiste fersk frukt, hadde de som 

spiste fersk frukt daglig både 

lavere blodtrykk og blodsukkernivåer. Det ble oppdaget 

at deltakerne som spiste fersk frukt oftere hadde en 

tendens til å være yngre kvinner som levde i urbane 

områder, hadde høyere utdannelse og høyere inntekt, 

hadde mindre sannsynlighet for å røyke eller drikke 

alkohol på jevnlig basis, og større sannsynlighet for 

å konsumere meieri- og kjøttprodukter. Dette gjør 

det vanskelig å etablere kausalitet da dette kan være 

faktorer som bidrar til den lavere forekomsten av 

hjerte- og karsykdommer hos denne gruppen.

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

Tekst:	Kamalpreet	Kaur

Forskningsnytt 

«Likevel er det usikkert om tilskudd 
av vitamin D forhindrer kreft og kar-

diovaskulære sykdommer,(...)»  

«Det kom frem at kvinnene som hadde høyest 
inntak av frityrstekt hurtigmat også hadde en 
tendens til å være røykere, mindre fysisk aktive, 
drikke mer kaffe, ha et høyere totalt energiinn-

tak, og ha en lavere kvalitet på kostholdet.» 



43

NR012019

Sammenheng mellom inntak av fritert mat og 

dødelighet av kreft og kardiovaskulære sykdommer 

Store mengder frityrstekt mat blir årlig konsumert 

i USA og på verdensbasis. Flere kohortstudier blant 

amerikanske populasjoner har vist at høyere inntak 

av frityrstekt mat er assosiert med en økt risiko for 

diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer[6]. På 

den andre siden finnes det flere studier som ikke viser 

en sammenheng - blant annet en spansk studie som 

varte over 11 år og som ble fullført i 2012 [7].  

 Mellom 1993 og 1998 rekrutterte The 

Women’s Health Initiative over 100 000 kvinner i 

USA i alderen 50-79 år til en kohortstudie. Studien 

varte frem til februar 2017, og gikk ut på å undersøke 

den potensielle sammenhengen mellom inntaket av 

frityrstekt mat, og morbiditet og mortalitet blant 

kvinnene. Studien fokuserte i all hovedsak på generell 

dødelighet, og dødelighet relatert til kardiovaskulære 

og kreftrelaterte sykdommer. 

 I denne omfattende kohortstudien ble 

det funnet en betydelig positiv sammenheng mellom 

inntak av frityrstekt mat, spesielt stekt kylling og 

stekt fisk/skalldyr, og dødelighet grunnet hjerte- og 

karsykdommer. Det kom frem at kvinnene som hadde 

høyest inntak av frityrstekt hurtigmat også hadde en 

tendens til å være røykere, mindre fysisk aktive, drikke 

mer kaffe, ha et høyere totalt energiinntak, og ha en 

lavere kvalitet på kostholdet. Derfor er det vanskelig 

å etablere kausalitet, da det kan være flere faktorer 

som spiller inn på hvorfor akkurat denne gruppen 

hadde høyere risiko for å bli rammet av hjerte- og 

karsykdommer. Forfatterne erkjenner at det er flere 

andre begrensninger ved studien. For eksempel var det 

begrenset informasjon om metoden som ble benyttet, 

og ikke minst om hvilken type olje som ble brukt 

under steking av maten. 

Kan migrene føre til høyere risiko for hjerte- og 

karsykdommer?

Migrene er den vanligste formen for hodepine og 

rammer nesten 15 % av befolkningen på verdensbasis[8]. 

Etter puberteten øker forekomsten av migrene, og 

det er mer utbredt blant kvinner enn menn. Mellom 

1995 og 2013 ble det gjort en kohortstudie i Danmark 

for å undersøke risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag 

(iskemisk og hemoragisk), tromboembolisme, atrie-

flimmer og hjertesvikt hos pasienter med migrene, 

sammenlignet med den generelle populasjonen i 

landet. 51 032 pasienter med migrene og 510 320 per-

soner fra den generelle befolkningen som passet med 

alder og kjønn ble undersøkt over en periode på 18 år. 

