
1

æsculap
MAGASIN FOR MEDISINSTUDENTER OG LEGER SIDEN 1920

 NR 2  2019  ÅRGANG 99



2

æsculap
MED-studieinfo
Pb 1018, Blindern
0315 Oslo
Bankgiro 5005 05 4870
www.aesculap.no
opplag: 2400
issn: 0803-3846

 Redaksjonen 
 redaktør:  Tuva Stranger Mjønes, +4790591757  • redaktor.aesculap@gmail.com
 redaksjonssjef:  Synne Lofstad, +4748092052 • redaktor.aesculap@gmail.com
 grafisk utforming:  Henriette Sakrisvold, +4797421080 • h.sakrisvold@gmail.com 
 redaksjon:  Sondre Hauge Rønning, Leif Kørner, Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen, Fajhar Zahra   
   Hussain, Håvard Svanqvist Søndenå, Maria Sjåfjell, Yulia Panina, Kamalpreet Kaur, Vilde  
   Røed, Stine Botilsrud Erikssøn, Sara Endestad

 Lokalkontakter
 tromsø:  Vilde Røed • vilde.roed@gmail.com  
 trondheim:  Sabina Sagredo-Thackwell • sabina_cst@hotmail.com
 bergen:  Ida Sofie Håvik • idasofia@live.no 
 oslo:  Madiha Samrin Khalid • madiha.khalid@gmail.com 
 utland:  Nikoline Ravn Nilssen • nikoline.nilssen@medisinstudent.no
 nasjonal:  Nora Ruud • nora.r92@gmail.com

 redaksjonen avsluttet: 31. mars 2019
 neste deadline:  2. september 2019, tema: SØVN
 for- og bakside-illustrasjon: Håvard Svanqvist Søndenå • havardsondena@gmail.com
 trykk: 07-gruppen
 abonnement: Kr 200,- per år. Kontakt anita.fagersand@legeforeningen.no 
 utgitt av:  Norsk medisinstudentforening 
 adresseendringer:  Meldes til Legeforeningen på medlem@legeforeningen.no 

 annonsere?  Kontakt redaktørene, redaktor.aesculap@gmail.com 
 skrive?  Skriv gjerne til Æsculap. Send teksten til vår e-postadresse.
 ettertrykk:  Tillatt ved kildeangivelse.



3

NR022019

æsculap
MAGASIN FOR MEDISINSTUDENTER OG LEGER SIDEN 1920





5

NR022019

02 NATUR
INNHOLD

 06 Nota Bene: Sanatoriet - Naturen som behandling

 08	 Profiler

 12 Naturens nyeste overraskelser 

 16 Intervju: Cecilie Arentz-Hansen

 24 LIS1: Edvarda Louise Salomonsen

 26 Spesialisten: mikrobiologen

 30 FINO 2018 i København

 34 Naturlegemidler  

 36 Forskningsnytt

 40 Anmeldelser
   Bok: «Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed»
   Bok: Hjerte for hjertet

 42 Med friluftsliv på resept

  48 Utenom pensum

 51 Hva skjer der du bor?

 52 Tillitsvalgte



6

LEDER

NATUR

TUVA STRANGER Mjønes
REDAKTØR ÆSCULAP

Naturen er overveldende. Den er også det aller beste 
jeg vet. Den er jo alt. Vi som studerer medisin er så 
heldige at vi får studere en veldig spesifikk del av natur- 
vitenskapen - den delen av naturen som er bevisst seg selv. 
Vi vet at vi finnes. Dét begynner også den ikke-menneske-
lige delen av naturen å merke seg. Noe av naturen 
forsvinner, og vi nikker bekymringsfullt mens vi bestiller 
flybilletter på salg. Jeg skriver vi, for jeg gjør det selv óg. 

Men jeg skal bli mindre idiot. Det er planen. Jeg skal 
bli mer som Greta Thunberg1, som klimastreiker fordi 
vi voksne ikke hører på vitenskapen når vi tar politiske 
avgjørelser. Og jeg skal bli mer som pappa, som ofte er 
ute i naturen, fisker, lager bål, drikker kokekaffe fra en 
sotete kanne. Hvis vi er mer ute i naturen vi befinner oss 
midt i, tror jeg vi kommer til å passe bedre på den. Vi 
bryr oss om det vi ikke vil miste. Det betyr ikke at vi ikke 
kan bry oss om det andre mister (mennesker i andre land 
enn Norge rammes hittil i større grad og raskere av store 
omveltninger i naturen). Men det er vanskeligere, slik det 
er med alt som er på avstand. 

Derfor. Når var sist du var uten telefonen din på en liten 
tur ute i naturen? Uten telefonen, fordi jeg tror den kan 
skape avstand mellom deg og det du kan komme til å 
oppleve. Det er ikke bare mennesker som kan føle seg 
tilsidesatt av skjermbruk - ved å hele tiden være i kontakt 
med andre, sjekke nyheter, få varsler om nye meldinger 
og ta nydelige (for det er de! nydelige!) høyoppløselige 
bilder av omgivelsene dine, fjerner du noe av fokuset fra 
det umiddelbare og nære. Du skaper en liten avstand. 
Hvorfor vil jeg at du skal gå ut i naturen littegrann? Det 
er mange grunner. Du som leser dette leser ofte mye, og 
sitter ofte inne store deler av dagen. Jeg tror at å tilbringe 
tid med naturen, gjør at du vil føle for naturen. Dette er ikke 
ment som en moralpreken. Heller som en påminnelse om 
å være litt mer som da du var barn. Løpe ut i regnet hvis 
det plutselig pøser ned (selv om du sitter og leser! selv 
om folk kommer til å se rart på deg! selv om du bli våt!)! 
Bøye deg ned til noe du lurer på hvordan lukter! Lukke 
øynene og høre på trærne. Faen heller, kast en pinne ned 
i nærmeste vann/pytt/elv! 

Jeg prøver med jevne mellomrom å se på studietiden min 
litt på samme måte. Som et barn på tur. Hver dag står det 

professorer og leger med hodelykter, og prøver å hjelpe 
meg dit jeg skal. De har ulik grad av batteritid, lysstyrke 
og fokus, og noen hekter hodelykten sin fast i en grein 
på stien gang på gang. Andre lyser skarpt fremfor meg. 
Jeg følger med etter beste evne. Roter meg bort, finner 
en maurtue. Men etter hvert, når jeg får gå alene, skal 
jeg kjøpe meg min egen hodelykt, og bruke den til å se 
hvor jeg vil. 

Jeg ønsker deg en skikkelig god tur, både i overført betydning, 

og av den typen der du får røde kinn og sol i magen.

1https://www.harvestmagazine.no/artikkel/mitt-navn-er-greta-thunberg

Bilde: Privat
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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 #3 med tema SØVN: 2. september 2019
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NOTA BENE

Aino Aalto hvilende på takterrassen ved Paimio Sanatorium.
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I dag har vi behandling for en overvekt av sykdommer, og den kjennetegnes ofte av resepter med en 

rekke mystiske navn på ukjente stoffer. Dette står i sterk kontrast til pre-antibiotisk æra, der legenes 

behandling av blant annet tuberkulose var svært begrenset. Før studenten Albert Schatz oppdaget 

antibiotikumet streptomycin i 1943 stod behandlerne tomhendte hva gjaldt en kurerende terapi. 

Håpet om å bli frisk fra tuberkulose ble dermed overlatt til naturen og dens potensielle helbredende 

krefter. Legens resept til svært alvorlig syke pasienter ble derfor «frisk luft og sollys», og med dette 

en henvisning naturnære fasiliteter.

Arkitektene fikk på sent 1800- og tidlig 1900-tallet oppdrag om å bygge harmoniske bygg i natur-

skjønne omgivelser. Som et resultat av at tuberkulose nærmest nådde epidemiske proporsjoner i 

Europa og Nord-Amerika, ble sanatorier svært utbredt i løpet av kort tid. Fra midten av 1900-tallet, 

med antibiotika som effektiv behandling, ble sanatoriene omgjort til å drifte andre sykehusaktiviteter, 

boliger eller mistet sin funksjon fullstendig. Men noen av sanatoriene består, blant annet Paimio 

Sanatorium i Finland, som er en del av UNESCOs verdensarv.

Sanatoriet ble utformet med utgangspunkt i tanken om at frisk luft, sollys, god ernæring og hvile ville 

styrke immunforsvaret og dermed gi kroppen mulighet til å bekjempe tuberkuloseinfeksjonen. Paimio 

Sanatorium bar tydelig preg av disse holdningene. Hvert pasientrom hadde en balkong tilgjengelig 

der de svakeste pasientene kunne dyttes ut i sengen og dra nytte av solens terapeutiske stråler. De 

friskere kunne rolig vandre opp på byggets takterrasse og tilbringe dagen i en solseng der, eventuelt 

ta en spasertur i parkanlegget som omga sanatoriet. Arkitekten, Alvar Aalto, gjorde sitt ytterste for å 

møte pasientens behov. Innsatsen strakk seg så langt som å spesialdesigne lydløse vasker på rommene. 

Alt ble lagt til rette for pasientenes beste, og det var ikke uvanlig at pasienter ble værende i flere år. 

Nota Bene

Sanatoriet  
- Naturen som behandling

Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen 
Foto: Alvar Aalto, Alvar Aalto Museum
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Profiler Tekst: Fajhar Zahra Hussain

Shahera Elise Ali
Shahera er 24 år og studerer på 5. året ved UiO. Hun bestemte 
seg for at hun ville bli lege allerede da hun var 9 år gammel! 
Hun vokste opp i Bangladesh, der faren hennes er fra, frem 
til hun var 10 år. Shahera forteller at det er et land med mye 
fattigdom og et stort behov for leger. «Dette vokste jeg opp 
med å se, og ønsket derfor å bli lege for å kunne bidra med 
en ettertraktet kompetanse til de trengende i et av hjemste-
dene mine.»

 

Shahera har engasjert seg i flere studentforeninger i løpet av 
studietiden. Hun har blant annet vært økonomiansvarlig i en 
debattforening, Oslo Model United Nations (OsloMUN). Det 
var en periode der hun jobbet i en 44 % stilling ved siden av 
studiet, var engasjert i Nmf og OsloMUN, og spilte volleyball 
i tillegg. Men slik ønsket hun ikke å ha det over lengre tid; 
hun måtte bare bevise for seg selv at hun kunne hvis hun 
ville! Nå som hun nærmer seg slutten av studiene, har hun 
kuttet ut alt av verv og faste stillingsprosenter for å kunne 
fokusere på å bare være student. Shahera har nå mer tid til 
venner og familie, volleyball, og til å repetere.

