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KRISE
Det er så mange kriser. Det er vanskelig å ta inn over seg.
Jo nærmere oss, desto mer sannsynlig er det at vi får lest
om det i media, og lar oss bli emosjonelt involverte. I dette
magasinet kan du lese om mange forskjellige typer kriser.
Alt fra de store tingene, som klimakrise og bekymring
for atomvåpenets kraft, til helt nære personlige kriser
som det å miste et barn. Leter du litt finner du også et
gammelt dikt, som representerer undertrykkelse av svarte
gjennom altfor mange tiår (bruk diktanalyse-kunnskapene
dine fra norsken! Du klarer det!). Det er dessverre fortsatt
aktuelt, om ikke i form av henging og slaveri, så i form
av systematisk undertrykkelse og ignoranse. Der har vi
alle et ansvar, og en jobb å gjøre. FN uttrykker bekymring
over at mange med innvandrerbakgrunn blir diskriminert
i helsevesenet1. Vi må aktivt ta avstand fra hatske ytringer og handlinger, og vi må for pokker sørge for å være
opplyste og inkluderende mennesker.
Bilde: Privat

Denne sommeren har også vært svært preget av en pågående flyktningkrise, med forverring ettersom pandemien
også når allerede kriserammede flyktningeleirer. Etter at
det oppstod brann i Moria-leiren i Hellas, engasjerer stadig
flere seg i den humanitære krisen. Norsk medisinstudentforening har uttrykt sin støtte gjennom SoMe-aksjonen
#50erikkenok2. Jeg er stolt av å være medlem av en forening
som sier i fra! Vår yrkesgruppe står også i en sterk posisjon når det gjelder mange ulike kriser. Historien har vist
at leger har stor innflytelse: Med mulighet for å være
nøytrale i hjelpearbeid, og for å være aktivt menende i
større helserelaterte politiske spørsmål, samt på det helt
mellommenneskelige planet.

TUVA STRANGER Mjønes
REDAKTØR

«Tung tids tale»
Det heiter ikkje: eg – no lenger.
Heretter heiter det: vi.
Eig du lykka så er ho ikkje lenger
berre di.
Alt det som bror din kan ta imot
av lykka di, må du gi.

Men fortvil ikke. Du alene skal ikke redde verden. Du alene
kan likevel utgjøre en forskjell for et annet menneske. Du
kan takke for ting du er takknemlig for, eller gi en pasient
et ekstra smil. Sammen med andre kan det gjøre forskjellen
på en god og en dårlig dag. Eller du kan være en god støtte
for en studiekamerat du skjønner ikke har det så greit for
tiden. Vise at du bryr deg. Og ikke minst, du kan si fra til
noen dersom det er du som trenger omsorg. Du er ikke
alene! Jeg håper du som leser dette kan la høstens vakre
farger gi deg en oppløftende følelse, på tross av alt som
måtte foregå rundt. Hør på favorittsangen din, og dans
litt i stua. Ta vare på hverandre!

1

Alt du kan løfte av børa til bror din,
må du ta på deg.
Det er mange ikring deg som frys,
ver du eit bål, strål varme ifrå deg!
Hender finn hender, herd stør herd,
barm slår varmt imot barm.
Det hjelper da litt, nokre få forfrosne
at du er varm!
Halldis Moren Vesaas, fra samlingen Tung tids tale (1945)

Under punktet «Etniske minoriteter»

https://www.fn.no/tema/menneskerettigheter/norge-og-menneskerettighetene
2

Nmf Sentralt på Instagram:

https://www.instagram.com/p/CFaQ8cRgzc4/?utm_source=ig_web_copy_link
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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 FAKE NEWS: 5. oktober 2020
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In memoriam

EDWARD JENNER
(1749-1823)
Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen

