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LEDER

SØVN

TUVA STRANGER Mjønes
REDAKTØR

Mange er kanskje søvnige nå som den etterlengtede som-
meren visner bort. Som studenter er vi ofte opptatt av å 
få nok søvn og til riktig tid og IKKE mens vi leser - det 
er ikke alltid like lett. For mange er det ekstra vanskelig 
å få sove om kvelden, kanskje også fordi mørket som før 
i tiden var en hjelpende hånd, nå er erstattet av skjermer 
med underholdning og koselige lamper som står på litt 
for lenge. Det kan forstyrre vår cirkadiske rytme (døgnryt-
men!). Ordet cirkadisk er formet av de to latinske ordene 
«cirka» - omtrent, og «dies» - daglig. Omtrent daglig. I 
dette magasinet kan du lese litt av hvert som er relatert 
til mennesker og søvn. Og som dere kanskje er blitt vant 
til, er det også noe kunst å finne innimellom. 

Boticelli maler Venus våken og krigsguden Mars sovende, 
og impliserer at søvn er en svakhet. Nuvel.

Giorgione bidrar med erotikk i et maleri av en sovende 
Venus, splitter naken selvfølgelig. Hun utstråler derimot 
kraft og selvsikkerhet. 

Van Goghs maleri med et mer Rasmus-på-loffen-aktig 
uttrykk, er en hommage til (og et forsøk på å utvide eget 
talent) en franskmann som selvsagt het Jean-Francois 
til fornavn. 

Henri Rosseau er et klassisk eksempel på en fyr som ble 
latterliggjort i sin samtid, men genierklært post mortem. 
Det finnes håp for alle. Han malte naivistisk og mer pri-
mitivt. Jeg liker disse. 

Håper du får sove godt. Og våkne godt også.

jeg skal holde deg til du sovner

hva om jeg ikke sovner?

jeg skal holde deg

Nils-Øivind Haagensen, God morgen og god natt (2012)

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	#4	med	tema	ALDERDOM:	14. oktober 2019
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Hans Berger var en tysk psykiater og fysiolog som tilbrakte sitt liv i Tyskland. I 1929 utviklet han 

elektroencefalografi (EEG), et verktøy for å registrere hjernebølger. Det skulle gå enda hundre år før 

computertomografi (CT) ble tatt i bruk, så EEG var derfor et gjennombrudd som diagnostisk verk-

tøy. Ved å registrere hjernebølgene ga det en ytterligere forståelsen av nevrologiske og psykiatriske 

lidelser, deriblant søvnlidelser. Forstyrrelser av søvnen var, inntil midten av 1800-tallet, kun basert 

på subjektive opplevelser og observasjoner av pasienten. 

At Hans Berger skulle bli lege var ikke alltid åpenbart. I utgangspunktet skulle han bli astronaut, og 

han startet derfor i 1892 på matematikkutdanningen ved universitetet i Jena. Etter kun ett semester 

skiftet Berger beite til militærets kavaleri. En skjebnesvanger hendelse i kavaleriet førte Hans Berger 

i retning av sin endelige karrierevei, legevitenskapen. Under en militærøvelse ble den unge Berger 

nærmest overkjørt av en kanon i fart. I samme øyeblikk, men lokalisert et helt annet sted i Tyskland, 

ble søsteren overbevist om at Hans var i alvorlig fare. Hun arbeidet derfor iherdig med å få deres far 

til å sende et telegram for å avkrefte dette. Berger kom uskadet fra ulykken, men da han i ettertid ble 

bevisst de to parallelle hendelsene, var han bestemt på at dette måtte skyldes et tilfelle spontan telepati. 

Med denne hypotesen som utgangspunkt ønsket han å studere hjernen, og dermed også medisin.

I 1897 var Berger ferdig utdannet lege, og stadig bestod målet om å forstå mekanismene bak «psykisk 

energi». Sentralt i arbeidet han utførte stod temaet «Søken etter korrelasjonen mellom objektiv aktivitet 

i hjernen og subjektive psykiske fenomener». Han startet sin karriere ved psykiatrisk og nevrologisk 

avdeling ved Jena-klinikken og ble senere professor i psykiatri, samt rektor ved universitet i Jena i 1927.

Hans spørsmål om telepati krevde ytterligere instrumenter for å nærme seg hjernens mekanismer, 

og resultatet ble som tidligere nevnt EEG. Etter fem år med tvil på egne resultater, publiserte han i 

1929 arbeidet under tittelen «Opptak av elektrisk aktivitet i menneskehjernen fra hodets overflate.» 

Det skulle ta åtte år og kollegaer fra andre siden av atlanteren til, før Berger fikk anerkjennelse for sitt 

arbeid ved et internasjonalt forum i 1937. Ikke lenge etter ble arbeidet hans tatt i bruk i klinisk praksis.

In memoriam

Hans Berger 
(1873–1941)

Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen 
Bilde: University of Jena
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Profiler Tekst:	Fajhar	Zahra	Hussain

Dinia Saraj
Dinia er 25 år og hun har fullført 3. året ved UiO. Hun er nå 
forskerlinjestudent og driver med basalmedisinsk forskning 
på mus i et demensprosjekt i Svend Davanger sin forsknings-
gruppe. Hun studerer klinisk ernæringsfysiologi ved samme 
fakultet, og har snart fullført sin mastergrad. Forskerlinjeåret 
har fått henne til å se ting fra et nytt perspektiv, og til å 
angripe problemstillinger på en ny måte. Dette er noe hun 
synes er bra å ha med seg videre, også i klinikken. Dinia får 
stadig interesse for nye hobbyer. I  fjor var hun opptatt av 
golf og sykling, i år er det tennis. Tidligere har hun også 
spilt mye fotball. 

Det er ingen spørsmål om at Dinia er effektiv og har mange 
baller i luften samtidig! Hun understreker at det er viktig å 
planlegge dagene godt på forhånd. Forskerlinjen har vært en 
viktig arena for henne, der hun har utvidet sitt nettverk og 
fått møte mange forskere innenfor samme felt, på tvers av 
kloden. Hun anbefaler alle nye studenter som er interessert 
i forskning, enten basal eller klinisk, å ikke nøle med å ta 
kontakt med en forskningsgruppe som virker interessant. 
Der kan de muligens drøfte ideer og tanker om nye prosjekter 
de kan bli en del av. 

Bli med i studentforeninger! Det er sosialt, gøy og du kan få 
nye venner på tvers av alle kull! 

Ha en plan, og gjennomfør det.

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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Madiha S. Khalid
Madiha er 22 år og har fullført 3. året ved UiO. Hun begynte 
på Forskerlinjen i år, og skal forske på glutamintransportører 
i hjernen og deres interaksjoner. Pasientkontakt er allikevel 
noe av det Madiha liker best ved dette studiet. Hun visste fra 
tidlig av at hun ønsket en jobb hvor hun kunne interagere 
med andre mennesker, og ha en positiv innvirkning på deres 
hverdag.  

I en hektisk studenthverdag, får Madiha stor glede av én av 
hennes mange hobbyer, nemlig fotografering. Hun har alltid 
vært glad i å ta bilder, og prøver å få tid til dette ved siden av 
studiene. Madiha har faktisk tatt kullbildene til de to siste 
årskullene ved UiO, noe som har vært veldig gøy! Den siste 
tiden har hun fått interesse for videoredigering også. Dette 
er hobbyer som gir henne mulighet til å være litt mer kreativ, 
i en hverdag som ellers kan bli veldig teoretisk. 

Det siste året har Ma d i h a  vært nestleder i Norsk 
Medisinstudentforening (Nmf) Oslo. Hun har vært aktiv i 
foreningen helt siden hun startet på studiet. Hun har møtt 
mange dyktige mennesker som brenner for det de jobber med, 
både lokalt og nasjonalt. Et av årets høydepunkter i foreningen 
er selvfølgelig det årlige landsstyremøtet hvor Nmf sin politikk 
blir utformet. På slike tilstelninger får man muligheten til å 
debattere og diskutere foreningens hjertesaker, noe Madiha 
tenker er det beste med å være med i foreningen! 

Ta det rolig og husk at du skal studere dette faget i minst seks 
år. Finn en studieteknikk som passer deg, og ta deg FRI når 
enn du kan! Selv om det er mye teoretisk og tungt fagstoff 
i begynnelsen av studiet, så husk at det er dette som legger 
grunnlaget for klinikken senere. 

Power naps! Aldri undervurder effekten av en 10-minutters 
lang power nap. Det har reddet meg flere ganger i tøffe eksa-
mensperioder. NB: Husk at det er en POWER-nap da, ikke sov 
mer enn 20 min. Hilsen en som aldri har drukket en hel kopp 
kaffe under studietiden :D 

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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NIKITA Meshechkov
Nikita er 21 år gammel og studerer medisin på 4. året ved UiO. 
I tillegg til å være student på fulltid, har Nikita også vært aktiv 
i flere organisasjoner og foreninger - blant annet Røde Kors! 
Han mener at det å være med i en forening er en fin måte å 
bli kjent med seg selv på, stifte mange nye bekjentskaper og 
skaffe mye nyttig erfaring. Disse foreningene har virkelig gitt 
han en pangstart på et godt sosialt liv. 