Hvis du utvikler eller allerede har utviklet flink pike-synd-
romet, vil jeg anbefale deg å ikke bygge personligheten din 
rundt det. Vær deg selv! I medisinen ser vi jo stadig vekk hvor 
skjørt livet kan være, så jeg er ekstra nøye på å prøve å leve et 
liv som gir meg mening og glede. Noe av det viktigste med 
medisin for meg er lidenskap for faget, ikke et evig stress og 
press påført av de rundt meg. Så ikke la lidenskapen din dø ut! 
Gi litt faen, og minn deg selv på hvorfor du ville gå for dette 
faget i utgangspunktet, og gjør det du kan for å nyte reisen.

SØVN! Er det én ting som bør prioriteres for å være opplagt 
er det å få i seg nok kvalitetssøvn. Da kan man være helt om 
dagen! Jeg investerte nylig i en helt fantastisk dyne, samt 
deilig sengetrekk for å øke søvnkvalitet, og det er en av de 
beste investeringene jeg har gjort.

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

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

1.

2.

Foto: Privat
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Rishi Arvind Phatak
Rishi er 24 år og godt i gang med sitt 11. semester på medisin-
studiet i Oslo. Valget falt på medisin og på et fremtidig yrke 
som lege fordi det er utfordrende arbeid, og man må kontinu-
erlig holde seg oppdatert på kunnskapsutviklingen innenfor 
feltet. Man får en unik mulighet til å jobbe med mennesker, 
og slipper på mange måter den tradisjonelle kontorjobben. 
På fritiden sjonglerer han mellom flere hobbyer, blant annet 
badminton, fotball og klatring. Rishi har spesielt stor entu-
siasme for badminton, og har vært med i flere turneringer. 

Ved siden av studiene er Rishi med i styret til Oslostudentenes 
Idrettsklubb (OSI) badminton. Han synes at det er utrolig 
engasjerende å jobbe for at alle medlemmene skal ha det 
gøy på trening og turnering. Gjennom OSI får man møtt på 
mennesker på tvers av studier som man kanskje ikke ville 
ha blitt kjent med ellers. En annen positiv side ved å spille 
badminton gjennom OSI er at man får være del av en gjeng 
som alle har det utrolig bra sammen, om det så er før, under 
eller etter kampene. «Badminton er dritgøy og alle burde bli 
med!» Han anbefaler også på det sterkeste Legestudentenes 
Idrettsklubb (LIK): «LIK er også veldig bra. Der er det mange 
grupper og alle finner noe som passer dem.»

Det er utrolig viktig å få inn gode studievaner tidlig, legge 
vekk forstyrrelser og dedikere tid til lesing.

Jeg har lest i kollokviegrupper siden første semester, og har 
fått mye ut av det. En annen ting er å ta gode pauser og være 
fysisk aktiv, selv i eksamenstiden. Det holder deg kvikk!

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

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

1.

2.

Foto: Privat



12

PROFILERPROFILER

Lena Schrøder
Lena er 25 år og studerer på 6. året ved UiO. Hun har alltid 
interessert seg veldig for kroppen. Som barn var hun mye på 
sykehus, og hun var spesielt interessert i hvordan sin egen 
kropp fungerte. Da hun gikk på videregående stod valget 
mellom medisin og fysioterapi, og hun er veldig fornøyd 
med å ha bestemt seg for at medisin var det rette for henne. 

Ved siden av medisinstudiet spiller Lena paraishockey 
på Norges Paraishockeylandslag, og klubblaget hennes 
er Vålerenga Hockey. Paraishockey er ishockey for fysisk 
funksjonshemmede. Hun spiller dette da hun er født med 
ryggmargsbrokk og bruker rullestol. Det finnes ikke et eget 
kvinnelandslag, så Lena er eneste kvinne på et herrelandslag. 
Hun har tidligere tatt permisjon fra studiet for å kunne delta i 
Paralympics i PyeongChang 2018, men nå satser hun mot VM 
mens hun studerer. Hun forteller at det er hektisk, men at det 
absolutt går an å ha aktiviteter ved siden av medisinstudiet. 
«Man må bare bestemme seg for hvordan man vil strukturere 
hverdagen, og prioritere litt ut ifra hvordan uka ser ut. Jeg er 
veldig glad for at jeg har noe å drive med i tillegg til studiet.»

Når man begynner på de kliniske semestrene, så kan det nok 
være litt ukomfortabelt for noen å skulle ta opp anamnese 
eller undersøke en pasient foran andre medstudenter. Men 
disse situasjonene er kjempebra for læring, og jeg tror det er 
viktig å tørre å være litt utenfor komfortsonen. Det er absolutt 
sånn man lærer best; ved å prøve seg fram. Det blir mindre 
og mindre ukomfortabelt. 

Utrolig nok; serien Grey’s Anatomy! Serien har mange rare saker 
og framgangsmetoder, og er ikke så god for læring. Men ved 
å se på serien så blir jeg ekstra motivert for legeyrket, og jeg 
kommer i modus for å lese pensum!

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

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

1.

2.

Foto: Thilo Rückeis

Hvis du utvikler eller allerede har utviklet flink pike-synd-
romet, vil jeg anbefale deg å ikke bygge personligheten din 
rundt det. Vær deg selv! I medisinen ser vi jo stadig vekk hvor 
skjørt livet kan være, så jeg er ekstra nøye på å prøve å leve et 
liv som gir meg mening og glede. Noe av det viktigste med 
medisin for meg er lidenskap for faget, ikke et evig stress og 
press påført av de rundt meg. Så ikke la lidenskapen din dø ut! 
Gi litt faen, og minn deg selv på hvorfor du ville gå for dette 
faget i utgangspunktet, og gjør det du kan for å nyte reisen.
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NATURENS NYESTE OVERRASKELSER

Naturens nyeste  
overraskelser

Tekst: Sara Endestad

Æsculap lar seg stadig fascinere av alle overraskelsene 
naturen har å by på. Vi har derfor samlet en fun fact-liste 

over våre (menneskehetens!) nyeste oppdagelser i  
naturens skattekammer.

Foto: ORIENTO/Unsplash



15

NR022019

Grønn te bedrer kognitiv funksjon og reduserer stress

Det	er	vist	at	aminosyren	L-Theanin,	som	finnes	naturlig	i	grønn	
te,	har	flere	positive	effekter.	Det	er	vist	at	den	øker	nivået	av	
GABA, serotonin og dopamin i hjernen[1]. Nevrotransmitterne er 
viktige for blant annet konsentrasjon, våkenhet, humør og dermed 
kognitive evner. Det er også vist at L-Theanin senker nivået av 
eksitatoriske nevrotransmittere, og på den måten kan bidra til 
å redusere stress[1]. Kanskje er det på tide at medisinstudenter 
bytter ut kaffekoppen under forelesning med en kopp grønn te? 

 

Normalflora og diabetes

Bladet Illustrert Vitenskap har nylig skrevet om staphylokokk-bak-
terier	i	hudens	normalflora	som	har	evne	til	insulinproduksjon,	
slik som bukspyttkjertelen [2]. De skriver at denne bakterien 
lever noe dypere ned i huden enn det som før var antatt, og der 
finnes	det	blodkar	som	gjør	det	mulig	for	bakteriene	å	registrere	
glukosenivået i blodet. Dersom det er for høyt har bakteriene et 
gen som produserer insulin. Insulinet går rett over i blodbanen, 
og hjelper organer og muskler å absorbere glukose. 

 

Bakterier kan utslette malaria

Det	er	vist	at	en	genmodifisert	Serratia	AS1-bakterie	kan	utrydde	
malaria[2]. Den gjør dette ved å hindre malariaparasitter i å for-
mere	seg.	Det	skal	nå	settes	i	gang	genmodifisering	av	bakterien	
i et forsøk på å utrydde malaria. 

 

Mat som behandling mot kreft

Kroppens celler foretrekker fett som energikilde, men kreftceller 
lever ikke like godt på dette[3]. Dersom man har et ketogent 
kosthold, med restriksjon av karbohydrater der en stor del av 
disse blir erstattet med sunt fett, så vil kroppen gå over til å danne 
ketonlegemer. Kroppens celler bruker dette som energikilde 
istedenfor glukose. På grunn av dysfunksjonelle mitokondrier 
hos kreftcellene, vil ikke disse nyttiggjøre seg av ketonlegemene, 
og dermed oppstår det metabolsk stress hos kreftcellene.

 

Brokkoli i behandling mot magesår

Sulforafan	er	et	stoff	man	finner	mye	av	i	brokkoli,	og	er	vist	at	
kan hjelpe mot magesår. Magesår er forårsaket av bakterien 
Heliobacter Pylori, der H. Pylori-antigener kan påvises i fæces. Det 
er vist at Sulforfan kan redusere mengden H. Pylori-antigener[4]. 
Dette ble vist i en studie der en gruppe spiste brokkoli og kon-
trollgruppen ikke, og man så en reduksjon av antigener på 40 
% hos intervensjonsgruppen. Da intervensjonsgruppen sluttet 
å spise brokkoli, økte nivået av antigener tilbake til der det var 
før studien...

Foto: Nandhini Kumar/Unsplash
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HAVET 

Dette var havet.

Sjølve ålvoret,

veldigt og grått.

Men liksom hugen

i einslege stunder

brått opnar

glidande spegelsyn

mot gåtefulle djup -

soleis kan òg havet

ein blå morgontime

opna seg

mot himmel og einsemd.

Sjå, blenkjer havet,

eg har òg stjernor

og blåe djup.

Olav H. Hauge,  
frå Under bergfallet (1951)
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Intervju: 
Cecilie Arentz-Hansen

Når vi skal prøve å forstå oss selv og tiden vi lever i, spiller 
historien en viktig rolle. Vet du for eksempel når den første 
kvinnelige medisinstudenten ble utdannet i Norge? Hva slags 
argumenter som ble brukt da kvinner ble nektet å studere 
medisin? Hvorfor har det noe å si for oss i dag? Psykiater og 
overlege ved Oslo Universitetssykehus, Cecilie Arentz-Hansen, 
er aktuell med boka «Kvinder med Begavelse for Lægevirk-
somhed». Den handler om de første kvinnelige legene i Norge, 
og hvordan de påvirket Norge i retning av et betydelig mer 
moderne samfunn. Æsculap har tatt en prat med Cecilie, med 
et håpefullt ønske om å bli litt klokere. 

Tekst: Tuva Stranger Mjønes

Foto: Kristine Lindebø
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Tuva Stranger (TS): Hva er én ting du har lyst til å si til norske 
medisinstudenter i dag, sånn tilfelle noen bare leser første spørs-
mål før hen blar videre? 

Cecilie Arentz-Hansen (CAH): Følg med på hvordan makt 
blir utøvd! Frigjøringskamper handler om undertrykte som vil 
ha rettigheter, mens de som har makten holder igjen. Det er 
universelle mekanismer. De første kvinnelige legene var uhyre 
bevisste og aksjonerte tydelig når de ble forsøkt stanset eller 
svertet. Samtidig ble de leger på en måte som kom kvinner og 
fattige til gode, altså innbyggere med færre rettigheter og liten 
makt. Selv en forsiktig maktforflytning, som var tilfellet da de 
første kvinnene kunne studere og bli leger, fikk altså konse-
kvenser for befolkningen. Det er lett å bli fascinert av motet 
de første kvinnelige legene hadde og prioriteringene de gjorde, 
og så mener jeg at vi kan lære noe av maktkampen som den 
gangen utspilte seg.