I påvente av en vaksine mot COVID-19 er tiden inne for å minnes Edward Jenner, James Phipps, Sarah
Nelmes og Blossom. Tre mennesker og en ku som sammen, og på hvert sitt vis, gjør at vi i dag i det
hele tatt kan håpe på en vaksine. Det virkelige underverket er selvfølgelig kroppen, og dens cellers
evne til å huske, gjenkjenne og tilintetgjøre skadelige mikrober. Kroppen, i samarbeid med vaksiner,
har fra 1796 og frem til i dag reddet utallige liv. Den britiske legen Edward Jenner var ikke alene om
å observere at budeiene som jobbet med kuene, og som fikk den mye mildere sykdommen kukopper
av vaccina viruset, var immune mot kopper. Han skilte seg derimot ut ved å benytte denne iakttagelsen til å gå vitenskapelig til verks. Således ble doktor Jenner opphavsmann til koppevaksinen i 1796.

Åtte år gamle James Phipps var den første til å bli inokulert med Kukopper, Vaccinia, av landsbylegen Jenner. Inokulasjon betyr innføring av mikrober eller giftstoff i en levende organisme, med den
hensikt å stimulere en immunreaksjon. I dette historiske tilfellet foregikk det ved at puss fra budeien
Sarah Nelmes kukopper, smittet av kuen Blossom, ble injisert under huden til den lille gutten James
Phipps. De etiske forholdene var utvilsomt kritikkverdige, og de totalt 26 forsøkene ville neppe blitt
godkjent av en etisk forskningskomite i dag. Heller enn å hylle Edward Jenners forsøk burde vi kanskje
sagt: «Pokker ta Edward Jenner!».

Senere samme år inokulerte doktor Jenner nok en gang lille James. Denne gangen med det langt
mer dødelige viruset Variola, Kopper(Pokker). Jenner hadde gode intensjoner og var overbevist om
at immunsystemets reaksjon på det tidligere inokulerte og lignende kukoppeviruset ville gi beskyttelse. Dette var en risikabel teknikk, med en mortalitetsrate på omtrent to prosent. Koppeviruset
kunne utvikle seg i full blomst, eller infeksjonen kunne spres videre til andre. Dette i kontrast til en
velutviklet vaksine som gir immunitet med lav risiko for komplikasjoner.

Jenner praktiserte mesteparten av sitt liv i Berkeley, Storbritannia. Han satte opp en klinikk i sin
lille landsby, kalt Vaccinia-tempelet. Der tilbød han gratis vaksinasjon til de fattige. Ordet vaksine
kommer fra det latinske «vacca» som betyr ku. Koppevaksinen inngikk i det generelle norske vaksinasjonsprogrammet frem til midten av 1970-tallet. Da kopper kun infiserte mennesker, ble drømmen
om å utslette sykdommen ved vaksinasjon verden over virkelig. Allerede i 1977 var kopper utryddet
i kraft av en multinasjonal og databasert tilnærming, som nådde alle nivåer av samfunnet. La oss
drømme om en lignende historie for Covid-19.
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Profiler

Eirill Sæbø

Tekst: Tuva Stranger Mjønes, redaktør

Foto: Privat

Eirill er 26 år gammel, og studerer på sitt 7. semester ved
Universitetet i Bergen. Jeg møter henne i forbindelse med
praksis ved et psykiatrisk sykehus på vestlandet, der vi begge
får brynt oss på spennende dager. Diagnoser med noe utydelige grenser (hvertfall for oss ikke-spesialister!), voldsomme
skjebner, og utfordrende behandlingsløp står i fokus her. Eirill
synes medisinstudiet er en perfekt kombinasjon av biologi og
psykologi, med et dryss av samfunnsfag og filosofi på toppen
av det hele. «Det er altså et veldig bredt studie, som gir mange
muligheter for arbeidslivet videre» - noe undertegnede også
er veldig glad for - få dører er lukket! På fritiden liker Eirill
å løpe, gå på tur og tenke over stort og smått. Som mange
andre nå om dagen har hun dilla på strikking, og liker også
å lese og se TV-serier. Før hun begynte på medisinstudiet
bodde hun tre år i Danmark. Der studerte hun, jobbet og
prøvde å lære seg dansk. Hun er med andre ord veldig glad i
vårt kjære flate naboland!