 Studien viste at migrene var assosiert med 

økt risiko for flere typer hjerte- og karsykdommer, 

spesielt slag, og at sykdommen hadde en tendens 

til å inntreffe de første årene etter diagnose. Studien 

viste også at assosiasjonen var sterkere hos kvinner 

enn hos menn. Det ble ikke observert en sammen-

heng mellom migrene og perifer arteriesykdom eller 

hjertesvikt. Forfatterne understreker at studien ble 

utført med noen mangler, for eksempel manglet det 

data på bruk av prevensjon hos kvinner. 

EAT-Lancet-rapporten

The EAT-Lancet Commission har påtatt seg en av de 

største globale utfordringene vi står overfor i dag, ved 

å forsøke å forstå hva som utgjør et sunt kosthold, og 

hvordan vi kan produsere det på en bærekraftig måte 

for nesten 10 milliarder mennesker innen 2050[9].

 Med to klare hovedmål i fokus ga The 

EAT-Lancet Commission i 2018 ut en rapport med 

konkrete retningslinjer for hvordan befolkningen kan 

oppnå et sunt kosthold som i tillegg er bærekraftig 

for miljøet. EAT-Lancet-rapporten tar i betraktning 

FNs bærekraftsmål og Paris-avtalen, og understreker 

at kosthold og matproduksjon må gjennom en radi-

kal endring for å forbedre den globale helsen blant 

befolkningen, og for å unngå potensielt katastrofale 

skader på planeten vår. 

 EAT-Lancet-rapporten tar blant annet for 

seg problematikken rundt den store mengden rødt 

kjøtt som blir konsumert i store deler av verden, og 

mener at inntaket av rødt kjøtt, i tillegg til egg, bør 

reduseres drastisk. Rapporten anbefaler et ukentlig 

inntak på 100 gram rødt kjøtt. Dette er en femtedel av 

hva de norske, offentlige kostholdsrådene har anbefalt 

å spise[10].  

 Overgangen til EAT-Lancets anbefalte 

kosthold vil kreve at det globale forbruket av mat-

varer, slik som rødt kjøtt og sukker, reduseres med 

omkring 50 %, mens inntaket av nøtter, frukt, grønn-

saker og belgfrukter må dobles[11]. Selv om rapporten 

har et globalt perspektiv erkjenner The EAT-Lancet 

Commission at problemstillingene rundt kosthold og 

miljø er komplekse og at anbefalingene i rapporten 

må vurderes i lys av lokale forhold.

 «EAT-Lancet-rapporten tar blant annet for 
seg problematikken rundt den store mengden 
rødt kjøtt som blir konsumert i store deler av 

verden,(...)»   
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 «Jeg er mer redd for maten enn for døden.» 

Slik	starter	boka	Å bli frisk	av	Maria	Alstad	Øverås.	
Forfatteren	er	psykolog	og	har	jobbet	med	spiseforstyr-
relser	i	12	år.	Hun	forteller	at	hun	skrev	boka	fordi	
det	i	jungelen	av	bøker	om	temaet	var	få	som	faktisk	
handlet	om	det	alle	lurer	på:	«Hvordan	blir	man	frisk?»	
Boka	er	ment	for	behandlere,	pårørende	og	personer	
som	selv	sliter	med	slike	plager.	Den	er	delt	inn	i	tre	
kapitler:	første	kapittel	tar	for	seg	spiseforstyrrelser	
generelt,	andre	kapittel	handler	om	veier	ut	av	en	slik	
lidelse,	og	det	tredje	inneholder	intervjuer	med	folk	
som	har	blitt	friske.	

Boka	er	god	på	flere	områder.	Kapitlene	går	rett	på	sak,	
og	forfatteren	kommer	med	flere	eksempler	fra	egen	
klinisk	praksis.	Hun	kommer	med	konkrete	forslag	til	hva	
man	kan	si	til	sine	pasienter	i	ulike	situasjoner,	noe	jeg	
har	sett	i	svært	få	andre	bøker.	Underkapittelet	«Hvorfor	
får	noen	en	spiseforstyrrelse?»	var	svært	oppklarende.	
Her	forklarer	forfatteren	forskjellen	mellom	sårbarhets-
faktorer,	utløsende	forhold	og	opprettholdende	forhold,	
gir	eksempler	på	de	ulike,	og	forteller	kort	hva	vi	vet	
fra	forskning.	Intervjuene,	med	personer	som	i	dag	

oppfatter	seg	selv	som	friske	av	sin	spiseforstyrrelse,	
er	dype	og	tar	for	seg	hvordan	sykdommen	startet,	
hvordan	den	utviklet	seg	og	hvordan	de	til	slutt	kom	
seg	ut	av	det.	Dette	kapittelet	ga	meg	ny	innsikt	i	de	
ulike	typene	lidelser,	og	veldig	mange	gode	tips	til	
hvordan	jeg	som	kommende	behandler	kan	opptre	
på	en	mer	konstruktiv	måte.	Intervjuobjektene	deler	
også	mange	spennende	tanker	om	livet,	det	å	være	
syk	og	om	relasjoner,	som	inspirerte	undertegnede.	