TS: Det er et godt tips. Og kanskje noe ikke alle filosoferer så 
aktivt over i hverdagen sin. Akkurat i disse dager er jo makt ett 
av hovedtemaene i tabloidavisene, ettersom barn klimastreiker 

rundt omkring i hele verden, og krever at de med makten utøver 
den med forskningsresultater som utgangspunkt. Det er noe 
man kan la seg inspirere av inn i helsepolitikk og egen hverdag 
også. Men la oss snakke om boka di. Vi kan jo begynne med 
forsiden. Her kan vi se et gammelt sort-hvitt-bilde av åtte pen-
kledde mennesker hvorav én av dem skiller seg ut. Hvem var 
denne kvinnen?

CAH: Det var Marie Kjølseth, en bemerkelsesverdig person. Hun 
ble lege, politiker, forsker, aktivist og stemmerettsforkjemper. 
Merkelig nok er hun helt ukjent i dag, og det kan en jo undre 
seg over, for mens hun levde var hun et navn. Hun ble spesia-
list i kvinnesykdommer og hadde legepraksis i Kristiania. Og, 

«Følg med på hvordan makt blir utøvd!  
Frigjøringskamper handler om undertrykte som 

vil ha rettigheter, mens de som har makten holder 
igjen. Det er universelle mekanismer.»
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hun holdt mange populære foredrag rundt i Norge for vanlige 
kvinner som ville lære mer om kvinnekroppen, svangerskap, 
kjønnssykdommer og spedbarnsstell. På begynnelsen av 1900-
tallet var det stor fattigdom i Norge, så Marie arbeidet – ved 
siden av sin egen praksis – også på gratispoliklinikker for kvin-
ner. Der slapp pasientene å betale, og legene arbeidet uten lønn. 
Det samme var tilfellet på mødrehjemmene som var begynt å 
komme. Hjemmene ble opprettet for å redde ugifte mødre, og 
hindre at de såkalt «uekte» barna ble satt bort. Disse barna fikk 
ellers tøffe liv, hvis de ikke døde. Hun forsket også, og var den 
første kvinnen som mottok universitetets forskningspriser. Det 
fikk enorm symbolverdi. 

Det blir for mye å fortelle om alt hun var involvert i her, men jeg 
må bare også nevne at hun fikk en avgjørende rolle i underskrifts-
aksjonen i 1905. Da skulle alle norske menn over 25 år stemme 
over om Norge skulle gå ut av unionen med Sverige. Kvinnene 
syntes jo det var utrolig urettferdig at de ikke fikk være med på 
en så viktig avgjørelse. I all hast lagde de sin egen avstemning; 
de samlet inn underskrifter. Kvinner gikk fra dør til dør, og fra 

gård til gård, over hele landet, og til sammen kom det inn nesten 
300 000 underskrifter til Marie Kjølseths legekontor. Der ble 
de ordnet i fylkesvise pakker, før Kjølseth og to andre kvinner 
dro til Stortinget med dem. Da stortingspresidenten senere 
på dagen leste oppropet og tallet på alle underskriftene, reiste 
stortingsmennene seg i respekt. Det gjorde sterkt inntrykk, og 
det er alminnelig enighet om at denne underskriftsaksjonen 
var utslagsgivende for den tidlige stemmeretten kvinner fikk 
i Norge. Og der hadde altså dr. Kjølseth en avgjørende rolle.

TS: Absolutt bemerkelsesverdig! Det er spennende å se for seg 
hvordan disse kvinnene klarte å holde motet oppe og sammen 
gjøre slik at jeg kan studere medisin i dag. Vi som vokser opp 
nå får høre at vi kan gjøre hva vi vil, og at det ikke finnes noen 
begrensninger for hva vi kan få til. Mot slutten av 1800-tallet 
var vel dette ganske omvendt. Hva slags mennesker var disse 
pionerene? Hvor kom ønsket om kvinnelige leger fra?

CAH: Det er vanskelig å vite hva hver enkelt tenkte, men de var 
preget av den tidlige kvinnesaksbevegelsen og ønsket om like 
menneskerettigheter for alle. Mange ble også samfunnsengasjerte. 
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Dessuten hadde de noen i familien eller rundt seg som støttet 
dem i ønsket om å studere medisin. Selv om flere hadde inntekter 
under studietiden, måtte de ha finansiering og de måtte få lov. 

Ønsket om kvinnelige leger var en utbredt kvinnesak i hele 
Europa. Det handlet ikke først og fremst at noen få kvinner 
skulle bli leger, men at kvinner skulle få anledning til å gå til 
en lege av samme kjønn. En må forestille seg hvor forskjellige 
liv kvinner og menn levde på denne tiden. Både politikere og 
forfatteren Camilla Collett vektla at sjenanse og skamfølelse 
gjorde at noen kvinner ikke gikk til lege før det var for sent. 
Derfor hadde ønsket om kvinnelige leger egentlig bred sympati, 
men ikke hos medisinerne…

TS: Nei, for disse kvinnene møtte åpenbart mye motstand. Hva 
lå til grunn for denne motstanden? Var den tidstypisk eller var 
motstanden spesielt stor innenfor vitenskapelige fagfelt? 

CAH: Så langt jeg har kunnet dokumentere, kom den avgjø-
rende motstanden innenfra - fra medisinerne selv. Selv om en 
er saklig uenig, er det jo menneskelig sett ikke helt uforståelig 
at de som sitter med makten ønsker å beholde den. De innehar 
definisjonsmakt og privilegier. Men det som gjør inntrykk er 
hvor langt noen var villige til å gå for å beholde makten. Dette 
viser jeg nokså inngående i boken fordi jeg ønsker å avkle noen 
av virkemidlene som ble brukt. 

Så til det tidstypiske: Selvsagt var det en annen tid med andre 
normer. Men det fantes altså mennesker som på samme tid hadde 
helt motsatte standpunkter. Akkurat dette har vært viktig for meg 
å få frem, motsetningene og ytterpunktene, for det illustrerer hva 
det dreide seg om: Retten til å være et helt menneske. Historien 
om de første kvinnelige legene kan i første omgang oppfattes 
som en smal fortelling, men det er den ikke. Den fremstiller noe 
allment. Hvem tillegges fullt menneskeverd og hvem gjør det 
ikke. Og så inneholder den frigjøringskampers klassiske ingre-
dienser, som fordommer, gruppetenkning og maktmisbruk, men 
også mot og at det nytter. Selv om ikke alt er perfekt nå, har jo 
mye forandret seg. Denne historien er optimistisk.

TS: Jeg studerer i Ungarn, og utsagn som hører til en annen tid 
for nordmenn er dessverre ikke helt fremmed for ungarerne. En 
professor sa i en av timene våre en gang at kvinner ikke var hver-
ken «fysisk eller mentalt sterke nok til å jobbe som kirurger». Vi 

ga han litt motstand, og sa at sånn er det ikke i Norge. Han bare 
lo og ristet på hodet. Nå har jeg møtt flere kvinnelige kirurger på 
klinikkene her i Ungarn, så helt 1800-talls er det heldigvis ikke. 
Men det er kanskje viktig å være bevisst på at det ikke er så altfor 
lenge siden dette var konsensus i Norge og andre steder også? 

CAH: Eksempelet ditt har nok dessverre fortsatt sine tals-
menn overalt. Også i Norge. Men den faktiske likestillingen 
har naturligvis også store nasjonale forskjeller. Ungarn er et 
interessant eksempel, for landet ligger nå i bunnsjiktet av EUs 
likestillingsindeks. Det er mulig det henger sammen med den 
nåværende politiske ledelsen. Høyrepopulisme er ofte knyttet 
til likestillingsfiendtlige holdninger. Selv om professoren du 
nevnte ikke nødvendigvis har stemt på Victor Orban (Ungarns 
nåværende statsminister, red.anm), vil det kulturelle rommet 
for slike holdninger unektelig bli større.

TS: Er du redd for at gamle holdninger skal gjøre comeback? 
#metoo er jo verdensomfattende, og #utentaushetsplikt fortalte 
oss om forferdelige og uakseptable hendelser og utsagn fra nåtid 
i det norske helsevesenet. 

CAH: Vi må hele tiden passe på. Derfor er de første kvinnelige 
legenes historie så viktig. Kunnskap om hva vi kommer fra er 
en forutsetning for å forstå vår egen tid. Ingenting er statisk, vi 
kommer fra et sted og går mot noe. Også etablerte rettigheter 
og goder kan bli satt under press. Men nettopp derfor; følg med 
på maktutøvelser! Nå er vi inne i en ny likestillingsbølge, og 
for skandinaviske forhold er jeg egentlig optimistisk. Men det 
forutsetter fortsatt bevissthet, årvåkenhet og mot.

TS: Jeg trenger kanskje også hjelp fra mine mannlige kolleger? 

CAH: Ja! Dette er et felles prosjekt. Mitt inntrykk er absolutt 
at moderne menn ønsker at jenter og gutter, kvinner og menn, 
skal ha de samme mulighetene, og at ingen skal utsettes for 
trakassering eller maktovergrep. Derfor må alle følge med, og 
reagere hvis det skjer overtramp. Alt tyder på at livskvaliteten 
er størst i likestilte land, så likestilling er lurt for alle.

TS: Hvorfor ble disse kvinnene og det de gjorde så viktig for 
Norge? 

CAH: De ble viktige leger, folkehelsearbeidere, samfunnsaktø-
rer og politikere mens Norge var en ung nasjon. I årene etter 
1905 ble mye som har betydning for oss i dag formet. De var 
aktive på ulike arenaer. Som leger hadde de et litt annet blikk 
enn sine mannlige kolleger, og det blikket var farget av den 
tidlige kvinnesaken. Både i klinisk arbeid og i den overordnede 
tenkningen knyttet til tidens store helseutfordringer, var de 
opptatt av kvinnehelse, barnehelse, fødselshjelp, bedre sped-
barnsstell, tuberkulosebekjempelse, bedre ernæring og generell 

«Så langt jeg har kunnet dokumentere, 
kom den avgjørende motstanden  
innenfra - fra medisinerne selv.»
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«Kunnskap om hva vi kommer fra er en forutsetning for 
å forstå vår egen tid. Ingenting er statisk, vi kommer fra 
et sted og går mot noe. Også etablerte rettigheter og 

goder kan bli satt under press. Men nettopp derfor; følg 
med på maktutøvelser!»
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helseopplysning til en befolkning som visste lite om disse tema-
ene. Og som universitetsutdannede kvinner fikk de naturligvis 
en sentral posisjon i kampen for likestilling. Flere ble aktive i 
organisert kvinnesaksarbeid. De første kvinnelige legene var 
synlige, og kvinner var stolte av dem. Slik ble de også forbilder. 
Da Marie Kjølseth mottok Skjelderups gullmedalje under uni-
versitetets hundreårsfeiring i 1911, jublet kvinnetidsskriftene. 
Bladet Husmoderen skrev at da Kjølseth mottok denne ærefulle 
anerkjennelsen så falt det glans på alle kvinner. 