Uansett hvor travel hverdagen er, så syns Nikita at man bør 
sette av tid til å dyrke sin hobby og holde god kontakt med 
sine venner, slik at man får koblet av. Og balansen mellom 
studier og fritid er noe Nikita er flink til å passe på; han er 
glad i å være sosial, reise, lære fremmedspråk, lese skjønn-
litteratur og være aktiv ute i naturen. Han har også nylig 
oppdaget en forkjærlighet for dans, og har gått på dansekurs 
i hip hop siden i fjor.

Skaff deg et godt sosialt nettverk. Engasjer deg. Dyrk hobbyen 
din. Ta deg litt fri iblant. Ta vare på deg selv. Husk at student-
livet handler om så mye mer enn lesesal, pensum og eksamen!

Gode rutiner for å slippe skippertak – det er viktig at man 
jobber jevnt og trutt, slik at man også tar seg fri med god 
samvittighet. Kanskje det beste enkelttiltaket jeg har hatt 
størst utbytte av er kollokviegrupper. Finn deg noen med-
studenter du samarbeider godt med, og prøv å møtes med 
jevne mellomrom. 

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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Omama Khan
Omama er 25 år og studerer ved Jessenius Faculty of Medicine 
i Slovakia, hvor hun er godt i gang med 5. året. Helt siden hun 
ble introdusert til Leger uten grenser av barneskolelæreren sin 
i 4. klasse, har ønsket om å hjelpe mennesker bare blitt større. 

Hun har vært med i ANSA Slovakia som styremedlem i året 
2018/2019. ANSA er en organisasjon for norske studenter i 
utlandet, og det finnes lokallag i de fleste land. Er det ting 
man lurer på angående studier, hvordan ting foregår i det 
landet man studerer i, eller man rett og slett ønsker å ha noen 
å snakke med, så stiller ANSA alltid opp. I landsstyret arran-
gerer de eventer for norske studenter i Slovakia for å oppnå 
samhold. ANSA Slovakia arrangerer høsttur til Tatrafjellene, 
17. mai feiring for studenter i samarbeid med den norske 
ambassaden og mye mer. 

Første helgen i oktober 2019 skal Nmf Utland (med under-
grupperingene Nmf Budapest, Nmf Pécs og Nmf Martin som 
aktører) arrangere en faghelg i Budapest. Her skal Omama 
bidra som frivillig, og hun ser frem til å møte studenter fra 
andre universiteter rundt om i Sentral- og Øst-Europa. En 
«fun fact» om Omama: «Vanlige» folk spiser sjokolade med 
appelsin, men Omama synes melkesjokolade med isbergsalat 
er en ganske god blanding! 

Prøv å holde deg til pensum uke for uke, og prøv å få til litt 
repetisjoner innimellom. Trenger ikke å sette av mer enn 10-15 
min på det. Det er gull verdt, og du vil takke deg selv for det i 
eksamensperioden. Unngå konkurranseinnstilte mennesker 
på studiet. Folk før deg har klart det, hvorfor skal ikke du klare 
det? Vit at det alltid ordner seg til slutt. Alltid.

Videoer!! Kan ikke understreke hvor mye til hjelp det har 
vært for meg. Alt fra korte videoer på YouTube til 3-4 timers 
lange videoer av Dr. Najeeb (søk han opp, utrolig dyktig). 
Apper som blant annet Quizlet har vært fint å ha når man 
sitter på bussen eller på flyet og skal repetere og prøve å teste 
seg selv. Å ha en lesepartner har alltid hjulpet på motivasjon. 
Medisinstudiet er tungt i seg selv og man kommer seg ikke 
gjennom det alene uten å bli demotivert og psykisk utmattet. 
Jobb sammen, ta pauser, og ha det gøy. Du lever bare én gang.

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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Mars and Venus 

Sandro	Botticelli,	omkring	1483

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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LIS1

LIS1

Alder: 29
Universitet:	Tromsø,	Norges	arktiske	universitet
Sykehustjeneste:	UNN	Tromsø,	2-delt
Distriktstjeneste:	Kvænangen	kommune

Tekst: Vilde	Røed

Bilde: Finn-Arne	Martinsen

Elin Sigurðardóttir
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Hvorfor valgte du LIS1 i Tromsø?

Valgte og valgte. Jeg søkte, men fikk ingen tilbud. Endte med 
at jeg var så heldig å få en restplass kun 2 uker før start, så 
da var det bare å hive seg rundt! Det viste seg å være et bra 
opplegg. Jeg startet med 6 måneder på Urologisk avdeling, 
med hver 4. uke på Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling. 
I denne perioden gikk jeg generellkirurgiske og ortope-
diske vakter i akuttmottaket. Deretter var jeg 6 måneder på 
Observasjonsposten, men halvparten av tiden gikk med til 
medisinsk vakt i akuttmottaket.

 

Hva er du fornøyd med?

Det jeg er mest fornøyd med er hvor sosial denne jobben viste 
seg å være. Det er fantastisk å ha trivelige kollegaer rundt 
seg, som man kan snakke med om fag og ikke minst slarv. 
I tillegg treffer man på mange forskjellige og interessante 
pasienter, med ulike symptomer, problemer og fortellinger. 
Som LIS1 ved et så stort sykehus som UNN Tromsø møter 
man veldig mange pasienter i løpet av året, og man får god 
mengdetrening i mottak. 

 

Hva er du ikke fornøyd med?

Jeg irriterer meg over trege datamaskiner, ineffektive rutiner, 
kjedelige e-læringskurs og tidvis dårlige arbeidsfasiliteter. 

 

Hva har gjort mest inntrykk så langt?

Hvor sprø vaflene er på Observasjonsposten. 

 

Hva er din beste erfaring som LIS-lege?

Akuttmottaket i Tromsø er stort og det kommer mange pasi-
enter i løpet av en dag. De fleste er stabile, men i løpet av året 
har jeg også tatt imot noen virkelig alvorlig syke pasienter. 
Det har vært svært lærerikt, og jeg er veldig takknemlig for 
å ha fått denne erfaringen i trygge omgivelser før det bar 
ut i distriktet. Videre er man som LIS1 i Tromsø en del av 
hjertestansteamet - dette har også gitt meg viktige erfaringer. 

 

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?

Det har vært episoder hvor jeg har vært uenig i avgjørelser 
tatt av mer erfarne kollegaer vedrørende pasienter jeg har 

hatt ansvar for. I etterkant har jeg angret på at jeg kanskje 
ikke har kommunisert bekymringene mine godt nok. Det er 
viktig å huske at man som LIS1 faktisk er ferdig utdannet, og 
at man står ansvarlig for det man gjør.

 

Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret/sykehuset?

På Observasjonsposten var det så bra arbeidsmiljø at jeg kunne 
tenkt meg å jobbe der resten av livet! På sykehuset for øvrig 
er inntrykket mitt at det er et godt og lystig arbeidsmiljø, 
men det finnes selvfølgelig enkelte luringer som trekker ned 
trivselen også. 

 

Hvordan er livet utenfor legekontoret/sykehuset?

Tromsø er den beste plassen å bo! Nå bor jeg i Kvænangen, 
og har ikke vært her lenge nok til uttale meg, men det ser ut 
til å være fin natur og svært rolige forhold her. 

 

Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distriktsdoktor?

Nå har jeg akkurat flyttet så langt ut i distriktet som man 
kommer, det ryktes nemlig at Kvænangen har det legekontoret 
med lengst vei til sykehus i hele Norges land. Inntrykket så 
langt er at det er viktig å kunne fikse mye selv, som praktiske 
ting og logistikk. Man må ta avgjørelser og finne løsninger 
lokalt, noen ganger med en kreativ vri.  

 

Hvor mye jobber du hver uke?

Ved sykehuset var det gjennomsnittlig 38 timer per uke, men 
det varierte veldig, med noen uker med opp til 54 timer. I 
distriktet har jeg 40 timer på legekontoret og ett døgn med 
legevakt per uke, i tillegg til legevakt hver 4. helg. 

 

Tips til andre som skal i turnus?

Ha det bra og ikke stress så mye! Du er mest sannsynlig mer 
enn god nok, men spør alltid når du er usikker. Det er lagt 
opp til at man skal spørre om alt man lurer på. Det er også lov 
å ringe noen bare for å få støtte på det du allerede har tenkt. 

 

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?

Det lurer jeg veldig på! Åpen for mye, men har en følelse på 
at det blir noe innen helse. 
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SPESIALISTEN

SPESIALISTEN
Tekst: Maria	Høgeli	Sjåfjell	

Bilde: Privat 

SØVNSPESIALISTEN

Fred Holsten er psykiater og jobber ved søvnsenteret i Bergen. 
Gjennom sitt arbeid med psykiske lidelser opplevde han at søvnen 
var et fremtredende problem for pasientgruppen, og interessen for 

søvn ble vekket.
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Hva går spesialiteten ut på? 

Diagnostikk og behandling av de forskjellige søvnlidelsene.

Hvordan blir man «søvnspesialist» som lege?