1.

Har du et tips til de som går førsteåret på studiet, som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?
Å prioritere å være sosial, så mye man orker. Det får man
igjen for senere.

2.

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom
studietiden?
Hm, er det lov å si Google? Ellers har jeg fått god bruk for gode
venner, som kan brukes både til eksamenslesing, kollokvier
og ikke minst til helt studie-irrelevante ting.
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Åshild Røssland

Foto: Privat

Åshild er 25 år gamal, og går også på sitt 7. semester ved
Universitetet i Bergen. Ho syng i koret Plica Vocalis, som er
jentekoret på det medisinske fakultetet. Musikk har også vore
ein interesse før ho starta i dette koret - ho gjekk nemleg eitt
år på musikklinje på ein folkehøgskule før medisinstudiane. I
tillegg tok ho opp fag og reiste litt. Åshild studerer medisin
fordi ho har lyst til å arbeide med mennesker. «Eg synes i tillegg
at kroppen er utrulig fascinerande, og er gira på å lære korleis
alt heng saman.» Ved siden av studiet er ho også engasjert
i Medisinsk seksualopplysning (MSO) i Bergen, der ho får
gledje av å undervise for mellom anna ungdomsskulelevar
om kroppen og seksualitet.

1.

Har du eit tips til dei som går fyrsteåret på
studiet, som du skulle ynskje nokon hadde fortalt
deg?
Ikkje stress, det kommer til å gå bra.

2.

Kva er noko du har fått mykje bruk for gjennom
studietida?
Vener som ein kan diskutere både pensum og bekymringar
med, og koret. Koret er ein pause i kvardagen der ein ikkje
skal tenka på noko anna enn å synga.
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Marte Elise Eide

Foto: Privat

Marte er 22 år og studerer saman med Åshild og Eirill i Bergen.
Ho fortel at det er fleire ting som gjer at ho studerer medisin
i dag. Marte har alltid vore fascinert av kroppen og kvifor
ting er som dei er. «Yndlingsboka mi som liten var Kroppen av
Trond Viggo. Da eg var lita var eg ofte med mamma på jobb på
gamleheimen ho jobba på. Ho var aleinemor og hadde ikkje
alltid andre til å passe meg. Besetninga lot meg til og med
vera med å dela ut medisinar! Sjølvsagt under nøye tilsyn.»
Marte trur nok ikkje dei hadde latt ei fireåring fått gjera noko
slikt idag. Ho hadde også ei bestemor som ho tykte det alltid
var kjekt å hjelpe. Ho fekk vera med på å ta blodsukker, og
å setje insulin var kjempespennande. Då ho seinare i livet
fann ut at naturfag, kjemi og biologi var dei kjekkaste faga,
var det lett å ende opp med medisinstudiet som førsteval.
Då ei bestevenninne blei sjuk på vidaregåande styrka dette
valet hennar ytterlegare. På fritida speler Marte klarniett. Ho
har vore aktiv i musikken, med både korps, undervisning og
spelejobbar i teater og musikal. No speler ho i Skjold Nesttun
Janitsjar samt det Medicinske Blæse et Spadserensemble.
1.

Har du eit tips til dei som går fyrsteåret på
studiet, som du skulle ynskje nokon hadde fortalt
deg?
Finn ei kollokviegruppe! Det er mykje lettere å forstå vanskelige ting saman og ein blir lettere kjent med folk på kullet ein
kanskje aldri hadde fått kontakt med ellers.

2.