TS: Noen ganger synes jeg det kan være vanskelig å ta innover 
seg viktigheten av og sette pris på historier og nyheter (og kunst!) 
som har en slags avstand til min hverdag og nåtid. Da føler 
jeg meg bortskjemt, og det stemmer kanskje også. Klarer du å 
kjenne på hvor viktig kvinner som Marie Kjølseth har vært for 
deg personlig? I så fall, hvordan kan jeg gjøre denne avstanden 
litt kortere?

CAH: Det er et godt spørsmål, for det vil unektelig være en 
avstand mellom oss og de som levde for hundre år siden. Rent 
generasjonsmessig ville Marie Kjølseth vært min oldemor, altså 
tre generasjoner bakover. Mye var annerledes, men mye av det 
menneskelige er jo også likt. Jeg hadde en sterk opplevelse av det 
da jeg fant Kjølseths forskningsoppgave som hun fikk Skjelderups 
gullmedalje for. Den lå i Riksarkivets dyp, der den er arkivert 
under feil navn, og antakelig har den aldri vært oppe i lyset før. 
Arkene så helt nye ut, og Kjølseths språk og klare logikk virket 
så moderne. Det var som om vi møttes. Vi hadde hatt mye å 

prate om!

TS: Hva har vært mest oppløftende for deg når du har jobba 
med denne boka? 

CAH: Jeg tror det må være disse legenes kraft. De opplevde stor 
motstand da de skulle begynne å jobbe, og måtte lage sine egne 
virksomheter. Mitt inntrykk er likevel at de fikk meningsfulle 
liv, og at de var gjennomgående glade for valget de hadde tatt 
om å bli leger. De gikk først, brøytet vei, møtte motstand, men 
ble også heiet på. De skilte seg ut og ble sikkert også formet av 
pionerrollen underveis. Men på tross av harde tak, hadde de 
viktige og vitale liv - i kamp og i glede.

TS: Dette var inspirerende å høre om. Og jeg ble litt klokere. 
Takk for at du tok deg tiden til å bli intervjuet! Tilslutt har jeg 
et malplassert ekstraspørsmål: Tema for dette magasinet er 
NATUR. Hvilken rolle spiller naturen i livet ditt? 

CAH: Jeg elsker å være ute i naturen! Spesielt liker jeg å gå turer 
i ulikt typer terreng, gjerne med innslag av kulturlandskap. De 
siste årene har jeg gått i områdene rundt Rhinen, Saar og Mosel 
i Tyskland. Det har vært nydelige turer med gode måltider og 
hyggelige møter. Ellers er jeg ofte å finne i bratte bakker med 
oliventrær, i mitt favorittområde rundt byen Levanto i Italia. 
Der har jeg det så fint, henter energi og får inspirasjon.
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Hvorfor valgte du LIS1 i Bodø? 

Helt tilfeldig! Jeg hadde egentlig bestemt meg for å ta en 
liten pause fra medisinlivet og gjøre noe helt annet i fjor høst 
etter avsluttende eksamen. Søkte derfor kun et par sykehus i 
Oslo-gryta som jeg ikke fikk noe intervju med. Fikk derimot 
sommerjobb ved Olafiaklinikken ved OUS og dro til Oslo for 
å være der utover høsten. LIS1-panikken hentet meg derimot 
igjen utover sommeren, og jeg søkte på en restplass med medi-
sin og psykiatri (3-delt) ved Nordlandssykehuset Bodø som 
jeg var så heldig å få. Veien blir åpenbart til mens man går! 

Hva er du fornøyd med? 

Størrelsen på sykehuset passer meg ypperlig. Stort nok til at 
man får se mange akuttinnleggelser og videre behandlingsfor-
løp, men samtidig lite nok til at man får passelig med ansvar. 
Er også veldig fornøyd med at man får lov til å gå nattevakter 
som forvakt på medisin, kirurgi og psykiatri. Som Lofotværing 
er det også hyggelig å være tilbake i Nordland, føles litt som 
å være på hjemmebane.

 

Hva er du ikke fornøyd med? 

Skulle ønske at LIS1 også tok imot nevrologiske pasienter, slik 
at man fikk mengdetrening på slagalarm og andre hyppige 
nevrologiske problemstillinger i akuttmottaket. Er også til-
litsvalgt, og de nye (svært urettferdige) feriereglene for LIS1 
har gitt en del hodebry. Ellers har jeg lite å utsette, trives 
veldig godt som LIS1 i Bodø. 

Hva har gjort mest inntrykk så langt? 

Den siste tiden har jeg vært på akuttpsykiatrisk avdeling 
som ledd i min 3-delte rotasjon. Det har gjort veldig stort 
inntrykk å se den store belastningen som psykisk lidelse 
og rusavhengighet har på pasienter og pårørende, og hvilke 
ringvirkninger det får. 

Hva er din beste erfaring som LIS-lege? 

Den velkjente mestringsfølelsen! Bare å glede seg til den 
kommer sigende etter noen måneder med total kaos i starten. 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av? 

Mens jeg jobbet som medisinstudent med lisens på lokalsyke-
huset i Lofoten husker jeg at jeg skulle legge en radiuslaske på 
et barn som hadde fått en radiusfraktur. Dette var en lørdags-
kveld kl. 20, og jeg var eneste «lege» på sykehuset. Pasienten 
hadde med seg sin mor, som også tilfeldigvis var lege. Jeg 
hadde bare lagt én radiuslaske tidligere i mitt liv, og husket 
bare veldig vagt hvor mange lag med gips som skulle brukes. 

I frykt for å fremstå dum ovenfor legemoren (og bakvakten 
min som jeg skulle konferere med), tok jeg en råsjans på antall 
gipslag. Pasienten klarte ikke å løfte armen når jeg var ferdig, 
gipsen var som en murstein! Skammen som fulgte da jeg 
måtte klippe opp gipsen, ringe bakvakten foran legemoren 
og pasienten, og legge ny gips var ubegripelig. Haha! Da lærte 
jeg hvor viktig og riktig ordtaket «hovmod står for fall» er, 
og jeg har alltid hatt dette i bakhodet i liknende situasjoner 
hvor jeg har vært redd for å fremstå uerfaren og dum foran 
kolleger og bakvakter. 

Hvordan er arbeidsmiljøet på sykehuset? 

Veldig, veldig bra! Høyt under taket, og god stemning mellom 
legene og de andre yrkesgruppene på sykehuset. Tidvis kan 
det være relativt høy vaktbelastning, spesielt på medisin og 
kirurgi, men jeg opplever at den kollegiale støtten har vært 
god når det koker i mottaket og samtidigshetskonfliktene 
er på sitt verste. 

Hvordan er livet utenfor sykehuset? 

Bodø er fantastisk fint for de som er interessert i friluftsliv, 
natur og alt det der. For min del er det mest kultur, musikk og 
byliv som frister, og da har nok Bodø litt igjen før det er oppe 
og nikker. Men jeg trives godt her, og er mye på konserter på 
blant annet Dama Di. Ellers reiser jeg mye til Oslo. 

Hvilke egenskaper tenker du er viktig om distriktsdoktor? 

Fleksibilitet og nysgjerrighet! Tenker også det er viktig å ha 
kjennskap til lokale forhold som geografi, kultur og sosiale 
lag, fordi det betyr så mye mer enn man tror på mindre steder. 

Hvor mye jobber du hver uke? 

Akkurat nå arbeider jeg ved en akuttpsykiatrisk enhet med 
en del lavere vaktbelastning enn ved medisinsk og kirurgisk 
rotasjon. Jobber i underkant av 40 timer i uka. 

Tips til andre som skal i turnus? 

Vær mentalt forberedt! Har sikkert flere tips når jeg er ferdig 
med turnus, hehe! 

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten? 

Har foreløpig absolutt ingen planer, annet enn å se hva som 
skjer. Har lært at det ikke nytter å planlegge noe som helst, 
så da kan man like godt la være å stresse unødvendig mye. 
Hvis jeg får det til, hadde det vært veldig kult å spesialisere 
meg i enten psykiatri eller anestesi, og hvis det attpåtil hadde 
vært i Oslo hadde det vært 10/10! ☺ 
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MIKROBIOLOGEN

Blant agarskåler og avanserte PCR-maskiner arbeider leger side 
om side med bioingeniører, et stykke unna klinikk og pasienter. Det 
var allikevel en spesialisering i pediatri som bragte Karianne Wiger 
Gammelsrud til mikrobiologien. Hun er nå overlege i mikrobiologi 

ved OUS Ullevål. 
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Hva går spesialiteten mikrobiolog ut på?

Spesialiteten går ut på veldig mye forskjellig, men det dreier 
seg hovedsakelig om diagnostikk. Mikrobiologi er et stort fag 
med flere «underspesialiteter», der et skille tradisjonelt trekkes 
mellom bakteriologi og virologi, samt sopp og parasitter. Selv 
er jeg glad i bakterier og sopp, og jobber mye med det. Det er 
et laboratoriefag nært knyttet til klinikken. Alle prøvene vi 
får dreier seg om kliniske problemstillinger, og vi har hyppig 
kontakt med legene i klinikken. 

 

Hvordan foregår spesialistutdanningen?

I løpet av spesialiseringen skal man være innom bakteriologi, 
virologi, mykologi, parasittologi,  kontroll og produksjon, og 
smittevern. Man har kurs og får tett oppfølging mens man 
jobber. Dersom man er på et sykehus som ikke tilbyr alt, må 
man dra til et annet slik at man får fullført alle læringsmålene 
i spesialiseringen. I den nye LIS-ordningen er det større krav 
til oppfølging med veileder enn tidligere. Man skal også ha ett 
års klinisk sideutdannelse i infeksjonsmedisin eller pediatri. 

 

Hvilke oppgaver har du i arbeidshverdagen? 

Jeg har jobbet på laboratoriene ved Rikshospitalet og Ullevål 
der begge steder har vaktordninger for legene. Prøvene som 
kommer inn leses av, og vi har ulike stasjoner for urin, sår, 
luftveier, cystisk fibrose, underlivsprøver, proteser, blodkulturer 
og så videre. Bioingeniørene er de som stort sett leser av, mens 
legene bistår med tolkning og kliniske betraktninger. Noen 
ganger er det viktig å ringe kliniker og diskutere diagnose, 
resistensbestemmelse eller hvordan prøvene skal utføres. 
Andre ganger må vi ta oss tid til fordypning, for eksempel i 
mikrober som kan være ukjente. Vi har ukentlige møter med 
klinikere på intensivavdelingene, barneavdelingen og ortope-
disk avdeling. Jeg har også en del undervisning i mikrobiologi 
for medisinstudenter, klinikere og andre yrkesgrupper. Vi 
har ikke den største vaktbelastningen blant leger, og det 
gjør jo også noe med arbeidsdagen. Her på Ullevål har vi 
hjemmevakt på kveldene, mens noen av de store sykehusene 
også har nattevakter. 