I Norge har vi ingen offentlig godkjent spesialitet på søvn. I 
EU er det etablert som en tverrfaglig spesialitet som styres av 
den europeiske søvnforeningen. Det er altså ikke noe organi-
sert opplegg for norske leger foreløpig. De som har interesse 
av søvnfeltet følger kurs og kongresser, samt faglige møter.

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?

Min arbeidsdag med pasienter er som en vanlig psykiater-
hverdag: diagnostikk og behandling, alltid med fokus på 
søvn. Til meg kommer pasienter med søvnproblemer, pasi-
enter henvist for psykiske lidelser, og kombinasjoner av 
disse. De er henvist fra fastleger, poliklinikker eller andre 
avdelinger. Jeg er godkjent veileder i kognitiv terapi og grup-
peanalyse, og har masterutdanning i meta-kognitiv terapi. 
På jobb bruker jeg alt jeg kan. Jeg skriver også ut medisiner 
ved indikasjon. Andre dager deltar jeg på kurs og seminarer, 
eksempelvis i forbindelse med pasientforeninger, forskjellige 
helseinstitusjoner (sykehjem, psykiatriske avdelinger, ulike 
kompetansesentra som for eksempel for hørselshemmede), 
og kurs for spesialisthelsetjenesten.

Hvordan er arbeidsmiljøet?

Jeg jobber i et spennende tverrfaglig miljø sammen med 
andre psykiatere, psykologer, sykepleiere og personer med 
ph.d. innen basalfag.

Hva vekket interessen din for faget, og da særlig søvn? 

For meg begynte det med diagnostikk og behandling av såkalte 

vinterdepresjoner. Vi oppdaget snart at søvn var sentralt i 
diagnostikk og behandling av de fleste psykiske lidelser, og 
at diagnostikk og behandling av søvnlidelser er sentralt i 
forståelse, forebygging og behandling av den psykiske lidelsen. 
Siden har det bare ballet på seg.

Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spesialistene?

Åpenhet for å ta i bruk ny kunnskap. Alle må vel være det? 
Men min fordel er at jeg kan kombinere mine kunnskaper 
innen søvnfeltet med psykiatri, og det er dynamitt!

Hva slags utfordringer møter man som psykiater og 
søvnspesialist? 

Ofte får jeg pasienter som har vært til utredning i månedsvis 
i DPS eller BUP uten hverken å ha fått noen psykiatrisk diag-
nose eller behandling. Og ofte ser jeg at søvnproblemer ikke er 
kartlagt, selv om det helt tydelig er et problem for pasienten. 
En annen utfordring er at pasienter i psykiatrien sjelden får 
noen søvndiagnose på tross av at 90 % har søvnproblemer. 
Her ligger det en stor mulighet, fordi samtidig behandling av 
søvn gir raskere behandlingsrespons og bedre prognose hos 
pasienter med psykiske lidelser. Selv har jeg har stor glede og 
nytte av å kombinere mine kunnskaper om søvn med psykiatri. 
Det beste av to verdener!

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?

Jeg anbefaler å ta kontakt med et miljø som driver med søvn-
forskning, eksempelvis www.SovNo.no.

«Min fordel er at jeg kan  
kombinere mine kunnskaper 

innen søvnfeltet med psykiatri, 
og det er dynamitt!»
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Sleeping Venus

Giorgione,	omrking	1508

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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Noon: Rest from Work (etter Jean-Francois Millet)

Vincent	Van	Gogh,	1890

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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THINK	GLOBALLY,	ACT	LOCALLY

Bilde:	Contracts	fair	gruppebilde

«Think globally, act locally»
Tekst: Åshild Nordbotten

Bilder: Hanne Dahl Vonen
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Norsk medisinstudentforening (Nmf) er medlem av en av 
verdens største studentorganisasjoner, nemlig den inter-
nasjonale medisinstudentforeningen IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Associations). Vi deltar 
to ganger i året på deres generalforsamling (GA), som 
er det høyeste beslutningsorganet i IFMSA. Der deltar 
representanter fra rundt 100 land fra hele verden, og 
møtet har totalt rundt 1000 deltakere. Her tas avgjørel-
ser om hva slags politikk foreningen skal føre, hvordan 
organisasjonen skal drives og hvem som skal drive den. 
Tiden brukes også til opplæring av deltagerne innenfor 
temaer som utveksling, folkehelse, menneskerettigheter, 
seksuell og reproduktiv helse og grunnutdanning. Her er 
det altså noe for enhver smak og for ethvert engasjement, 
og man får, som del av Nmf sin delegasjon, være med på 
å diskutere og påvirke innenfor de ulike feltene. 

I august deltok Nmf på GA i Taiwan. Vi var en delegasjon 
bestående av ti svært engasjerte og motiverte medlemmer, 
både med og uten erfaring fra slike møter tidligere. Her 
er noen tanker et par av dem har gjort seg i etterkant 
av møtet: 

«Det første jeg tenker på når jeg tenker på GA, er følelsen 
av å få to nye familier. Den ene er de andre delegate-
ne i Nmf sin delegasjon. Du er sammen med ni andre 
motiverte norske medisinstudenter og gjør alt sammen 
med dem i fem dager: diskuterer, utvikler deg og har det 

Informasjon om neste GA:

Tema:	The	Role	of	Primary	Healthcare	in	achieving	Universal	
Health	coverage

Sted:	Rwanda

Tid:	1.-7.	mars	2020

Søknad: lyses	ut	4.	november	med	frist	for	å	levere	søknad	den	
17.	november

Svar på søknad:	slutten	av	november.	
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THINK	GLOBALLY,	ACT	LOCALLY

Bilde:	Merete	og	Hanne	fra	den	norske	delegasjonen

Bilde:	Presentasjon	av	MedHum Bilde:	Den	norske	delegasjonen
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utrolig morsomt. Det andre er menneskene du møter i 
IFMSA; likesinnede studenter fra hele verden som blir 
nye venner for livet. 

Det andre jeg tenker på er hvor viktig det er for meg 
som person og fremtidig lege å diskutere med folk fra 
ulike bakgrunner. På GA blir saker som mental helse, 
klima og menneskerettigheter diskutert med perspektiv 
fra hele verden, og man blir inspirert til å prøve å gjøre 
en forskjell. Det er fascinerende å tenke på meg selv før 
og etter et GA, hvordan perspektivene mine har utvidet 

seg. Både faglig og personlig er GA en opplevelse jeg 
alltid vil huske, og jeg håper du som leser også en gang 
får muligheten.»

- Antonio Oluf Escalante Steffensen, 5. årsstudent i  
Budapest

 «Jeg deltok på foredrag og workshops om temaene men-
neskerettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter, 
og fikk derfor lært mye om hvordan medisinstudenter over 
hele verden jobber med dette på et lokalt nivå.

Hvordan jobber man egentlig med menneskerettigheter 
i et land der dette er forbudt? Eller seksuelle rettigheter 
i et land der dette er svært stigmatisert? Dette, i tillegg 
til temaer som for eksempel vold mot helsearbeidere, 
LHBT, flyktninger og den politiske siden av nødhjelp, var 
alle tema som vi fikk muligheten til å diskutere. Dette 
gjorde GA til en givende og lærerik opplevelse for meg.

GA er en opplevelse som byr på lange og intense dager, 
mye arbeid og, i dette tilfellet, mye jetlag, men er til 
gjengjeld en plattform som kan brukes til å få til mer in-
ternasjonalt samarbeid og til utforming av helsepolitikk.»

- Hanne Dahl Vonen, 2. årsstudent i Trondheim

GA er over for denne gang, heldigvis tar vi med oss både 
engasjement og motivasjon hjem til Norge og Nmf. Vi 
sitter igjen med gode minner, nye erfaringer, og en tro 
på at det går an å gjøre verden til et litt bedre sted. For 
hvordan kan man ikke tro på dét når så mange mennes-
ker jobber for det hver eneste dag rundt omkring i hele 
verden? Ett av slagordene til IFMSA er «Think globally, 
act locally», og det er akkurat det vi skal gjøre nå!
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(02:23)

og	noen	netter	

føles	det	som	om

alle	menneskene

som noensinne

har	sittet	i

et	styrtende	fly	

og	vet	de	skal	dø

sitter	inni	meg

Nils-Øivind	Haagensen,	God morgen og god natt (2012)
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SPIS DEG TIL BEDRE SØVN

Illustrasjon:	Håvard	Søndenå
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Spis deg til bedre søvn
Tekst: Sara	Endestad

Vi	har	alle	hørt	at	man	skal	unngå	koffein	og	sukkerholdig	mat	
før	man	skal	sove.	Mange	studier	og	mennesker	støtter	denne	
teorien.	Det	vi	kanskje	ikke	fokuserer	nok	på	er	hvilke	matvarer	
som	kan	bedre	søvn.	Og	med	forskning	og	interesse	er	det	vist	
at	flere	matvarer	kan	bedre	søvn.	

Kirsebær:	Kirsebær	er	en	matvare	som	inneholder	mye	mela-
tonin,	og	i	2014	fullførte	Louisiana	State	University	en	studie	
for	å	undersøke	om	kirsebær	bedret	søvn	[1].	De	gjennomførte	
studien	ved	å	ha	en	intervensjonsgruppe	som	drakk	kirsebær-
juice	i	to	uker,	mens	placebogruppen	lot	være.	Resultatene	var	
overraskende	gode.	De	som	drakk	juicen	sov	i	gjennomsnitt	85	
minutter	lengre	enn	placebogruppen.	