Kva er noko du har fått mykje bruk for gjennom
studietida?
Ein hobby! Når studiet gjer ein susete i hovudet og ein kanskje
har fått litt nok, er det veldig godt å ha noko ein kan rømme
litt vekk med.
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HISTORISK TILBAKEBLIKK

HISTORISK TILBAKEBLIKK

Hvor politisk skal Æsculap være?
På 70- og 80-tallet var Æsculap mer preget av den politiske overbevisningen til redaksjonen enn magasinet er i dag. I 1972 ble leserne rådet til å
stemme nei i den kommende folkeavstemningen om Norge skulle bli en
del av EEC (forløperen til EU).
Synne Lofstad
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Visste du at dersom du har en sivil utdanning i form av mastergrad eller
høyere, kan du kalles inn til Forsvaret for tjeneste som «vernepliktig
akademiker» (VA)[1]? Dette gjelder tjeneste som farmasøyt, jurist, lege,
prest, psykolog, tannlege og veterinær - for å dekke et behov for akademisk
kompetanse i Forsvaret. Derfor har Æsculap i denne utgaven trykket en tekst
skrevet av sjefslegen i Hæren, som forteller litt nærmere om hvordan en slik
tjeneste foregår.
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Å tjenestegjøre som VA-lege
gir enestående erfaring!
Tekst: Jørn Einar Rasmussen
Oberstløytnant, Sjefslege Hæren, spesialist i akutt- og
mottaksmedisin, kardiologi og indremedisin
Bilder: Privat

Når dere kommer til Forsvaret for å avtjene verneplikten er det
viktig, både for den enkelte VA-lege (Vernepliktig Akademikerlege) så vel som for oss, at dere får et godt utbytte av tiden
dere skal tjenestegjøre. Jeg vil, som nytilsatt Sjefslege i Hæren,
ønske dere spesielt velkomne til tjeneste i Hæren, men håper og
tror at de som velger andre grener også vil få en flott tjeneste!
Forsvaret er en fantastisk arbeidsplass med varierte arbeidsdager
og meget godt miljø. Respekt - Ansvar - Mot - er våre kjerneverdier, og dette er verdier vi legger stor vekt på.  

offisersutdanning, der vi sørger for at sivilt personell som er
særlig interessante eller nødvendige for Forsvaret, vil få opplæring slik disse kan fungere i et stridsmiljø.
Består av 10-11 uker på Sessvollmoen, der man gjennomgår    
- Grunnleggende Soldatutdanning (GSU) og
Ledelsesutvikling levert av Høyskolen/Krigsskolen.
- Etter oppmøte blir man forlagt på 6-mannsrom.
- Videre blir menn og kvinner blandet, og delt inn
i 8/10-manns lag som man skal jobbe i under hele
grunnperioden, i alle fag.  Egne veiledere følger
hvert lag.

Jeg vil videre fokusere mest på det som gjøres i Hæren.
Det jobbes nå med revisjon av Fagperioden (en del av
«Grunnleggende Soldatutdanning» som dere som VA-leger vil
gjennomgå, red.anm.) på Sessvollmoen, der vi også skal gjennomgå forbedringer i våre ulike avdelinger i Hæren. Slik ønsker
vi å bidra til at dere lærer mye, trives, og ikke minst ønsker dere
videre arbeid i Hæren ved en senere anledning.  

Fagperioden er delt i flere moduler, og de første to er tiltenkt
å også være tilgjengelig for helsepersonell på ambulanse- og
sykepleiernivå. De første ukene består av undervisning i grunnleggende ferdigheter som våpen, samband, kart og kompass,
sanitet (FR, First Responder) og stridsteknikk enkeltmann. Mer
skjematisk fremstilling står lenger ned i teksten.

Hæren har allerede opprettet flere LIS2/3-stillinger i samarbeid
med Drammen sykehus og Akershus Universitetssykehus, innenfor
spesialitetene Akutt- og Mottaksmedisin (AMM), Ortopedi og
Anestesi. Disse tilbudene er også under utvikling, og jeg ser i
disse dager på hvordan vi kan få utført en del av læringsaktivitetene i LIS2/3, ved å benytte Hæren som én av læringsarenaene.
Slik kan faktisk Hæren være en arbeidsplass som også bidrar
til at du får fast utdanningsstilling koblet til et av våre samarbeidssykehus. Vi betaler din grunnlønn og sykehuset betaler
tilleggene (utvidet tjeneste/arbeidstid osv.) samt nødvendige
kurs for spesialiteten.