 

Hvordan er arbeidsmiljøet?

Her er det veldig bra. Vi jobber tett med bioingeniørene, og 
jeg tror nøkkelen er å ha en god avklaring på hvem som skal 
gjøre hva. Jeg trives veldig godt på Ullevål og vi er mange her 
som har jobbet sammen lenge.

 

Hva vekket interessen din for faget? 

Jeg ville først bli pediater og hadde stor interesse for bar-
neonkologi i løpet av studiet. Jeg hadde et studentprosjekt 
etter pediatrisemesteret, der jeg forsket på kreftsyke barn 
og antibiotikaresistens. Dette endte med et langvarig PhD-
prosjekt hvor jeg hadde hovedbase på barneavdelingen ved 

Ullevål. Jeg startet spesialiseringen i pediatri, men valgte en 
annen retning til slutt. Mens jeg forsket tok jeg alle prøvene 
og gjorde laboratoriearbeidet selv, og likte det godt. Selv om 
jeg valgte bort en spesialitet med mer pasientkontakt, er det 
viktig for meg å ha pasienten i tankene når jeg gjør diagnos-
tikk og tolker prøvesvar. Jeg liker den tette kontakten med 
klinikken. Det handler ikke bare om å se på bakterieskåler. 
For å gjøre best mulig diagnostikk av pasienten må man ha 
klinikken inn på labben, men også ha labben ute i klinikken. 
Det er et slags mantra for meg. 

 

Hva er de viktigste egenskapene for en mikrobiolog?

Nøyaktighet og nysgjerrighet er viktig i denne spesialiteten, 
og interesse for arbeid i laboratoriet. Man må forholde seg 
til metoder og prosedyrer, og ha en forståelse for hva som 
ligger bak et prøveresultat. I tillegg er det mye nytt som skjer, 
og man må følge med på utvikling av metoder og analyser. 
Metoder som dypsekvensering og helgenomsekvensering 
krever teknisk ekspertise, men også kliniske tolkninger. Man 
må ha en forståelse av hele prosessen. Jeg tror legens rolle i 
mikrobiologien blir mer og mer viktig. Det er mye store data, 
men det betyr ikke nødvendigvis at man får et presist svar. 
Forskning på mikrobiomet er for tiden populært, og mange 
flere har blitt interessert i bakterier. Det er spennende, og 
her har mikrobiologene mye metodisk og faglig kunnskap 
å bidra med.  

 

Hva slags utfordringer møter man som mikrobiolog?

Jeg tror den største utfordringen for oss er at utviklingen av 
faget og metodene går i rasende fart, men at vi ikke får nok 
ressurser til å henge med eller innfri målene vi setter oss. Det 
er stadig kutt i sykehusbudsjettene, og det er frustrerende for 
oss som trenger både bemanning og instrumenter. 

 

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden? 

Antibiotika, antibiotikaresistens og resistensbestemmelse, 
persontilpasset medisin, mikrobiomet og metoder i stadig 
utvikling - mye skjer i mikrobiologifaget for tiden. Det er 
mye forskjellig man kan fordype seg i! 

 

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?

Vis interesse for undervisningen, hospiter på labben, og bruk 
prosjektoppgaven til det du synes er spennende! 

«For å gjøre best mulig diagnostikk 
av pasienten må man ha klinikken 
inn på labben, men også ha labben 

ute i klinikken.»
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«Our planet, the Earth, is, as far as we know, unique in the universe. 

It contains life. Even in its most barren stretches, there are animals. 

Around the equator, where those two essentials for life, sunshine and 

moisture, are most abundant, great forests grow. And here plants 

and animals proliferate in such numbers that we still have not even 

named all the different species. Here, animals and plants, insects 

and birds, mammals and man live together in intimate and complex  

communities, each dependent on one another. Two thirds of the surface 

of this unique planet are covered by water, and it was here indeed 

that life began. From the oceans, it has spread even to the summits 

of the highest mountains as animals and plants have responded to 

the changing face of the Earth.» 

David Attenborough,  
The Living Planet (1984)
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FINO 2018 i KØBENHAVN
Tekst: Jennie Eggesbø Steidel, Synnøve Holmebukt og Miriam Christ

Hva er FINO?

Den internasjonale føderasjonen for medisinstudentforeninger (IFMSA), hvor 
Norsk medisinstudentforening (Nmf) er medlem, har to årlige generalforsam-
linger og et årlig møte for hver av de fem regionene i føderasjonen. I tillegg til 
disse tre møtene arrangerer de nordiske landene FINO, en årlig konferanse som 
samler medisinstudenter fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. De 
nordiske landene har helsevesen som er ganske likt organisert og står overfor 
mange liknende problemstillinger innen helse. FINO er en plattform hvor vi 
kan møtes og diskutere ulike tema, utveksle ideer, jobbe med felles prosjekter 
og knytte både faglige og vennskapelige bånd med andre medisinstudenter. 
Konferansen går på rundgang mellom de nordiske landene, og hvert år velges 
det et nytt tema. Temaene er dagsaktuelle, og relevante eksperter inviteres 
til å holde foredrag. Resultatet blir en konferanse der man lærer utrolig mye, 
knytter nære bånd til engasjerte mennesker i de andre nordiske landene, og 

blir inspirert til å gjøre mer enn en kunne kommet på alene. 
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Foto: Nikke Varis
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Årets tema - Partnerships for the goals

Faglig innhold

FINO 2018 ble holdt i København, og Nmf sendte ni moti-
verte delegater ned til våre naboer. Årets tema var rettet mot 
FNs bærekraftsmål nummer 17: «Samarbeid for å nå målene». 
Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å bekjempe 
fattigdom, ulikhet og klimaendringer innen år 2030. Bærekraftsmål 
nummer 17 handler om å styrke samarbeid mellom ulike nasjoners 
regjeringer, private selskaper, interesseorganisasjoner og sivil-
befolkningen, slik at man sammen kan nå de ambisiøse målene. 
I	løpet	av	konferansen	ble	det	holdt	flere	lærerike	foredrag	om	
blant	annet	hvordan	man	finner	nye	samarbeidspartnere,	at	ulike	
formål krever ulike samarbeid, hvordan man sørger for at sam-
arbeidene blir mest mulig effektive og suksessrike, og hvordan 
man gjør samarbeidene bærekraftige og nyttige for alle parter. 

Workshops

I tillegg til lærerike og inspirerende foredrag lærte vi om årets 
tema gjennom workshops. Det ble arrangert tre parallelle works-
hops med ulike tema: International Development Projects, 
Campaigns og Events. Målet var å starte et felles nordisk prosjekt, 
og de tre ulike workshopene angrep dette målet fra tre ulike 
vinkler.	I	hver	workshop	fikk	deltakerne	først	innføring	i	ulike	
metoder og verktøy som kan være nyttige i planleggingen av 
prosjekter,	før	de	etterhvert	fikk	prøve	seg	på	prosjektplanleg-
gingen selv. Mange hadde allerede ideer til prosjekter som de 
ønsket å realisere i hjemlandet sitt, og sammen med studenter 
fra	andre	land	fikk	man	nye	ideer	og	løsninger	på	problemstillin-
gene. Den andre delen av workshopene var en øvelse i å selge 
prosjektet inn til mulige samarbeidspartnere for å få meg seg 
støttespillere og økonomisk støtte. Det var utrolig lærerikt å 
tenke gjennom hvert steg i planleggingsprosessen og å skulle 
forsvare målet og visjonen til prosjektet i etterkant. Ofte ble man 
gjennom dette oppmerksom på svakheter ved prosjektet, slik 
at man kunne gå tilbake til planleggingsfasen og forbedre det. 

FINO Awards

Under konferansen arrangeres også de såkalte FINO Awards, en 
prisutdeling hvor hvert av de nordiske landene presenterer et 
prosjekt relatert til årets tema. Blant de presenterte prosjektene 

kåres det så en vinner. Årets prosjekter var alle suksessfulle sam-
arbeidsprosjekter, eksempelvis kurs i akuttmedisin i samarbeid 
med islandsk brannvesen og letemannskaper, samarbeid med 
finske	skoler	for	å	gi	8.	klassinger	seksualundervisning,	og	et	
samarbeid mellom Danmark og Zimbabwe rundt HIV og aids. 
Norge presenterte NorPal-Sawa, et samarbeidsprosjekt mellom 
Nmf og den palestinske medisinstudentforeningen. NorPal-
Sawa ble startet i 2011 og har som mål å engasjere fremtidige 
leger	i	spørsmål	rundt	helsehjelp	i	konfliktområder.	Prosjektet	
sender hvert år ti norske og ti palestinske medisinstudenter til 
vestbredden,	hvor	de	norske	studentene	i	løpet	av	fire	uker	får	
oppleve en helt ny kultur, et helsevesen preget av langvarig 
konflikt	og	muligheten	til	å	gjøre	seg	uvurderlige	erfaringer	og	
å få innsikt i global helse. Vi kan med glede fortelle at NorPal-
Sawa gikk av med seieren under FINO Awards 2018! Nmf vant 
også FINO Awards i 2017, da med MedHum-prosjektet. Det er 
utrolig stas at også de andre nordiske landene ser kvaliteten i og 
viktigheten av Norges prosjekter. Det er vi i Nmf utrolig stolte av!

Sosialt program

Ved siden av det faglige påfyllet og utvekslingen av ideer er det 
sosiale en viktig del av FINO. I løpet av helga i København ble 
det arrangert både quiz, akrobatisk yoga, temafest, juleverksted, 
sightseeing	til	Nyhavn	og	flere	ulike	konkurranser.	Vi	fikk	servert	
nybakte rundstykker hver morgen og hjemmelaget vegansk 
middag. Danskene vet å lage sosialt program! Med omtrent ti 
delegater fra hvert land ble vi en relativt liten gruppe, noe som 
egner seg godt til å bli kjent. FINO er en gylden mulighet for 
å skape gode forhold mellom de nordiske landene, noe som 
kan komme godt med på senere IFMSA-møter.

Hvordan kan du engasjere deg?

Synes du at dette hørtes spennende ut? Har du lyst til å bli med 
på et liknende møte i fremtiden, eller er du generelt interessert 
i global helse? Meld deg inn i vår facebookgruppe: Nmf Global 
helse - Sammen for en bedre verden. Her kommer utlysninger av 
fremtidige møter og andre spennende aktiviteter innen global 
helse som man kan engasjere seg i! Neste mulighet for å bli 
med på et møte vil være FINO på Island i november, så følg 
med på utlysningene i september og SØK!
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«Det var utrolig lærerikt å tenke gjennom hvert steg i  
planleggingsprosessen og å skulle forsvare målet og visjonen til 
prosjektet i etterkant. Ofte ble man gjennom dette oppmerksom 

på svakheter ved prosjektet, slik at man kunne gå tilbake til  
planleggingsfasen og forbedre det.» 