Nøtter, avokado og mørk sjokolade:	Det	alle	disse	matvarene	
har	tilfelles,	er	et	høyt	innhold	av	magnesium.	Det	finnes	mange	
artikler	om	hvordan	magnesium	bedrer	søvn,	og	hindrer	insomnia.	
En	artikkel	fra	PsychologyToday	skriver	om	hvordan	magnesi-
ummangel	fører	til	dårligere	søvn.	Hos	de	som	har	mangel	ser	
man	mer	rastløshet	i	løpet	av	natten,	som	gjør	at	de	våkner	flere	
ganger.	De	har	altså	dårligere	søvnkvalitet.	Forklaringen	bak	
dette	er	at	magnesium	opprettholder	en	sunn	mengde	GABA,	
som	bedrer	søvn.	

Eggehvite, kalkun og gresskarfrø:	For	disse	matvarene	er	
det	aminosyren	tryptofan	som	er	fellesnevneren.	Det	er	vist	at	

tryptofan	bedrer	søvnkvalitet	og	-lengde	[3].	En	studie	hadde	
to	grupper	som	spiste	frokostblanding	med	innhold	av	tryp-
tofan.	Forskjellen	på	de	to	gruppene	var	mengden	-	den	ene	
gruppen	hadde	dobbelt	så	høyt	innhold	av	tryptofan	som	den	
andre.	Resultatene	viste	at	den	førstnevnte	gruppen	fikk	bedre	
søvnkvalitet,	søvnlengde,	og	man	så	i	tillegg	en	bedring	av	
angst-	og	depresjonssymptomer.	

Fisk, melk og gulrot:	Alle	disse	har	et	høyt	innhold	av	B6.	B6	
støtter	produksjon	av	hormonene	serotonin	og	melatonin,	der	
begge	er	viktige	for	søvnkvalitet	[4]	-	mangel	på	B6	er	assosi-
ert	med	insomnia	og	depresjon.	Vitaminet	har	også	vist	seg	å	
ha	betydning	for	hvor	godt	vi	husker	drømmer.	I	2018	ble	det	
gjennomført	en	studie	ved	University	of	Adelaide	i	Austrialia,	
der	de	som	tok	B6-supplementer	husket	drømmene	sine	bedre	
enn	placebogruppen	[5].	

Mat	spiller	åpenbart	en	viktig	rolle	for	god	helse,	og	dermed	
også	for	søvnhelse.	Selvsagt	er	det	flere	faktorer	som	bidrar	til	
bedre	nattesøvn,	som	for	eksempel	å	unngå	mye	stimuli	før	
leggetid.	Likevel	er	det	greit	å	vite	at	flere	matvarer	også	kan	
være	til	hjelp,	og	at	mat	kan	fungere	som	naturlig	sovemedisin.

PubMed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28901958 

Psychologytoday.com 

https://www.psychologytoday.com/

intl/blog/sleep-newzzz/201805/

what-you-need-know-about-magnesium-and-your-sleep

PubMed Central  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6158605/ 

The sleep Doctor, Michael J. Breus 

https://thesleepdoctor.com/2019/02/12/5-vitamin-deficien-

cies-that-can-affect-your-sleep/

The University of Adelaide 

https://www.adelaide.edu.au/news/news99562.html

Litteraturliste
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[4] 

1 Forresten	inneholder	en	medium	stor	gulrot	like	mye	B6	som	et	glass	melk.

[3] 
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NMF	UTLAND	PRESENTERER

NMF UTLAND PRESENTERER:

Faghelg i Budapest 4.-6. oktober!

FOREDRAG

Du	kan	få	med	deg	foredrag	fra	tilreisende	dyktige	folk:

Mads	Gilbert:	«En natt i Gaza»

Lone	Viste	og	Bente	Iversen:	«Betydningen av en terapeutisk relasjon»

Karen	Johanne	Olsen:	«Vakt i voldtektsmottaket»      

Anlaug	Vatne	og	Siren	Irene	Rettedal:	«Skal vi redde alle barna?»  

NMF CRUISE

- Fredag 4. oktober

-	2	timers	båttur	på	Donau;	DJ,	bar,	gratis	soft	drinks	og	god	stemning!

-	Se	Budapest	fra	sin	flotteste	side

-	Bli	kjent	med	studenter	og	instruktører

-	Velg	«cruise»	ved	påmelding,	290,-

For	mer	informasjon	og	påmelding	se:	www.faghelg.wordpress.com 

LEDIGE PLASSER 

FREDAG

kveld

Ekspedisjonsmedisin 
Klinisk	farmakologi 
Stikkekurs 
AHLR refresh 
Psykologisk	førstehjelp 
HHLR 

LØRDAG

morgen

Legemiddelhåndtering 
NGF 
NGFb

formiddag

ECMO	HLR	med	Mads	Gilbert 
Klinisk	farmakologi 
HELT	PSYKT	en	workshop	om	psykisk	helse 
Stikkekurs	REFRESH 
Sykepleierens	tips	og	triks 
Helsejus

ettermiddag

Sutur 
Praktisk	psykiatri 
AHLR refresh 
Nyfødt	resuscitasjon 
Legemiddelregning 
Klinisk	EKG 
Memo-kurs

SØNDAG

morgen

Turnus	og	journal 
Klinisk	EKG 
Memokurs 
Legemiddelregning 
 
formiddag 
 
Klinisk	farmakologi 
CV	og	søknad 
Stikkekurs 
Legens	rolle	i	døden

ettermiddag

Sepsis	hos	nyfødte	og	spedbarn 
Turnus	og	journal 
Memokurs 
Sutur 
Prehospital	simulering 
Blodprøvetaking 
Blodgass 
Psykologisk	førstehjelp 
AHLR refresh

Velkommen til faghelg i Budapest!

Dette er en helg som passer for alle norske medisinstudenter, 

uavhengig av hvilket trinn du går på, og uavhengig om du 

studerer i utlandet eller i Norge - alle er velkomne.
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SVEVN

Lat	oss	glida	inn

i	svevnen,	i	den

logne	draumen,

glida	inn	-	tvo

deigemne	i	den

gode	bakaromnen

som	heiter	natt.

Og	so	vakna

um	morgonen

tvo	gylne

kveitekakor!

Olav	H.	Hauge, Jangelstrå (1980)
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THIS	IS	AFRICA

«This IS AFRICA»
Tekst og foto: Ingar	Næss

Afrika er et spennende og forlokkende kontinent. Det var derfor med mye 
eventyrlyst og stor begeistring at jeg søkte meg til sommerutveksling 
med IFMSA. På andre forsøk var jeg heldig og fikk tilslag. Slik fikk jeg 
dra på studietur til Nairobi og ortopedisk avdeling på Kenyatta National 

Hospital (KNH) i juli 2019.
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Kenya er en tidligere britisk koloni, og har 
derfor arvet mye av det engelske systemet. 
I tillegg til swahili, snakker kenyanerne 
følgelig engelsk. Engelsk er også språket 
som benyttes ved universitetene og i andre 
arenaer for høyere utdanning. Lokalt 
blandes gjerne swahili med en liten dose 
engelsk når kenyanerne konverserer seg 
imellom. Som folk er kenyanerne vennlige, 
nysgjerrige og litt gale. Nairobi er, med 
sine 4 millioner innbyggere, Øst-Afrikas 
økonomiske sentrum [1]. Sammenlignet 
med byer i Sør-Afrika er det mindre volds-
relatert kriminalitet i Nairobi, og det er 
relativt trygt å ferdes i byen på dagtid. 
Derimot er trafikksikkerheten i Nairobi 
og Kenya lav, og det er svært mange som 
skader seg i trafikken. Følgelig er det mye 
traumeortopedisk aktivitet, noe jeg fant 
svært forlokkende [2, 3].

På hostellet hvor jeg ble innlosjert delte 
jeg rom med en spansk utvekslingsstudent. 
Det bodde også to kenyanske studenter 
der, som studerte henholdsvis medisin og 
juss. Da vi kun var to utvekslingsstudenter 
der i juli, sto vi selv for det sosiale pro-
grammet. Dermed var det hyggelig å ha en 
europeisk reisekamerat. Hostellet manglet 

fellesarealer, men til gjengjeld spiste vi 
fire studentene ofte middag sammen i 
den lokale kantina. Maten bestod typisk 
av ris, ugali (grøt av maismel), stekt kål, 
bønner, storfekjøtt og stekt fisk. Nabolaget 
var noe fattigslig, med umiddelbar nærhet 
til slumområder. Oppholdet mitt var såle-
des en autentisk kenyansk opplevelse, da 
arbeidsledigheten i Kenya er enorm, og 
over halvparten av befolkningen lever 
under fattigdomsgrensen til FN. Dette 
bød naturligvis på litt av et kultursjokk 
den første uken.