Det	er	vanskelig	å	finne	noen	mangler	ved	boka.	Som	
medisiner	savnet	jeg	mer	informasjon	om	de	somatiske	
forholdene	ved	spiseforstyrrelser	(dette	nevnes	bare	
kort),	men	forfatteren	anbefaler	litteratur	og	artikler	om	
temaet,	for	dem	som	ønsker	mer	informasjon.

Dette	er	en	kort	og	lettlest	bok.	Forfatteren	skriver	
svært	godt	og	forståelig,	og	boka	har	utvidet	min	for-
ståelse	av	begrepet	spiseforstyrrelse.	Den	vil	helt	klart	
bli	tatt	fram	igjen	siden,	om	jeg	møter	en	pasient	med	
en	slik	lidelse.

Synne Lofstad

Å bli frisk
Bokanmeldelse

Å BLI FRISK, VEIER UT AV SPISEFORSTYRRELSER
MARIA	ALSTAD	ØVERÅS
199	SIDER,	UTGITT	2018
UNIVERSITETSFORLAGET
ISBN:	9788215022367
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Utenom pensums matspalte
Tekst: Sondre	Hauge	Rønning	og	Leif	Kørner

Når	du	slenger	varene	dine	på	båndet	på	Rema	1000,	
hører	de	ubønnhørlige	plingene	fra	klingende	mynt	og	
knitrende	sedler	som	skal	trekkes	fra	din	allerede	slitne	
bankkonto	for	å	brødfø	den	fascinerende	organismen	
du	nå	engang	er	-	vet	du	egentlig	hvor	alt	du	spiser	
kommer	fra?	

Det	er	nemlig	én	spesiell	folkegruppe	som	har	gitt	
oss	det	meste	av	matvarer.	Alt	fra	tomaten,	maisen,	
chia-frø,	gresskar,	peanøtter,	vanilje,	avokado	og	ikke	
minst	tobakken.	Nei,	det	er	verken	Rimi-Hagen	eller	
Reitan-familien.	Denne	hellige	gralen	av	ernæring	ble	
faktisk	avlet	frem	av	den	amerikanske	urbefolkningen,	
såkalt	domestisert,	for	at	du	noen	evigheter	senere	skal	
kunne	gafle	i	deg	overfylte	taco-skjell	for	å	få	svelget	
ned	gullrekka	på	fredagskvelden.	

Å	avle	frem	poteten	var	ingen	piknik,	for	den	var	nemlig	
fra	naturens	side	veldig	giftig,	og	ble	sett	på	som	ond-
skapens	grønnsak.	Lite	visste	opphavsmennene	at	den	
skulle	få	det	samme	ryktet	på	nytt	da	lavkarbo-dietten	
for	alvor	skulle	prege	handlelistene	våre.	

Og	det	er	nettopp	dét	mat	handler	om	for	vår	generasjon:	
det	evinnelige	sunnhetshysteriet	og	kvalitetsjåleriet.	Når	
vi	velger	hva	vi	vil	spise	her	i	den	ville	vesten,	er	det	
ikke	lenger	smaksopplevelser	som	er	i	fokus,	men	helt	
andre	ting:	Hva	er	maten	laget	av?	Hvor	langt	har	maten	
reist?	Hvordan	har	maten	hatt	det	før	den	ble	mat?	

«Å avle frem poteten var ingen piknik, for den var nemlig fra 
naturens side veldig giftig, og ble sett på som ondskapens 

grønnsak.»

Jeg	så	forleden	en	blogger	på	TV	velge	seg	frokost,	som	
kommenterte	sammensetningen	av	måltidet	med	«i	dag	
trenger	jeg	litt	karbohydrater,	så	jeg	tar	dette.	Jeg	må	
spise	mer	B-vitamin	for	hårveksten,	så	jeg	slenger	på	
litt	ølgjær».	Kunnskap	vi	ikke	lærte	i	heimkunnskapen	
på	Brumunddal	ungdomsskole	for	15	år	siden,	merk	
mine	ord.	Og	kunnskap	er	vel	makt,	sa	folk.	