Foto:  
1, 4: Merete Lan Olsen,  

2, 3: IMCC-Danmark

1.

2. 3. 4.
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NATURLEGEMIDLER
Tekst: Sara Endestad

Bilde: Bolette Bele/NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi, Artsdatabanken

Johannesurt
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Naturlegemidler er legemidler der virkestoffet har et naturlig 
utspring. Det kan komme fra planteriket, dyreriket, minera-
ler	eller	salter	[1].	Dette	høres	tilsynelatende	uskyldig	og	fint	
ut, men vi vet at noen av disse kan skape trøbbel for annen 
behandling. I Norge er naturlegemidler godkjent og merket 
med «Naturlegemiddel godkjent av Statens Legemiddelverk» [2]. 
Selv	om	det	finnes	skepsis	til	naturlegemidler,	bør	man	som	lege	
ha kjennskap til effekten av denne typen medisin, og hvordan 
den påvirker annen behandling. Dette fordi vi lever i en tid der 
helse står i fokus for mange, og tilgangen på og kunnskapen 
om naturlegemidler øker.

Naturlegemiddelet Johannesurt kan man kjøpe på helsekost-bu-
tikker, og det blir brukt mot mildere depresjon. I en metaanalyse 
fra Cochrane-samarbeidet i 2009, viste det seg at ekstrakter med 
Johannesurt hadde en bedre effekt enn placebo, og en likeverdig 
effekt med de antidepressive legemidlene som inngikk i studiene 
[3]. Allerede i løpet av de første årene på medisinstudiet hører 
man at Johannesurt har en innvirkning på andre legemidler. Det 
reduserer blant annet virkningen til blodfortynnende (warfarin), 
HIV-medisiner	(nevirapin),	epilepsimedisiner	og	flere	andre	
medisiner [2]. Dette viser at naturlegemidler har en god effekt 
for noen, men dessverre også kan interferere med andre lege-
midler, som kan få uheldige konsekvenser. 

Valeriana er en plante som brukes som et søvnfremmende middel, 
og	er	et	annet	naturlegemiddel	der	flere	studier	har	dokumentert	
god effekt og lite bivirkninger [4]. Dessverre kan det få uhel-
dige utfall om man bruker Valeriana i kombinasjon med andre 
legemidler. I kombinasjon med alprazolam, mot panikklidelse, 
kan planten gi økt virkning samt bivirkning av alprazolam [5]. 

Som vi ser, bør man vite om naturlegemidler som praktiserende 
lege. Kunnskapsmengden man bør ha som lege er stor, og for 
medisinstudenter kan den til tider virke uoverkommelig. Når 
man får høre at man i tillegg skal ha god kjennskap til naturle-
gemidler, er det lett å bli litt matt. Men med en god anamnese 
får man ofte oversikt over naturlegemidler, vitamintilskudd, 
urter og liknende.

Legemiddelverket.no  

https://legemiddelverket.no/god-

kjenning/godkjenning-av-legemidler/

mt-for-plantebaserte-legemidler-og-naturlegemidler/

markedsforingstillatelse-for-naturlegemidlerikroorganisme 

(02.2019)

Helsenorge.no https://helsenorge.no/legemidler/naturme-

disin (02.2019)

Høyland HK. Bruk av johannesurt mot mild depresjon 

Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 837

Pallesen S, Bjorvatn B, Nordhus IH, Skjerve A. Valeriana 

som sovemiddel? Tidsskr Nor Legeforen 2002; 122: 2857-9

WebMD.com https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingre-

dientmono-870/valerian (02.2019)
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Virkningen av luftforurensning på dødsfall, syk-

domsbyrde og forventet levealder i India

Luftforurensning er en stor global helsetrussel. Den 

bidrar til tidlig mortalitet og morbiditet, og det er 

ofte lavinntekts- og mellominntektsland som blir 

hardest rammet. Forurensningen består i hovedsak av 

gasser og svevestøv i luften. India er et av de landene 

i verden hvor nivået av forurensing er høyest, med 

blant annet industriutslipp, byggevirksomhet, trans-

portkjøretøy, biomasseforbrenning, avfallsforbrenning 

og dieselgeneratorer som noen av årsakene til dette. 

I 2017 ble det gjort en landsdekkende studie hvor 

eksponeringen for luftforurensning og dens innvirk-

ning på mortalitet, morbiditet og forventet levealder 

ble estimert. Denne studien ble senere publisert i The 

Lancet i desember 2018[1]. Studien anslo eksponering 

for luftforurensning på tvers av alle statene i India, 

og brukte tilgjengelige data fra flere kilder som en 

del av Global Study of Diseases, Injuries and Risk 

Factors Study (GBD). 

I 2017 hadde India en befolkning på 1,38 milliarder 

spredt over 29 stater. De ulike statene kan kategoriseres 

i tre sosio-demografiske indeksnivåer (SDI) på bak-

grunn av inntekten til befolkningen, gjennomsnittlig 

utdanningsnivå hos personer i alderen 15 år og eldre, 

og total fruktbarhetsrate hos personer under 25 år. 

I studien ble det markert stor variasjon i foruren-

singsnivåene mellom statene. De lave SDI-statene 

i Nord-India hadde noen av de høyeste nivåene av 

både gasser og partikler i luften. 

Ifølge funn gjort av GBD i 2016, var luftforurensning 

den nest største årsaken til morbiditet i India, etter 

underernæring. Sykdomsbyrde beskrives gjennom 

dødsfall, tapte leveår og helsetap. Summen av de to 

sistnevnte kalles DALY – Disability-Adjusted Life Year 

[2]. DALY-raten som skyldes luftforurensning i 2017 

var 1,9 ganger høyere i de lave SDI-statene enn i de 

høye. En betydelig 8 % av den totale sykdomsbyrden i 

India og 11 % av tidlig mortalitet blant personer yngre 

enn 70 år, ble vist å være grunnet luftforurensning. I 

studien ble det også anslått at 1,24 millioner dødsfall 

i India i 2017 var grunnet forurensning i luften, og at 

levealderen i India ville økt med 1 til 7 år hvis forurens-

ningsnivået hadde vært lavere enn minimumsnivåene 

for forurensning knyttet til sykdom. 

Det er nyttig å merke seg at selv om luftforurensning 

ofte blir antatt å være forbundet med lungesykdom, 

er betydelige 38 % av hjerte-og karsykdommer og 

diabetes i India grunnet luftforurensning.

Kjønnsforskjeller i risikofaktorer for hjerteinfarktI 

en befolkningsbasert kohortstudie publisert i The BMJ 

i september 2018 ble det undersøkt hvordan kjønnsfor-

skjeller og alder påvirker risikoen for hjerteinfarkt [3]. 

471 998 menn og kvinner mellom 40 og 69 år, som ikke 

hadde hatt noen form for hjerte- og karsykdommer 

tidligere, ble undersøkt. Kilden til studien var The 

UK Biobank, som er en omfattende kohortstudie av 

502 628 deltakere rekruttert mellom 2006 og 2010. 

Hjerteinfarkt har globalt vært den ledende årsaken 

til mortalitet i over 25 år, og ble estimert til å være 

grunnen til 17 % av alle dødsfall verden over i 2016. 

Antall dødsfall grunnet koronar hjertesykdom er 

betydelig lavere blant kvinner enn menn i ung alder, 

men forskjellen har en tendens til å jevne seg ut med 

økende alder. Studier har vist at kvinner i gjennomsnitt 

får hjerteinfarkt ni år senere enn menn. Menn og 

kvinner kan også ha ulike symptomer, sykdomsforløp 

og behandling av hjerteinfarkt. 

Flere risikofaktorer for hjerteinfarkt ble vurdert i 

studien fra The BMJ. Blant annet høyt blodtrykk, røy-

king, diabetes type 1 og 2, og BMI. Det ble konstatert 

at høyt blodtrykk var assosiert med høyere risiko for 

hjerteinfarkt hos begge kjønn. Sammenlignet med 

personer som aldri hadde røyket, var personer som 

fremdeles røyket eller som tidligere hadde røyket 

mer utsatt for hjerteinfarkt, uavhengig av kjønn. Det 

viste seg også kvinner med diabetes type 1 hadde mer 

enn åtte ganger så stor risiko for å få hjerteinfarkt 

enn mennesker som ikke hadde diabetes. Risikoen 

for hjerteinfarkt økte også med høyere BMI, og om 

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

Tekst: Kamalpreet Kaur

Forskningsnytt 

«Det er nyttig å merke seg at 
selv om luftforurensning ofte 
blir antatt å være forbundet 

med lungesykdom, er betydelige 
38 % av hjerte-og karsykdom-

mer og diabetes i India grunnet  
luftforurensning.»
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« I tillegg er det bevis for at de overlevende kan 
være kilden til nye infeksjoner: Viruset kan bli 

funnet i sperm, overføres til sexpartnere, og 
dermed føre til nye infeksjoner.»

personen var overvektig eller hadde farlig fedme, men 

her ble det ikke funnet forskjell mellom kjønnene. 

Selv om forekomsten av hjerteinfarkt er høyere hos 

menn enn hos kvinner, viser altså studien at flere av 

risikofaktorene slik som høyt blodtrykk, røyking, BMI 

og om personen hadde diabetes er sterkere forbundet 

med hjerteinfarkt hos kvinner sammenlignet med 

menn. Selv om den kjønnsspesifikke sammenhen-

gen mellom risikofaktorer og hjerteinfarkt minker 

med alder, er den relative risikoen likevel høyest 

hos kvinner. Etter hvert som befolkningen øker vil 

forekomsten av hjerteinfarkt blant kvinner bli mer 

lik den blant menn. 

En longitudinell studie av følgetilstander etter 

Ebola i Liberia

Ebola-epidemien har ført til over 11 000 dødsfall og 

mer enn 28 000 infeksjoner i Vest-Afrika. Sierra Leone, 

Liberia og Guinea er de tre landene med flest antall 

syke og døde grunnet Ebola, og det er registrert til 

sammen 5852 overlevende. Flere helseproblemer har 

blitt oppdaget og rapportert blant overlevende av 

Ebola-virus. I tillegg er det bevis for at de overlevende 

kan være kilden til nye infeksjoner: Viruset kan bli 

funnet i sperm, overføres til sexpartnere, og dermed 

føre til nye infeksjoner. 