Helgene og kveldene benyttet jeg til å opp-
søke kafeer og spisesteder av litt høyere 
standard, samt turistattraksjoner. Jeg fikk 
også gjennomført noen treningsøkter på 
et internasjonalt crossfitsenter. På disse 
stedene var andelen europeere høyere. Slik 
ble tilværelsen mer anonym, noe som gav 
et nødvendig pusterom i hverdagen. Kenya 
har store utfordringer med enorme klasse-
forskjeller, og er på verdens topp 10-liste 
for ulikhet i befolkningen, med mye 
offentlig korrupsjon [1]. En middag kostet 
fra 25-250 kroner, avhengig av spisestedet. 
Både dyrehager og parker opererte med et 
to-prissystem hvor utlendinger betalte åtte 

ganger mer enn lokalbefolkningen, noe 
min spanske venn hadde store problemer 
med å akseptere.

For å komme seg rundt i Nairobi bør 
man benytte drosjer. Nye firmaer basert 
på applikasjoner som Uber, Taxify og 
LittleCab er svært utbredt og mye rime-
ligere enn den etablerte drosjenæringen. 
Særlig etter mørkets frembrudd var det 
anbefalt å benytte drosje fra dør til dør. 
I dagslys føltes det derimot trygt nok å 
spasere fra hostellet til KNH, snaue tre 
kilometer. Selv ble jeg glad i motorsykkel-
taxiene som var lett tilgjengelige. Disse 
var geniale for å komme seg gjennom 
rushtrafikken. Dessverre er disse sjåførene 
overrepresentert på skadestatistikken, 
men heldigvis slapp jeg fra det uten noen 
skavanker.

Kenyatta National Hospital er det stør-
ste offentlige henvisningssykehuset i 
Nairobi og Kenya. Som ventet var de 
ortopediske pasientene i hovedsak unge, 
og utsatt for trafikkrelaterte skader [3]. 
Traumeetiologien inkluderte, men var 
ikke begrenset til: bilkollisjoner, motor-
sykkelkollisjoner, fotgjengere påkjørt av 

«(...) og over halvparten av befolkningen lever under 
fattigdomsgrensen til FN. Dette bød naturligvis på 
litt av et kultursjokk den første uken.» 
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bil og mc, arbeidsulykker, vold og fall [2]. 
Mellom alle skadene var det også mer ekso-
tiske kasuistikker som akutt og kronisk 
osteomyelitt, spinal tuberkulose, osteos-
arkom, nevrofibromatose og myelomatose. 
På poliklinikken fikk jeg erfare at både 
osteoartrose og tennisalbue ikke bare er 
vestlige diagnoser, men også kan affisere 
befolkningen i utviklingsland.

Seksjon for Ortopedi var inndelt i fire 
avdelinger. På min avdeling var det i juli 
over 80 inneliggende pasienter fordelt på 
seks rom, inkludert ett rom for kvinner. 
I tillegg hadde avdelingen ansvar for ett 
barnerom. Sengeposten var opprinnelig 
beregnet for 32 pasienter. Belegget var 
derfor godt over dobbelt av beregnet kapa-
sitet, uten at det ble frigitt midler til mer 
helsepersonell av den grunn. Én sykepleier 
måtte stelle for 13 pasienter, og dette var 
dessverre blitt normen.

Min tildelte veileder var på permisjon de 
to første ukene, og det var ikke noe ferdig 
opplegg som ventet meg. Dette bød deri-
mot ikke på noen nevneverdige problemer 
da det bare var å henge seg på legene som 
var på avdelingen. Første uken gikk med 
til arbeid på sengeposten. Jeg fikk øvd 
mye på å ta blodprøver, noe som var en 
legeoppgave, da det ikke fantes noen bioin-
geniører som gikk rundt på sengepostene. 
Jeg fikk også lagt urinkateter, og ellers var 
det mye papirarbeid og forberedelse av 
operasjonslister.

Konsultasjonsrunder på sengeposten med 
gjennomgang av alle pasienter ble gjen-
nomført to dager i uken. Avsatt tid var fra 
kl. 9 til kl. 11, men på grunn av fullt belegg 
og overlegenes engasjement for å utfordre 
de yngre legenes kunnskap, ble seansen 
ofte ikke fullført før etter kl. 13. Kleskoden 
for menn var ganske formell, med skjorte 
og slips under legefrakk. Overfylte pasien-
trom og et følge på over 30 helsepersonell 
bestående av overleger, assistentleger, 
turnusleger, medisinstudenter, teknikere, 
sykepleiere og ernæringsfysiologer beveget 

seg i hierarkisk rekkefølge fra seng til seng. 
Følgelig var det kun fremste rekke som fikk 
med seg pasientkasuistikken. Dette gjorde 
hele prosessen noe komisk. Likevel - jeg 
ble raskt utfordret til å presentere pasien-
ter for overlegene, etterfulgt av grundige 
forhør. En god læringsarena, om enn noe 
skummelt med en hærskare av tilhørere. 
Jeg klarte meg stort sett bra, og fikk klapp 
på skuldra av medstudenter og yngre leger.

Generelt på KNH var det utrolig mye papi-
rer som fløt rundt. Det var frustrerende 
å bruke tid på å lete rundt på avdelingen 
etter pasientjournaler, som når man 
først fant dem, gjerne bestod av uleselig 
håndskrift. Når det er skrevet, så er ikke 
papirets tidsalder helt over i Norge heller, 
tross satsingen på e-helse. For øvrig ble 
billeddiagnostikk også håndtert på film. 
Det var generelt mye dårlige bilder som 
kom fra radiologisk avdeling, men kanskje 
overraskende for mange lesere, var både 
CT og MRI tilgjengelig. Likevel har jeg 
fått erfare at det er viktig å skrive gode 
og presise bilderekvisisjoner. 

Etterhvert fikk jeg satt opp en ukentlig 
rotasjonsplan mellom operasjonssal, 
poliklinikk og sengepost. Tiden på ope-
rasjonssalen var særlig spennende. Litt 
avhengig av antall operatører, fikk jeg 
assistere under inngrepene. Dersom 
inngrepet tillot det fikk jeg både åpne 
snittet og lukke såret. Det medisinske 
nivået opplevdes som godt. Flere av legene, 
både på assistent- og overlegenivå, hadde 
trent enten i England, Spania eller USA. 
Utfordringene på KNH var i hovedsak 
knyttet til de begrensede ressursene. 
Sykehuset, som må ha vært blant verdens 
flotteste da det ble bygget i 1981, var dess-
verre blitt dårlig vedlikeholdt.

Lite ressurser og høyt pasientbelegg påvir-
ket naturlig nok både behandlingstilbudet 
og pasientsikkerheten. Der vi hjemme 
i Norge forsøker å få pasientene opp på 
bena raskest mulig, var kontrasten til KNH 
stor. Operasjonsprogrammet ble riktignok 

«Likevel - jeg ble raskt utfordret til å presentere 
pasienter for overlegene, etterfulgt av grundige 
forhør.»
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«(...) traumeortopedien ved KNH var omfattende, 
med et stort volum - langt utover det vi har her 
hjemme.»

THIS	IS	AFRICA

Røntgenbilde:	exfix	på	cruzfraktur	med	behov	for	revisjon Operasjonssalen	med	ortopediske	instrumenter
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Poliklinisk	konsultasjonrom	ved	Kenyatta	National	Hospital

prioritert etter hastegrad, men behandlin-
gen var likevel typisk flere dager forsinket. 
Kapasiteten på operasjonssalen var sprengt 
og økonomien dårlig, så pasientene ble lig-
gende på sengeposten i lang tid i påvente 
av endelig behandling. Gjennomsnittlig 
liggetid var på hele 42 døgn.

Problemet med overfylte sengeposter 
ble forsterket av pasienter som ikke 
kunne betale for sykehusoppholdet sitt. 
Den nasjonale forsikringen dekket ikke 
kostnader til ortopediske implantater, 
noe som stadig forsinket behandlingen. 
Universal statlig helsehjelp i Kenya har 
fått mye omtale på Twitter, men intet hel-
sepersonell våget å tro på noen endring 
i finansieringen av helsesystemet i nær 

fremtid. Pasienter som ikke kunne betale 
regningene sine ble følgelig holdt tilbake, 
og fikk ikke forlate sengeposten før opp-
gjøret var i orden. Denne praksisen var i 
direkte strid med kenyansk lovgivning og 
en dom fra høyesterett, men likevel stadig 
svært utbredt [4].

Sykehuset hadde et gjennomgående behov 
for oppussing, men offentlig korrupsjon 
og lite tilførte midler vanskeliggjorde 
utbedringer. Vaktmesteraktiviteten var 
tilsynelatende helt fraværende. Flere av 
legene fremhevet at det var synd at jeg ikke 
fikk sett de private sykehusene i Nairobi. 
Fasilitetene der skal visstnok holde topp 
standard. Dette var et typisk eksempel 
for Kenya, med store forskjeller mellom 

fattig og rik. Likevel var det slik at syke-
pleierne ønsket seg til de store offentlige 
sykehusene som betalte dem best. Legene 
derimot jobbet gjerne deltid hos de private 
for å spe på inntekten sin.