Hver	sin	smak.	For	skal	du	besøke	noen	av	verdens	
matmekka,	kommer	du	ikke	langt	med	den	slags	kjek-
kaseri.	Hva	er	vel	italiensk	mat	uten	pasta	og	parmesan.	
Hva	er	vel	fransk	mat	uten	rødvin	proppfull	av	deilige	
karbohydrater.	Hva	er	vel	kubansk	mat	uten	krydder	
(noe	de	for	øvrig	har	hatt	lite	av	etter	handelsblokaden,	
men	det	tar	vi	en	annen	gang).		

Dagens	kvakksalve	fra	oss	er	som	følger:	Ikke	la	sunn-
hetstyranniet	ødelegge	en	god	matopplevelse	for	deg.	
Prøv	for	eksempel	å	spise	på	en	luguber	plaststol-re-
staurant	i	Guatemala.	Der	er	det	neimen	ikke	mange	
opplysninger	om	allergener	og	næringsinnhold	å	få,	gitt.	

Trøsten	får	være	at	om	noen	skulle	få	anafylaktisk	sjokk	
etter	et	restaurantbesøk,	ligger	det	som	regel	bildebe-
vismateriale	av	maten	ute	på	Instagram,	med	geotag.	
Sånn	har	det	blitt.	

Buon appetito!
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NR012019HJELPETELEFONER

Rådgivning om spiseforstyrrelser

Telefon	948	17	818	(man-tir	kl.	17-21,	ons	kl.	13-21,	tor	kl.	0930-1500	og	kl.	17-21)

Chat:	http://nettros.no/chat/	(man-tor	kl.	17-21)

Spiseforstyrrelsesforeningen 

Telefon	22	94	00	10	(man,	tir,	fre	kl.	09-16)

www.spisfo.no	

Anonyme overspisere (OA)

Telefon	901	55	748	(tor.	kl.	19-21	og	ellers	så	ofte	som	mulig)

http://www.anonymeoverspisere.no/	

Mental Helse

Hjelpetelefon	116	123	(døgnåpen)

Melding/forum:	sidetmedord.no

Kirkens SOS

Telefon	22	40	00	40	(døgnåpen	krisetelefon	for	alle)

SOS-chat:	https://www.soschat.no/	(man-fre	kl.	18.30-22.30)

SOS-melding:	https://www.kirkens-sos.no/meldinger	(garantert	svar	innen	24	timer)

Mannstelefonen

Telefon	22	34	09	60	(man-fre	kl.	17-20)

Landets	eldste	telefontjeneste	spesielt	rettet	mot	menn

Hjelpetelefoner 
Æsculap har samlet noen av hjelpetelefonene og tjenestene man kan 

benytte seg av, dersom man skulle trenge noen å snakke med. 
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PROFILER

1.
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NR012019HVA	SKJER	DER	DU	BOR?

Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

Februar 
 
NorPal-Sawa-kveld 
 
Nmf	og	Legeforeningen:	Gjør	kloke	valg

TROMSØ

Februar 
 
EKG-	og	blodgasskurs	med	Fredrik	Norum 
 
Roseaksjonen 
 
Steking	av	Æsculapper

Mars 
 
Verdensdagen	for	Down	syndrom

BERGEN

OSLO

Februar  
 
Pleieassistentkurs 
 
Jobbsøkerkurs 
 
LIS-møte 
 
EKG-kurs 
 
Introkveld	med	Danske	bank

Februar 
 
Infomøte	om	studentlisens 
 
Infomøte	om	LIS1 
 
Medlemsmøte 
 
Medisinernes	Vinterball

Mars 
 
«Klokere	Student	-	Gjør	Kloke	valg»

Februar 
 
Antibiotikasenteret	for 
primærmedisin	(ASP)	holder	kurs	 
med	Nmf	Budapest

Mars

Faghelg	Nmf	Pécs 
 
Faghelg	Nmf	Martin 
 
Faguke	Nmf	Budapest

 
 

14. 
 

18. 
 

27. 
 

28.

9. 
 

14. 
 