For å undersøke dette nærmere ble det i 2015 startet 

en kohortstudie i Liberia. 966 overlevende etter Ebola-

virus ble sammenlignet med en kontrollgruppe, og 

symptomer og unormale funn ble undersøkt. Kontroll-

gruppen var eksponert for et miljø likt som hos de 

overlevende. Denne studien ble deretter publisert i 

The New England Journal of Medicine i mars 2019. [4]

Relativt mange symptomer ble registrert hos alle delta-

kerne, men enkelte symptomer og funn var hyppigere 

blant de overlevende, blant annet uveitt. Bortsett fra 

uveitt, ble antall personer med den gitte tilstanden 

færre etter hvert. Viralt RNA i sperm var tilstede i 

sperm i maksimum 40 måneder. Det ble funnet en 

positiv korrelasjon mellom tilstedeværelse av virus 

i sperm og utvikling av uveitt. Det er viktig å merke 

seg at funn av viralt RNA i sperm ikke nødvendigvis 

indikerer tilstedeværelsen av smittsomt virus.  

Hydroksykarbamid til barn med sigdcelleanemi 

i subsaharisk Afrika

Sigdcelleanemi er en meget vanlig og livstruende 

genetisk tilstand. Denne blodsykdommen karakteri-

seres ved at erytrocyttene er sigdformede istedenfor 

skiveformede, og de er i tillegg mer rigide, klebrige 

og utsatt for ødeleggelse. Dette gjør at blodgjennom-

strømningen i små blodårer blir blokkert og fører 

dermed til anemi. Globalt er sigdcelleanemi mest 

vanlig blant befolkningen i Afrika sør for Sahara hvor 

det årlig blir født mer enn 300 000 barn med denne 

tilstanden. Dette utgjør 1 % av alle fødsler i dette områ-

det. I ressurssterke land som USA og land i Europa, kan 

sigdcelleanemi hos barn oppdages tidlig, og det kan 

deretter tilrettelegges for behandling som inkluderer 

enkle, effektive og livreddende tiltak. 

Flere studier har vist at hydroksykarbamid er en effek-

tiv behandling for pasienter med sigdcelleanemi, men 

få studier har blitt gjennomført i afrikanske land sør 

for Sahara, hvor forekomsten er høyest. Men i januar 

2019 ble det publisert en studie hvor barn mellom 1 

til 10 år med sigdcelleanemi i fire ulike afrikanske 

land sør for Sahara ble undersøkt. [5] Barna mottok 

hydroksykarbamid med en dose på 15 til 200 mg per 

kilogram kroppsvekt hver dag i seks måneder, etter-

fulgt av en dosenedtrapping. 

Resultatene fra denne studien viste at behandlingen 

med hydroksykarbamid var svært effektfull og førte til 

en signifikant økning i hemoglobinnivået. Dette førte 

videre til redusert forekomst av infeksjoner, malaria, 

transfusjoner og død, noe som understreker behovet 

for bredere tilgang til behandling. 
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https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/

PIIS2542-5196(18)30261-4/fulltext

https://www.fhi.no/div/forskningssentre/

senter-sykdomsbyrde/fire-hovedmal-for-sykdomsbyrde/ 

https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4247

 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1805435

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1813598
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«Det er forfærdelig vanskelig at være menneske og 
endda vanskeligere at være baade menneske og læge,» 
Kristine Munch, utdannet i 1900.

«Kvinder med Begavelse for Lægevirksomhed» beskriver 
livet og virket til de første kvinnene som ble utdannet 
til leger i Norge. Fra 1893-1900 ble 18 kvinnelige leger 
utdannet i Norge og én i København. 

Boka	tar	for	seg	historien	fra	før	kvinner	fikk	bli	stu-
denter til etter at de første kvinnelige legene døde. 
Den beskriver hvem disse kvinnene var som personer, 
hvor	de	kom	fra,	hva	slags	karrierer	de	fikk,	og	særlig	
deres engasjement i samfunnet generelt. 

Det er en spennende historie, spesielt når forfatteren 
beskriver hvordan kvinnene ble motarbeidet, av hvem 
og med hvilke virkemidler. Det er interessant at mye av 
motstanden kom fra medisinere. Argumentene gikk for 
eksempel på at kvinnene hadde «svakere nervesystem» 

og burde fokusere på å føde barn (fødselstallene var 
allerede på vei ned, jeg får assosiasjoner til Ernas 
nyttårstale). De første kvinnene hadde et veldig stort 
samfunnsengasjement, særlig for beskyttelse av de 
marginaliserte i samfunnet (kvinner, barn, fattige), og 
kvinnekampen sto sterkt. Jeg synes det er inspirerende 
å	lese	om	alt	de	fikk	til,	hvordan	de	organiserte	seg	
og	støttet	hverandre.	De	lagde	flere	aksjoner	mot	
hendelser de opplevde som urettferdige, og var aktive 
skribenter i avisene (kronikkalarm!). 

Boken bærer preg av noe repetisjon. Dels er dette 
nødvendig, for det er et stort persongalleri og vanskelig 
å holde oversikt. Men boka kunne nok med fordel ha 
vært noen sider kortere. 

Alt i alt likte jeg boka godt. Det er en spennende his-
torie	og	absolutt	verdt	å	lese	og	reflektere	over.	Jeg	
vil anbefale den for alle medisinstudenter!

Synne Lofstad

«Kvinder med Begavelse for  
Lægevirksomhed»

Bokanmeldelse

«KVINDER MED BEGAVELSE FOR LÆGEVIRKSOMHED»,  
NORGES FØRSTE KVINNELIGE LEGER, OG TIDEN DE VIRKET I
CECILIE ARENTZ-HANSEN
448 SIDER, UTGITT 2018
CAPPELEN DAMM
ISBN: 9788202503291
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I boken Hjerte for hjertet ønsker kardiolog, forfatter, 
«Twitterlege» og nå også YouTuber, Wasim Zahid å 
gi den norske befolkningen omfattende kunnskap 
om hjertet. Zahid går grundig til verks, og skriver om 
hjertet både i et historisk perspektiv, som organ (både 
friskt og sykt) og om tiltak for å opprettholde en god 
hjertehelse. Boken er ment for ikke-medisinere, og som 
Zahid skriver i forordet er hensikten med boken å heve 
kunnskapsnivået til pasienter og pårørende, noe som 
vil øke sjansen for bedre og mer effektiv behandling. 

Kapittelinndelingen	er	fin.	Første	kapittel	handler	om	
hjertet som fenomen i litteratur og kunst, og viser 
til hvor mye «hjerte»-begrepet blir brukt. Allerede i 
neste kapittel gir Zaid en innføring i begrepet hjerte-
sykdom, der han beskriver noen av de mest vanlige 
og kjente. Etter disse kapitlene går han inn på hjer-
tets normalfysiologi, for så å gå mer i dybden på de 
enkelte hjertesykdommene. Han tar også for seg 
sentrale	temaer	som	er	fine	å	se	i	sammenheng	med	
hjertehelse, slik som kolesterol, alkohol og sex. Det 
avsluttende kapittelet handler om hvordan forebygge 
hjertesykdom og opprettholde en god hjertehelse. 
Rekkefølgen av kapitlene er naturlige, og de er korte 

nok til at interesse og fokus opprettholdes. 

I	boken	har	Zahid	flere	faktabokser	med	fordypnings-
stoff. Disse boksene er gode, med kortfattede avsnitt 
som	er	fine	å	få	med	seg,	særlig	om	det	er	medisin-
studenter som leser. I tillegg trekker forfatteren stadig 
inn pasienthistorier, som kan gi medisinstudenter et 
helhetlig bilde av hvordan noen av sykdommene kan 
arte seg i praksis. 

I store deler av boken viser forfatteren til forskning. 
Dette	styrker	bokens	troverdighet,	og	flere	påstander	
blir gjenstand for diskusjon. Et eksempel er hvorvidt litt 
alkohol er godt for hjertet eller ikke. Her viser Zahid til 
forskning som har vist at dette kan stemme, samtidig 
som han forklarer svakheter ved studiene. Dette gir 
målgruppen et noe mer kritisk blikk på forskningsba-
serte hypoteser, som kan være greit å få med seg i det 
havet av påstander man får servert daglig.

Alt i alt er boken god for målgruppen sin, men også 
en grei bok for medisinstudenter som en innføring i 
hjertet, med en liten dose spennende caser og medi-
sinsk historie.

Sara Endestad

Hjerte for hjertet
Bokanmeldelse

HJERTE FOR HJERTET, ALT OM KROPPENS IHERDIGE MOTOR
WASIM ZAHID
264 SIDER, UTGITT 2018
GYLDENDAL NORSK FORLAG AS
ISBN: 978820551736
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Med friluftsliv 
på resept
Tekst: Une Cecilie Oksvold 

Bilder: Harald Wanvik
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Da jeg var liten, var jeg ofte redd. Jeg 
husker kveldene da jeg ikke klarte å sovne 
fordi jeg var redd for å bli syk. Det gjorde 
meg kvalm, husker jeg, og jeg lå skjelvende 
våken til langt på natt. Disse kveldene var 
det mange av. Jeg spiste lite mat, og gikk 
med uro i kroppen. Som regel måtte jeg bli 
hentet på kvelder da jeg skulle overnatte 
hos venninner. Fordi kvalmen og uroen 
satte inn. Da jeg ble eldre, ble uroen mør-
kere, og jeg ble utredet for tilbakevendende 
depresjon og panikktilstander.

Jeg prøvde mange idretter som liten, men 
har aldri vært veldig atletisk. Som liten 
og skjør jentunge sluttet jeg like fort som 
jeg startet. Men jeg har alltid vært glad i 
scenen, og spilte fem år i korps, og brukte 
mange år i teateret. Det ga meg mye.

Jeg husker så godt som barn og tenåring 
at pappa ville ha meg med ut på tur, skitur, 
påsketur og så videre. Jeg hatet det. Av 
alt jeg mislikte, var dette verst. Jeg var så 
dårlig på ski, jeg hatet å fryse, og naturen 
var bare et ork. På barneskolen skulket jeg 
uteskoledager, det var så utrolig uinteres-
sant for meg å være med på dem. Jeg satt 
heller inne og så TV hele dagen.

Som tenåring og ung voksen forverret 
situasjonen seg, og jeg kom raskt inn i 
legesystemet. Der ble jeg sendt videre til 
psykolog, noe jeg ikke fant særlig til hjelp. 
I desperasjon forsøkte jeg en håndfull ulike 
alternative behandlinger, som heller ikke 
skulle være løsningen. Jeg ga opp. Jeg fant 
ikke min vei, fant ikke veien ut, rett og 
slett. Det smalt for alvor tidlig i tjueåra, og 
jeg ble langtidssykmeldt fra jobben. Igjen 

måtte jeg tilbake til legene. Jeg gruet meg, 
da jeg ikke følte jeg ble så godt mottatt 
sist. Men denne gangen skjedde det noe. 
Jeg kom til en ny lege, ulik noen annen 
jeg tidligere hadde møtt. 