Deretter går man over til å sette dette inn i lagsrammen (i laget
ditt) der dere rullerer på å fungere som lagfører for deres lag. I
hovedsak fokuserer man her på trening i praktisk ledelse, teamarbeid, og hvordan man gir og mottar strukturert tilbakemelding.
Man trener på å være såkalt Lagfører og Nestlagfører. I tillegg
til å øke forståelsen for hvordan man jobber i team, er dette
også en fin anledning for egenutvikling. Særs nyttig er dette
når dere er tilbake i klinisk praksis og skal lede team, drive med
gruppeundervisning eller være veiledere for yngre kolleger.

VA - Fagperiode

Kurset er meget intensivt og har lange dager, både planlagte
og oppdukkende. Som regel har man generell nattpermisjon,
med oppstart kl. 0600 påfølgende dag, samt helgepermisjon.

Men, så over til VA-tjenesten. VA-tjeneste er en spisset
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MH 1 og MH 2 er kurs for militært personell
med helseautorisasjon.
Det er mange forskjellige profesjoner som blir kalt inn som VA
og er deltakere på dette kurset. Leger og jurister er som regel
i overtall, men tannleger, veterinærer, prester og farmasøyter
er også deltakere.

Inneholder kurs og emner som er nødvendige
i Forsvaret:
- Advanced Medical Life Support (AMLS)
- Prehospital prosedyretrening

Øvelser

- Alle prosedyrer helsepersonell skal kunne i
Forsvaret.

I løpet av kurset gjennomføres det tre øvelser der man er ute i
flere dager. Den første øvelsen handler om å bli vant til feltlivet,
og å være i stand til å ta vare på seg selv. Den siste øvelsen har
et fokus på det å løse oppdrag både i lag og troppsrammen. I
grunnperioden er man med andre ord veldig mye ute i all slags
vær! Du vil få muligheten til å kjenne mestring under øvelser,
og finne ut at når du trodde du ikke hadde mer å gi, så fantes
det enda et gir! Denne oppdagelsen er det svært få sivile som
er forunt å få, og jeg har mottatt en rekke tilbakemeldinger på
hvor flott og viktig det føltes for tidligere deltakere.

(Cric (kirurgisk luftvei), thoraxdren, i-gel, kateterisering, pvk, el-med, osv.)
- Masseskade/triage
- CBRN-sanitet
- Sanitetsplanlegging- og rådgiving
- Helhetlig evakueringskjede i Forsvaret
- Hete- og kaldværsskader
- Idretts- og belastningsskader
- Transfusjonsmedisin (Hæren benytter Fullblod):
Dette kurset er oppdragsspesifikt og ikke til
alle - man får det først etter man har kommet i
avdeling

Det er lurt å være «påskrudd» i perioden på Sessvoll. Det er
mye nytt man skal lære, i tillegg til at det er en forutsetning for å
oppleve mestring og sørge for at du selv får en fin tjeneste. Den
fineste måten å hevde seg på er å hjelpe makker. Da vil du selv
få den støtten du selv trenger når det røyner på. Leger som har
tjenestegjort som VA-leger i Hæren har et svært godt inntrykk
av denne perioden, og kan fortelle at tjenesten har bidratt i stor
grad til egenutvikling, personlig, så vel som i gruppe.

- Øvelse 3-4 dager på installasjon, med fokus
på samarbeid og mengdetrening på forskjellige
skadescenarioer
Legemodul: 1 uke
Seleksjonsmedisin (Kurset er godkjent
i Legeforeningen og gir poeng til visse
spesialiteter)

Militært helsepersonellkurs
del 1 (MH1): 5 dager

Sandok (Forsvarets journalsystem)

Militær grunnutdanning for helsepersonell på
sanitet i strid. Dette er et komprimert ukeskurs
som gir de kompetansen Advanced First
Responder (AFR) og Basic Medic (BM).