I det hele tatt var det en fantastisk kultu-
rell opplevelse å få tilbringe en sommer i 
Nairobi. Kontrasten fra Norge til Nairobi 
var ekstrem, likevel var folk veldig hygge-
lige og meget imøtekommende. Det var 
svært lærerikt å få utøve helsehjelp i et 
utviklingsland, samtidig var det fint å få 
et perspektiv på hvor flott det offentlige 
helsevesenet i Norge faktisk er. Uansett, 
traumeortopedien ved KNH var omfat-
tende, med et stort volum - langt utover 
det vi har her hjemme. Det er derfor svært 
sannsynlig at jeg drar tilbake til Nairobi 
senere i karrieren for å trene.

«Pasientene ble liggende på sengeposten i lang tid 
i påvente av endelig behandling. Gjennomsnittlig  
liggetid var på hele 42 døgn.»
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The Sleeping Gypsy

Henri	Rosseau,	1897	

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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The Dream

Henri	Rosseau,	1910	

Olje	på	lerret.	Offentlig	eiendom.
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Inntak av sukkerholdig drikke og risiko for kreft 

I en befolkningsbasert kohortstudie publisert i The 

BMJ i juli 2019 [1] ble det undersøkt om inntaket av 

sukkerholdig drikke kan øke risikoen for å utvikle 

kreft. 101 257 menn og kvinner over 18 år, med en 

gjennomsnittsalder på 42,2, ble undersøkt. Dataene 

kom fra den franske NutriNet-Santé-kohortstudien 

som pågikk fra 2009 til 2017. Denne studien ble satt 

opp for å undersøke ernærings- og helseforhold verden 

over, og var den første nettbaserte kohorten med 

fokus på den komplekse koblingen mellom ernæ-

ring og helse i så stor skala [2]. Deltakerne inntok et 

bredt spekter av sukkerholdige drikkevarer som for 

eksempel brus, melkebaserte drikker, fruktdrikker og 

sports- og energidrikker. 

Inntaket av sukkerholdig drikke har hatt en global 

økning de siste tiårene, og hvordan dette påvirker 

helsen til befolkningen er nøye studert. Kunstig søtede 

drikkevarer ble opprinnelig sett på som et sunnere 

alternativ, men det ble senere påvist at dette ikke 

er tilfelle. Kunstig søtningsmidler har i stedet blitt 

assosiert med vektøkning, større forekomst av diabetes 

type 2 og større risiko for høyt blodtrykk. I kontrast 

til dette, har sammenhengen mellom sukkerholdig 

drikke og risikoen for kreft blitt studert i mye mindre 

grad. Men det har blitt avdekket å være en potensiell 

fare for at sukkerholdige drikker kan ha en direkte 

eller indirekte påvirkning på utvikling av kreft. For 

eksempel er sukkerholdig drikke uten tvil assosiert 

med risiko for overvekt, som igjen er en stor risiko-

faktor for mange kreftformer. 

Først og fremst ble det i denne studien oppdaget at 

de som hadde et høyere inntak av sukkerholdig drikke 

også hadde en tendens til å være yngre, mer utdannede 

og mindre fysisk aktive mennesker. I tillegg hadde de 

et høyere inntak av kalorier, karbohydrater, lipider 

og natrium, og et lavere alkoholinntak sammenlig-

net med deltakere som drakk mindre sukkerholdige 

drikker. Studien viste ingen sammenheng mellom 

sukkerholdig drikke og prostatakreft, kolorektal kreft 

og heller ikke for lungekreft. Derimot ble det oppdaget 

en positiv assosiasjon til brystkreft, og da spesielt blant 

kvinner som ikke hadde kommet i overgangsalder 

enda. Studien kunne ikke avdekke en sammenheng 

mellom kunstig søtede drikker og risiko for utvikling 

av kreft generelt. 

Sammenhengen mellom traumatiske barn-

domsopplevelser og dårlig søvn blant unge kvinner 

I 2008 ble det anslått at omtrent 61 % av alle barn opp-

lever eller er vitne til minst en direkte fysisk, seksuell 

eller emosjonell påkjenning. De fleste epidemiologiske 

studier som tar for seg traumatiske hendelser som 

oppstår i løpet av barndommen har vært begrenset 

til emosjonelle, fysiske eller seksuelle overgrep. Men 

det er viktig å legge merke til at også andre faktorer, 

som for eksempel psykisk omsorgssvikt, traumer etter 

krig eller terrorisme og død av et familiemedlem, også 

defineres som traumatiske opplevelser. 

Konsekvenser av traumer opplevd i løpet av de første 

18 årene av livet er et betydelig helseproblem, og flere 

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

Tekst:	Kamalpreet	Kaur

Forskningsnytt 

«For eksempel er sukkerholdig 
drikke uten tvil assosiert med 
risiko for overvekt, som igjen er 
en stor risikofaktor for mange 

kreftformer.»
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studier har rapportert at dårlig søvn kan være en av 

disse. Denne sammenhengen ble videre undersøkt i 

en omfattende kohortstudie, Sister Study, og deretter 

publisert i tidsskriftet SLEEP i april 2019 [3]. Denne 

studien undersøkte ikke bare traumer etter fysiske 

og seksuelle overgrep, men vurderte også traumer 

etter svik, og tok også i betraktning om offeret anså 

gjerningsmannen som en person som sto dem nær. 

Mellom 2003 og 2009 rekrutterte Sister Study 40 

082 kvinner mellom 35 og 74 år til en kohortstudie. 

Deltakerne rapporterte selv gjennomsnittlig søvn-

varighet, hvor lang tid det tok fra de la seg til de 

sovnet og antall ganger de våknet i løpet av natten. 

Blant de 40 082 kvinnene som deltok i studien var 

det 55 % som rapporterte at de led av traumer fra 

barndommen, hvorav 82 % rapporterte at det gjaldt 

traumer etter svik. Sammenlignet med kvinner som 

ikke led av noe form for traumer fra barndommen, 

hadde kvinner som var blitt utsatt for traume knyttet 

til hendelser fra barndommen større sannsynlighet 

for å lide av kort nattesøvn, lengre innsovningstid 

og våknet i tillegg flere ganger i løpet av natten. Alle 

disse vanene var også tydeligere hos de kvinnene som 

anså sine gjerningsmenn som nære. 

En randomisert studie av progesteron hos kvinner 

med blødning i tidlig svangerskap 

Spontanabort rammer 1 av 5 kvinner, og kan føre til 

flere omfattende komplikasjoner i tillegg til å gi store 

psykologiske følger. Blødning i tidlig fase av graviditet 

er sterkt assosiert med spontanabort. Progesteron 

er et steroidhormon som dannes i eggstokkene og 

morkaken hos kvinner og er helt essensielt i embryo-

genesen i mennesket [5]. Enkelte studier har antydet 

at progesteronterapi kan gi et positivt resultat hos 

kvinner som har blødninger tidlig i svangerskapet. En 

studie som varte fra 2015 til 2017 ble gjort i England for 

å undersøke dette videre, og ble publisert i The New 

England Journal of Medicine i mai 2019 [4]. 

4153 kvinner mellom 16 og 39 år deltok i denne studien. 

39 år ble valgt som øvre aldersgrense da risikoen for 

spontanabort blir høyere grunnet økende sannsyn-

lighet for kromosomale avvik jo eldre kvinnen er. 

Svangerskapet skulle ikke ha vart mer enn 12 uker 

før den vaginale blødningen inntraff. Cirka halvpar-

ten av kvinnene i studien mottok en dose med 400 

mg progesteron to ganger daglig i 16 uker, den andre 

halvdelen mottok en tilsvarende dose med placebo. 

Resultater fra studien viste at kvinner som led av 

blødning tidlig i svangerskapet og som fikk pro-

gesteronbehandling i løpet av første trimester ikke 

opplevde betydelig høyere antall levende fødsler enn 

placebo-gruppen. Forekomsten av levende fødsler 

etter minst 34 ukers svangerskap var 75 % i proges-

teron-gruppen og 72 % i placebo-gruppen. 

Sammenhengen mellom vitamin D-tilskudd og 

mortalitet 

Målet med en studie publisert i The BMJ i juli 2019 

[6] var å undersøke om vitamin D-tilskudd kan føre 

til lavere mortalitet blant voksne mennesker. Studien 

er en metaanalyse av flere randomiserte kontrollerte 

forsøk. Totalt 52 forsøk med til sammen 75 454 delta-

kere var grunnlaget for den publiserte studien. 

Tilskudd av vitamin D har vært beryktet for å 

opprettholde eller til og med forbedre muskel- og 

skjelettfunksjonen. Bevis fra observasjonsstudier 

indikerer at lav vitamin D-status er assosiert med 

høyere dødelighet fra livstruende tilstander, som 

kreft og hjerte- og karsykdommer. Derfor er vitamin 

D-supplement sett på som en potensiell strategi for 

å forhindre flere kroniske sykdommer eller senke 

dødeligheten fra en rekke livstruende sykdommer slik 

som kreft. Om dette er tilfelle ville vitamin D-tilskudd 

være en sikker, økonomisk og allment tilgjengelig 

metode for å redusere dødelighet. 

Studien kunne ikke avdekke en lavere mortaliteten 

blant de deltakerne som tok vitamin D-tilskudd, sam-

menlignet med placebo-gruppen eller de deltakerne 

«I 2008 ble det anslått at omtrent 61 % av alle barn 
opplever eller er vitne til minst en direkte fysisk, seksuell 

eller emosjonell påkjenning.» 
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som ikke fikk noe form for behandling i det hele tatt. 