Ubestemt

6. 
 

11. 
 

18. 
 

23. 
 
 
 
 
 
 
 

6.

23.

 
 
 

1.-3. 
 

15.-17. 
 

18.-24.

5.  
 

28.

21. 

NASJONALT

Mars 
 
Landsmøte	i	Bergen22.-24.  

 

1.
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TILLITSVALGTE

LEDER

Live Fosmark 

livefosmark@hotmail.com

NESTLEDER

Madiha	Samrin	Khalid 

madiha.khalid@gmail.com

NASjONALT STyRE 
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@medisinstudent.no

NESTLEDER

Astrid	Celine	Dahle-Andersen 

astrid.andersen@medisinstudent.no

NASjONALT STyRE 
Xenia	Cappelen 

xenia.cappelen@medisinstudent.no

økONOMIANSvARLIG

Marie	Børmer 

marie.bormer@medisinstudent.no

ARbEIDSLIvSANSvARLIGE

Lise	Bråtlund 

lise.brathlund@medisinstudent.no

Hanna	Gusdal 

hanna.gusdal@medisinstudent.no

pR-ANSvARLIG

Pia Louise Nome 

pia.nome@medisinstudent.no

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Eirill	Sæbø 

eirill.saebo@medisinstudent.no

GLObAL hELSEANSvARLIG

Sara	Abdellaue 

sara.abdellaue@medisinstudent.no

kURS- OG ARRANGEMENTSANSvARLIGE

Martha	Conradi	Melsom 

martha.melsom@medisinstudent.no

Arisha	Nawaz 

arisha.nawaz@medisinstudent.no

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 

ida.haavik@medisinstudent.no

MEDLEMSANSvARLIG

Andrea	Ruud	Dahlen 

andrea.dahlen@medisinstudent.no

LEDER Av bALLkOMITEEN

Ragnhild	Thokle	Hovden

ragnhild.hovden@medisinstudent.no

MEDhUM-LEDER 18/19
Marta	Røttingen	Enden 

marta.enden@medisinstudent.no

LEDER

Mathilde	Hernholm

NESTLEDER

NASjONALT STyRE 
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 
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

Vilde	Røed

MEDhUM-LEDER 
Mia	Emilie	Andresen	Reinen

MEDhUM-NESTLEDER 
Mia	Emilie	Andresen	Reinen	(midlertidig)

FORbEDRING-LEDER 
Hanna	Elise	Ellingsen

OSLO BERGEN TRONDHEIM TROMSØ



LEDER

Mikal Thomas-Dworak  

mikal.dworak@medisinstudent.no

NESTLEDER

Marte Ullestad Djuvik 

marte.djuvik@medisinstudent.no

NASjONALT STyRE

Amalie Kollstrand 

amalie.kollstrand@medisinstudent.no

økONOMIANSvARLIG

Steinar Myrseth Nilsen 

steinar.nilsen@medisinstudent.no

ARbEIDSLIvSANSvARLIG

Kjetil Askim  

kjetil.askim@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

Fredric Obert Bjelland

Fredric.bjelland@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

Håvard Ulsaker 

Havard.ulsaker@medisinstudent.no

NASjONAL GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Vebjørn Andersson 

Vebjorn.andersson@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR INNREISENDE STUDENTER

Yulia Panina 

Yulia.panina@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR UTREISENDE STUDENTER

Silje Akselberg Iversen 

Silje.iversen@medisinstudent.no

UTvEkSLINGSANSvARLIG FOR FORSkNING

Merete Lan Olsen

Merete.olsen@medisinstudent.no 

GLObAL hELSE-ANSvARLIG

Katarina Nordeng 

Katarina.nordeng@medisinstudent.no

pROSjEkTANSvARLIG

Inusiya Vasanthan 

inusiya93@hotmail.no

NETTREDAkTøR

Lasse Holtan 

nettredaktor@medisinstudent.no

æScULAp-REDAkTøR

Tuva Stranger 

Tuva.stranger@medisinstudent.no

MEDhUM-LEDER

David Teigen 

David.teigen@medisinstudent.no

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

LEDER

Øystein Ohr

oystein.ohr@medisinstudent.no

INTERNASjONALT ANSvARLIG

Åshild Nordbotten

ashild.nordbotten@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

Nora Ruud 

nora.ruud@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 2019 NASJONALT STYRE 2019
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