Etter mange uker med samtaler, utredning 
og tilbud om medikamenter som jeg takket 
nei til, sa legen min til slutt: 

«Hvorfor tar du ikke bare med deg hunden 
din opp i marka, tenner et bål og setter 
opp et telt?»  

 

Det hørtes ut som en dum spøk. Jeg var jo 
ikke et friluftsmenneske. Men noe i meg 
lyttet til legen. Jeg vet ikke hvorfor jeg for-
søkte, kanskje fordi jeg så desperat håpet 
på en endring. Så jeg dro opp i marka alle-
rede neste dag. Jeg droppet telt og bål, da 
jeg verken hadde utstyr eller kompetanse, 
men jeg tok med meg hunden, og jeg satte 
meg ved et vann. Og der ble jeg sittende.

Her kommer klisjeen: Momentant skjedde 
det noe jeg aldri hadde opplevd før. Den 
vonde klumpen i magen som alltid hadde 
vært der, slapp taket. De mørke skyene 
som hadde okkupert hodet mitt, forsvant. 

UNE CECILIE OKSVOLD

Instagram: @unececilie

Une planlegger å gå ferdig sisteåret av 
barnehagelærerutdanningen til høsten. 
Fordyper seg i friluftsliv, vil jobbe med 
barn, unge og natur. Foredragsholder. 
Skal fortelle sin historie på Camp Villmark 
lørdag 27 april kl. 13. Deler åpent og 
ærlig omkring temaet på sin instagram,  
@unececilie, for de som ønsker å lese mer.

«Jeg sliter fortsatt. Men naturen 
gir meg avbrekk fra det vonde. 
Og jeg tror at det vonde kommer 
av å være for mye i det firkantede  
samfunnet, der jeg føler på et press 

fra alle kanter.»

https://www.instagram.com/unececilie/?hl=nb
https://www.instagram.com/unececilie/?hl=nb
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Igjen sto blå himmel, stille vann og fugle-
kvitter. Naturen gjorde det terapeutene, 
medikamentene og helsepersonell ikke 
kunne - den frigjorde meg.

Jeg gikk fra å være tom og grå innendørs 
foran skjermen til å sitte på toppen av 
Bymarka i Trondheim, med frysninger 
nedover ryggen og tårer i øynene over 
stillhet, magisk solnedgang og vind i 
ansiktet. Jeg kjente følelser jeg knapt 
aldri hadde opplevd tidligere. De tente 
en brann i meg, en lidenskap for livet der 
ute, for himmel og hav, vind og regn, sol 
og lukt. Friluftslivet ble min medisin, mitt 

pusterom og lysgløtt i den ellers tunge 
tilværelsen. Friluftslivet var, og er, med på 
å gjøre en meningsløs hverdag menings-
full. Vendepunktet skjedde der og da, 4. 
mai 2016. En dato jeg aldri glemmer. Den 
dagen livet mitt endret seg.

Den påfølgende sommeren brukte jeg på å 
virkelig undersøke hva friluftslivet var, og 
hva det gjorde med meg. Det var en utrolig 
befriende periode i livet. Jeg dro på flere 
turer, og da snakker vi om å ta bussen opp 
til marka, gå en runde, spise ei brødskive, 
og å ta bussen hjem. Bare å komme seg ut 
av senga, fordi jeg ville ut, ga en ekstrem 

og ny følelse av mestring. Jeg følte meg 
vellykket for første gang på mange, mange 
år. For det føltes så riktig. Det var som om 
jeg hadde funnet det stedet hvor jeg hørte 
hjemme. Små, korte turer, ble nå lengre. 
Jeg fikk med meg samboeren på telttur. 
Jeg smilte fra øre til øre, på hele turen, selv 
om vi både manglet teltstang, og alt utsty-
ret var funnet i kjelleren til svigers. (For 
det var jo ikke utstyret som gjorde turen 
bra). Med sekk fra åttitallet pakket full av 
klær for ei uke, dro jeg så spent og lykkelig 
på min første natt ute. Vi gikk et stykke, 
men selv om det var tungt, kan jeg ikke 
beskrive hvor magisk det var. Himmelen 
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sto i brann ved solnedgang (se bildene), 
og er til nå det sterkeste øyeblikket jeg 
har hatt ute. Frysningene spredte seg ned-
over ryggraden og pusten bevegde seg helt 
ned i magen. Roen og tilfredsheten jeg 
hadde i kroppen var uvurderlig. Det var 
rett og slett medisin. Jeg var lykkelig for 
første gang på flere år.

Etter hvert begynte jeg å utfordre meg 
selv mer. Jeg lå alene i telt. Det var 
kjempeskummelt, men ga igjen ekstrem 
mestringsfølelse dagen derpå, da jeg 
våknet og hadde overlevd, alene! Sola 
skinte og det var sommervarme i lufta. 

Jeg tror det er en kombinasjon av denne 
mestringsfølelsen, roen og det vakre i 
naturen som gjør at jeg om og om igjen 
søker dit.

La meg legge til. Naturen har ikke «kurert» 
meg. Jeg sliter fortsatt. Men naturen gir 
meg avbrekk fra det vonde. Og jeg tror 
at det vonde kommer av å være for mye 
i det firkantede samfunnet, der jeg føler 
på et press fra alle kanter. Jeg tror flere av 
våre psykiske problemer kan løses, eller 
bedres, ved å være mer åpen om det til 
barn - for å normalisere dette allerede 
fra barnsben av. Å prate om følelser, 

være rause og forståelsesfulle. Ikke minst 
tror jeg mange barn kan finne den fri-
heten de trenger, i naturen. Der er det 
åpent for alle, uansett form og fasong,  
forutsetninger, kjønn og alder. Der kan alle 
mestre, naturen dømmer ingen.

Først publisert i Harvest Magazine  
(https://www.harvestmagazine.no/) 
februar 2019. Trykket med tillatelse.
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At the end of the forest

Where the mountain says hi

A river finds it’s way

That’s where I first saw

A dark old sky

Turn into a day

Now England’s alright

In fact it’s great

Please don’t get me wrong

I just miss waking up

To the sound of trees

Because it’s been too long

I need a morning light

I need a morning light

«MORNING LIGHT»

Jonas Alaska

I need a bright morning to wake me up

Need a morning light

To shine and light up my bedroom walls

And stay there until the night

I wanna go home and fix myself

And live where I used to live

And I’d get a part time job

And a bicycle

And receive what I give

I need a morning light
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Utenom pensum
Tekst: Sondre Hauge Rønning og Leif Kørner

Amerika er ikke lengre hva det en gang var. Det hvite hus styres av en selvopptatt 
president	med	impulskontrollen	til	en	fireåring.	Teknologigiganter	som	Amazon	og	
Google kontrollerer stadig mer av våre digitale liv og selger persondata til høystby-
dende.	Og	i	rustbeltet	ved	De	store	sjøene	forsøker	stadig	flere	å	kurere	sosial	nød	
og	fattigdom	med	et	liberalt	inntak	av	oksykodon	og	andre	opiater.	Men	det	finnes	
likevel rester av stormakt i USA, og landet er fremdeles en verdensomspennende 
kulturell premissleverandør. For det lages mye bra musikk i De forente stater, og et 
eksempel på dette er lyduttrykk som havner under paraplybegrepet americana. Denne 
musikksjangeren	er	løst	definert	og	omfatter	alt	som	er	inspirert	av	akustisk	amerikansk	
folkemusikk, deriblant folk, country, gospel og bluegrass. Tenk leirbål under åpen 
himmel	med	kompiser	ikledd	flanellskjorte,	og	stemningen	er	ganske	godt	oppsum-
mert. Americana er alt for lite kjent i Norge, og Utenom pensum-spalten ser det som 
sin oppgave å bøte på dette i denne utgaven av Æsculap. Den som fordyper seg 
i	denne	sjangeren	vil	finne	mange	musikalske	skatter,	og	her	presenteres	et	knippe	
americana-album for den interesserte og eventyrlystne leseren. 
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Courtney Marie Andrews 
 – May Your Kindness Remain (2018)

Courtney Marie Andrews spiller varm og 
empatisk country og låter som en krysning 
mellom Margo Price og Joni Mitchell. Hun 
ga ut sin første plate allerede da hun var 
18 år gammel, og er her kommet til album 
nummer seks. Ifølge henne selv er musik-
ken inspirert av mennesker hun har møtt 
på turné som ikke føler at livet har svart til 
forventningene, og sangene handler om å 
håndtere dårlige dager og akseptere tinge-
nes tilstand. Stemmen hennes er god, og 
lydbildet er melankolsk, men likevel opti-
mistisk. Albumet har mange høydepunkter, 
men det er kanskje tittelsporet som i sin 
såre feiring av det gode i mennesket er 
det største av dem alle. 

The Northern Belle 
 – Blinding Blue Neon (2018)

The Northern Belle er, sammen med artis-
ter som Darling West, Bendik Brænne, 
Silver Lining og Lucky Lips, en del av en 
norsk americanabølge som holder svært 
høy kvalitet. Bandet frontes av Stine 
Andreassen og serverer en uimotståelig 
blanding av country og pop. Hardingfele, 
myk pedal steel og noen særdeles velsit-
tende vokalharmonier kombineres på en 
meget smakfull måte. Her høres både litt 
vestkystrock i retning av Jackson Browne 
og Warren Zevon, litt Kacey Musgrave samt 
en dose No 4. Singelen «Pink Skies» løfter 
humøret selv på de dårligste dager. 

Roger Græsberg & Foreningen 
 – Trøst (2018)

Dette er det andre albumet til country- og 
viserockerne med Roger Græsberg fra 
Finnskogen i spissen. Hvis en skulle fore-
stille seg en kombinasjon av Stein Thorleif 
Bjella, Gram Parson og DeLillos ville det 
låte omtrent som dette. Græsberg har et 
velspillende band i ryggen som gir låtene 
en solid americana-innpakning der pedal 
steel får en fremtredende rolle. Tekstene 
handler om å leve opp til egne ambisjoner 
og å akseptere nederlagene i livet. Bedre 
americana	i	norsk	språkdrakt	finnes	knapt.	
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Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

TROMSØ

April 
 
Blodgiverstand 
 
Stand med Nmf i lysgården

BERGEN

OSLO

April  
 
Min spesialisering i kardiologi 
med Wasim Zahid

April 
 
Blodgasskurs 
 
Påskelunsj med Nmf og MiB 
 
Farmakologikurs

Oktober 
 
Nmf Utland presenterer: BUDAPEST

 
 

23. 
 

4. 
 

10. 
 

1. 
 

10. 
 

Ubestemt

4.-6.

NASJONALT

April 
 
Påmeldingsfrist til GA i august i Taiwan 
 
Nasjonalt styremøte på Legenes hus i Oslo
 
 
 
 
 
 
Juni 
 
Nasjonalt styremøte i Kristiansand  
 
Legeforeningens landsmøte der Nmf
selvfølgelig	er	representert	med	flere	delegater!

12. 
 

26.-28.

3. 
 

4.-6.
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