Derimot ble det oppdaget at vitamin D-tilskudd redu-

serte risikoen for død forårsaket av  kreft med 16 %. 

Forfatterne av studien konkluderer med at det er 

nødvendig med ytterligere store kliniske studier for 

å avgjøre virkningen av vitamin D-tilskudd, både hos 

friske og syke pasienter. 

Risiko for spesifikke hjerte- og karsykdommer 

hos overlevende etter kreft

Omtrent halvparten av alle pasienter som overlever 

kreft i høyinntektsland lever i 10 år eller lengre [7]. 

Forbedring i flere ulike typer kreftbehandling de siste 

tiårene har resultert i at antallet kreftoverlevende 

stadig vokser. Derimot eksisterer det stor bekymring 

for at det kan være økt risiko for hjerte- og karsykdom-

mer på mellomlang og lang sikt hos de overlevende. 

Grunnen til dette kan være effekter av kardiotoksisk 

behandling, biologiske mekanismer direkte knyttet 

til kreft og andre risikofaktorer. 

I England ble det mellom 1990 og 2015 gjort en popu-

lasjonsbasert kohortstudie med 126 120 deltakere for 

å undersøke risiko for spesifikke kardiovaskulære 

sykdommer hos overlevende fra kreft. Deltakerne 

måtte oppfylle en rekke krav. De måtte være 18 år 

eller eldre, være diagnostisert med en av 20 vanlig-

ste kreftformene, og tidsrommet mellom da de fikk 

diagnosen og til de deltok i studien måtte være på 

minst 12 måneder. Kontrollgruppen hadde krav om 

å ikke ha en historikk med kreft, og måtte i tillegg 

være av samme alder og kjønn som overlever-gruppen. 

Resultater etter endt studie viste at de fleste kreftfor-

mene førte til økt risiko for minst én type hjerte- og 

karsykdom på mellomlang eller lang sikt, sammenlig-

net med den generelle befolkningen. Forhøyet risiko 

for arytmi, hjerneslag, perikarditt og flere andre typer 

kardiovaskulære sykdommer ble observert hos de 

overlevende. Det skal sies at det var betydelige vari-

asjoner i resultatene avhengig av hvilken krefttype 

det var snakk om. 

«Derimot ble det oppdagetat vitamin 
D-tilskudd reduserte risikoen for død 

forårsaket av kreft med 16%.»   
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DET ER DEN DRAUMEN

 

Det	er	den	draumen	me	ber	på

at	noko	vedunderleg	skal	skje,

at	det	må	skje	–

at	tidi	skal	opna	seg

at	hjarta	skal	opna	seg

at	dører	skal	opna	seg

at	berget	skal	opna	seg

at	kjeldor	skal	springa	–

at	draumen	skal	opna	seg,

at	me	ei	morgonstund	skal	glida	inn

på	ein	våg	me	ikkje	har	visst	um.

Olav	H.	Hauge, Dropar i austavind (1966) 
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Kvelden	lister	seg	på	tå

Over	kløverengen

Himlen	har	tatt	stjerner	på

Alle	barn	skal	sove	nå

Sove	søtt	i	sengen

Melk	og	brød	fra	krus	og	fat

Er	så	gode	venner

Med	en	liten	trett	krabat

Som	skal	spise	aftensmat

Med	små	melketenner

Og	to	røde	lette	sko

Setter	vi	på	matten

Er	så	slitne	begge	to

Men	nå	skal	de	stå	i	ro

Hele	hele	natten

Natten	kommer	svart	og	stor

Alle	ting	blir	borte

Seil	i	mørke	lille	jord

Med	en	liten	gutt	ombord

I	sin	lille	skjorte

Inger	Hagerup, Så rart (1950)
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Etter	å	ha	lest	Søvnrevolusjonen	av	Arianna	Huffington	
vil	du	aldri	tvile	på	hvorvidt	søvn	bør	prioriteres	eller	
ikke.	På	litt	over	300	sider	klarer	Huffington	å	overbevise	
oss	om	at	hvis	det	er	én	ting	vi	må	ha	mer	av,	så	er	det	
søvn.	Hun	nærmest	krever	en	«søvnrevolusjon».	Selve	
boken	er	todelt,	der	første	del	heter	«en	tankevekker»	
og	andre	del	«veien	videre».	Hver	del	har	flere	kapitler,	
som	er	fulle	av	historier,	forskning	og	avsluttes	med	
løsninger	på	søvnmangelen	hun	mener	er	blitt	farlig	stor.	

Allerede	i	det	første	kapittelet	får	man	stor	respekt	for	
søvn.	Her	trekker	Huffington	frem	flere	skrekkeksempler	
på	hva	som	skjer	om	man	ikke	har	fått	nok	søvn.	Den	
første	historien	handler	om	en	mann	som	har	begått	
selvmord	grunnet	utbrenthet	og	søvnmangel.	Historiene	
blir	ikke	mindre	dramatiske	utover	i	kapittelet,	eller	i	de	
kommende.	Der	skriver	hun	om	hva	søvn,	drømmer	og	
søvnforstyrrelser	er.	Det	er	ingen	tvil	om	at	Huffington	
navnga	første	del	av	boken	rett;	«en	tankevekker».	Den	
første	delen	er	proppet	full	av	informasjon	og	historier.	
Til	tider	kan	det	bli	litt	for	mye	informasjon,	da	hvert	
avsnitt	ofte	inneholder	et	nytt	eksempel.

I	den	andre	delen	kommer	det	igjen	en	hel	del	eksem-
pler,	men	denne	gangen	forteller	Huffington	spesifikt	
om	hva	man	kan	gjøre	for	å	bedre	søvn.	Hun	er	innom	
tematikk	som	mat,	fysisk	aktivitet,	høneblund	og	det	
meste	som	kan	diskuteres.	Selv	om	denne	delen	heter	
«veien	videre»	er	hun	god	på	å	trekke	inn	enda	et	par	
skrekkhistorier.	Kapitlene	er	gode,	og	gir	nyttig	infor-
masjon,	men	igjen	her	kan	det	bli	litt	mye	informasjon	
per	avsnitt.

I	den	siste	delen	av	boken	kan	leserne	avgjøre	sin	egen	
søvnkvalitet	ved	å	fylle	ut	et	spørreskjema.	I	tillegg	
kommer	et	kapittel	med	konkrete	teknikker	for	å	sovne,	
og	en	liste	med	meditasjons-apper	som	kan	være	til	
hjelp.	Disse	kapitlene	kan	være	gode	til	selvhjelp.

Boken	er	stor	og	full	av	informasjon.	Det	kan	være	
en	god	bok	å	slå	opp	i,	både	for	å	bedre	søvnen	sin,	
men	også	som	en	fagbok	da	forfatteren	har	tatt	med	
mange	forskningsresultater.	Man	kan	lese	om	alt	fra	
om	sovemedisiner,	til	virkningen	søvn	har	på	både	
helse	og	hjerne.		Til	tider	kan	det	være	overveldende	
mye	informasjon,	men	jeg	vil	anbefale	boken	likevel,	
da	den	virkelig	er	en	tankevekker!

Sara Endestad

Søvnrevolusjonen 
Slik endrer du livet ditt, en natt om gangen

Bokanmeldelse

SØVNREVOLUSJONEN. SLIK ENDRER DU LIVET DITT, EN NATT 
OM GANGEN
ARIANNA HUFFINGTON 
384 SIDER, UTGITT 2016
J.M. STENERSENS FORLAG
ISBN: 9788272016271
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Utenom pensum
- Litt å lesa på før du finner senga

Tekst: Sondre	Hauge	Rønning

Søvn	er	for	mange	selve	favorittaktiviteten	i	hver-
dagen,	selve	rosinen	vegetarpølsa	og	mandelen	i	
grøten.	Og	det	er	jo	forsåvidt	kjekt,	siden	vi	sover	
vekk	omtrent	en	tredjedel	av	livet	vårt,	enten	vi	vil	
det	eller	ei.

Fra	riktig	gammelt	av,	det	vil	si	før	vi	mista	pelsen,	
og	hoggtennene	ikke	var	de	plastgreiene	som	fulgte	
med	i	Donald,	måtte	vi	ut	og	jakte	maten	vår	sjøl.	
Ettersom	det	som	kjent	er	mørkere	om	natta	enn	
om	dagen,	fikk	vi	tak	i	mindre	mat	i	mørket.	Derfor	
trengte	vi	en	mekanisme	for	å	senke	energinivået	på	
denne	tiden	av	døgnet,	hvor	det	var	noe	rødere	sjat-
teringer	i	kaloribudsjettet.	Og	vipps!	Der	var	søvnen	
funnet	opp,	gitt.

Evolusjonen,	din	skøyer,	du	har	gjort	det	igjen!

Og	fordelene	kastes	omtrent	etter	deg.	Søvn	gjør	at	
kroppens	vev	repareres	bedre,	siden	energibehovet	
til	cellene	er	langt	mindre	når	du	sover.	Søvn	styrker	
immunforsvaret	vårt,	og	fratar	man	rotter	søvn	så	
dauer	de	rett	og	slett	av	infeksjoner,	i	vitenskapens	
navn.

Guinness	World	Records	tar	ikke	lenger	imot	nye	
rekorder	på	antall	døgn	uten	søvn,	rett	og	slett	fordi	
det	er	lite	helsefremmende	(siste	registrerte	rekord-
holder	hilste	visstnok	på	et	trafikkskilt	etter	7	døgn	
i	våken	tilstand).

Søvn	skal	visstnok	også	lagre	informasjon	i	langtids-
hukommelsen.	Noe	som	kan	stemme	godt,	siden	man	
knapt	klarer	å	huske	verken	fullt	navn	eller	tittel	når	
man	snubler	ut	over	dørstokken	kl.	07.00.

I	tillegg	holder	søvn	humøret	oppe,	regulerer	appe-
titten	slik	at	du	spiser	akkurat	så	mye	du	trenger,	og	
holder	blodkarene	i	kroppen	sunne	og	friske.	Så	med	
dagens	tilbud	av	diverse	strømmetjenester	kommer	
vi	til	å	ende	opp	som	en	gjeng	hjerte-	og	karsyke	
individer,	med	hang	til	infeksjoner	og	lett	demens.	

Der	var	du	oppdatert.	Nå	må	jeg	finne	senga.	Jeg	
aner	ikke	hvor	den	har	blitt	av.
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PROFILER

Livet	er	avlyst.

La	oss	sove	videre

til	neste

eon.

Snart	blir	solen

en	supernova,

samme	faen.

Tor	Ulven, Etter oss, tegn (1980)
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PROFILERHVA	SKJER	DER	DU	BOR?

Hva skjer der du bor?
TRONDHEIM

UTLAND

TROMSØ

September 
 
Tillitsvalgtkurs	2/	overgangsmøte 
 
MedHum:	Bamsesykehus	på	«åpen	dag	på	
brannstasjonen»

Oktober 
 
Sjekk	deg-kampanje 
 
Steking	av	æsculapper 
 
PubMedHum	med	quiz 
 
MedHum-løpet	

November 
 
Info	om	utveksling 
 
Grunnutdanningskonferanse 
 
MedHum-festival

BERGEN

OSLO

Oktober 
 
Pleiemedhjelperkurs 
 
Utvekslingskveld

Oktober 
 
Faghelg	i	Budapest	(Nmf	Pécs,	Nmf	
Budapest,	Nmf	Martin	arrangerer)

 
 
 21. 

 
21.

 
5. 

4.-6.

NASJONALT

April 
 
Tvk3	og	valgmøte	for	Nmf
 

11.-13. 
 

Oktober 
 
Pre-global	helsedag

November 
 
Min	spesialitet
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TILLITSVALGTE

LEDER 

Aladdin	Boukaddour 

a.boukaddour@gmail.com

NESTLEDER 

Pavlik	Johansen	Wang 

pavlik_wang@hotmail.com

NASjONAL STyREREpRESENTANT 

Nora	Ruud 

nora.r92@gmail.com

ARbEIDSLIvSANSvARLIG 

Tuan-Khanh	Nguyen

Anna	Werenskjold 

Anna.werenskjold@gmail.com

MENTORANSvARLIG 

Jana	Pantazieva 

jana.pantazieva@medisinstudent.no

kURS- OG ARRANGEMENTSANSvARLIG 

Ole	Wanvik	Haugen 

ole.wanvik.haugen@gmail.com

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG 

Under	utlysning

pR- OG wEbANSvARLIG 

Ronaldo	Reyes 

ronaldvreyes@gmail.com

GLObAL hELSEANSvARLIG 

Ane	Singleton		 

anthsi@hotmail.com

Santhiya	Pirapakaran 

santhiya_1998@hotmail.no

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG 

Kristina	Korsvik 

kristina.korsvik@haugnett.no

Ingrid	Osland	Lexow 

Ingrid.lexow@gmail.com

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG 

Leonore	Wünsche 

leonore.wunsche@studmed.uio.no

økONOMIANSvARLIG 

Van	Thanh	Luu 

Vanthanh.luu@hotmail.com

MEDhUM-LEDER 

Heidi	Guldvog	Hartvedt 

heiguha@gmail.com

LEDER

Arisha Nawas 
 
NESTLEDER

Eirill	Sæbø 
 
NASjONAL STyREREpRESENTANT

Xenia	Cappelen 
 
økONOMIANSvARLIG

Marie	Kjeldaas 

 

ARbEIDSLIvSANSvARLIG 
Lene	Dæhlin	 
 
Sunneva	Tomasgard 
 
GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG 
Kjell	Inge	Erikstad

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG

Jonas	Haugsøen	

Martine	Baug 

 

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG 
Under	utlysning 

 

pR- OG wEbANSvARLIG 
Oda	Nome 
 
kURS- OG ARRANGEMENTSANSvARLIG 
Amara	Ahmad	

Magnus	Hofbauer 

 

GLObAL hELSEANSvARLIG 
Evgenia	Taranova	

Urd	Sortvik 
 
æScULApANSvARLIG 
Emma	Mundal	Braanen 

 

LEDER Av bALLkOMITEEN 
Aurora	Vigstad

LEDER

Sofia	Tønnessen	Ruiz 

sofia.ruiz@medisinstudent.no

NESTLEDER

Karen	Jøsendal 

kj_j94@hotmail.com

NASjONAL STyREREpRESENTANT

Maja	Elisabeth	Mikkelsen 

maja.mikkelsen@medisinstudent.no

ARbEIDSLIvSANSvARLIG

Hanna	Skarstad 

hannahskarstad@gmail.com

Olivia	Høegh-Omdal	Paulsen 

olivia.paulsen@live.no

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG

Sonia	Vennerød	Azmi 

soniavennaz@gmail.com

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG

Thomas	L.	Stillingen 

tstillingen@gmail.com

FOLkEhELSEANSvARLIG

Helene	Homme	Hoffshagen 

helene@hoffshagen.no

MENNESkERETTIGhETSANSvARLIG

Victoria	Sparre	Solé 

victoriasole@hotmail.com

økONOMIANSvARLIG

Casper	August	Friele	Faye 

casper.friele.faye@gmail.com

pR- OG wEbANSvARLIG

Petra	Kvitting 

petra.kvitting@hotmail.com

SOSIAL- OG ARRANGEMENTkOORDINATOR

Sabina	Sagredo-Thackwell 

sabina_cst@hotmail.com

FAG- OG kURSANSvARLIG 
Ingrid	Klemetsen	Ingemann 

kleming@hotmail.no

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Eline	Solemdal 

elinevalde@gmail.com

LEDER

Laila	Gamst 

laila.gamst@gmail.com

NESTLEDER

Camilla	Langholm 

camilla.langholm@hotmail.com

NASjONAL STyREREpRESENTANT

Benedicte	Opshaug 

b.opshaug@gmail.com

økONOMIANSvARLIG 
Lone	Claussen 

lone.claussen@hotmail.com

ARbEIDSLIvSANSvARLIG

Under	utlysning

kLINISk UTvEkSLINGSANSvARLIG 
Ingeborg	Mathiesen	 

ingeborgmathiesen@gmai.com

FORSkNINGSUTvEkSLINGSANSvARLIG

Elisabet	Danielsen 

elisabet.danielsen@gmail.com

kURS- OG EvENTANSvARLIG 
Under	utlysning

GLObAL hELSEANSvARLIG 
Victoria	Hewitt	Johansen 

victoriahewittjohansen@outlook.com

pR- OG NETTSIDEANSvARLIG 
Under	utlysning

æScULApANSvARLIG

Frida	Faaland 

frida.faaland@gmail.com

GRUNNUTDANNINGSANSvARLIG

Under	utlysning

FORbEDRING TROMSø-LEDER

Hanna	Elise	Ellingsen 

hannaeliseellingsen@gmail.com

FINNMARkSREpRESENTANT

Under	utlysning

bODøREpRESENTANT

Martine	Mo	Sandnes 

martinesandnes@hotmail.com

OSLO BERGEN TRONDHEIM TROMSØ
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LEDER

Andreas	Moe-Schønberg

NESTLEDER

Nikoline	Ravn	Nilssen

NASjONAL STyREREpRESENTANT

Amalie	Kollstrand

ARbEIDSLIv

Maren	Brodshaug

økONOMI

Bendik	Skinningsrud

kURSANSvARLIG

Anders	Christoffersen

UTvEkSLINGSANSvARLIG

Frida	Tyldum	Lunøe

pR-ANSvARLIG 
Elise	Nylund	Pettersen

GLObAL hELSE - FOLkEhELSE

Ola	Løkken	Nordrum

GLObAL hELSE - MENNESkERETTIGhETER

Åshild	Fossum	Eriksen

kp-ANSvARLIG

Kristina	Memo

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	Mjønes	

redaktor.aesculap@gmail.com

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

Maja	Elisabeth	Mikkelsen 

maja.mikkelsen@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

Benedicte	Opshaug 

b.opshaug@gmail.com

UTLAND NASJONALE TILLITSVALGTE 2019 NASJONALT STYRE 2019
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