Sykestuedrift (Lagerfunksjonen på sykestue)

BM er minstekrav for personell i Forsvaret som
har sanitet som primæroppgave.

Grenspesifikk modul

First Responder får de i Grunnleggende
Soldatutdanning. MH1 gir legene forståelse for
grunnleggende sanitetsutøvelse i Forsvaret.

Luft: Flymedisin

Sjø: Maritim medisin
Hær: ATLS forsøkes gjennomført, men det
har nå vært en pause grunnet pandemien.
Deltagelse på Krigskirurgikurs

Militært helsepersonellkurs
del 2 (MH2): 4 uker

19

Å TJENESTEGJØRE I HÆREN SOM VA

Hærens tjenestesteder:
Finnmark
Indre Troms
Oslo
Rena
Elverum

Arbeid i avdelingene
Etter endt GSU og en slags GBU (Grunnleggende
Befalsutdanning), drar dere ut i Hærens avdelinger. Man
sender på forhånd inn en prioritert oversikt over avdelinger
man ønsker seg til, hvorav de fleste får et av de tre høyest
prioriterte. Oppdragsprofilen varierer noe fra avdeling til avdeling. Du vil etter søknad få innvilget pendlerstatus, der du får
dekket hjemreiser (inntil 33 tur-retur per år), samt gratis hybel/
bolig. Ønsker man å flytte med familie vil vi legge til rette for å
skaffe en familiebolig. For Hærens avdelinger består hverdagen
av en blanding av rådgivende stilling for stab fra bataljon til
tropp, støtte på øvelser, sykestuedrift (primært under innrykk
og rekruttperiode), og undervisning av medicer og sykepleiere.
Leger i Indre Troms Garnison inngår også i militær legevakt på
Bardufoss sykestue, som er en døgnåpen legevakt for militært
personell i førstegangstjeneste.
De fleste av Hærens avdelinger drifter egne R1 (Role 1 = en hjelpeplass med lege og sykepleier som kan håndtere lettere skader
og sykdom som ikke trenger videre evakuering til R2 (sykehus)
eller stabilisere en hardt skadd pasient før videre evakuering
bakover til sykehus). Legen på en R1 vil ofte være en VA-lege.
Denne er alltid med på øvelser, der man i tillegg til å øve har
skarp beredskap under hele øvelsen, med alt det innebærer i en
organisasjon som daglig bedriver aktiviteter med store kjøretøy,
eksplosiver og skarp ammunisjon. Arbeidsplattformen en VA-lege
skal jobbe på varierer, alt fra telt til hjul- og beltekjøretøy, eller
som stasjonær R1.
Den rådgivende funksjonen i avdelingen fordeles mellom avdelingslege og VA-lege. Dersom avdelingen ikke har en egen
avdelingslege vil oppgavene bli noe større, men fokusert på
medictrening og øvelser.  Dette kan være alt fra planlegging
av undervisning, til håndtering av hendelser av ymse slag.
Undervisning er typisk leksjoner og oppfølging under FR (First
responder)- og BM (Basic Medic)-undervisning.

Jeg vil anbefale dere å lese guidelines fra TCCC (Tactical Combat
Casualty Care) slik at dere forstår hvilket kunnskapsnivå våre
medicer har [2]. TCCC er Forsvarets Traumemodell, på linje med
ATLS som benyttes sivilt, og dere vil også bli godt kjent med
MARCH-drillen (M – massive bleeding, A- airways, R – respiration, C- circulation, H – Hypothermia, Handling). Det er alltid
lurt å forstå hva du kan forvente at de rundt deg behersker, og
ikke behersker!
Legene i FSK (Forsvarets Spesialkommando) har kanskje den
mest varierte tjenesten, med innblikk i et av Norges mer spesielle
miljø. Her er det høy arbeidsbelastning, men mye spennende
man får ta del i.  
Felles for alle som blir leger i Hæren, er nok at tjenesten er
meget variert, og blir et friskt pust etter lange år på skolebenk
og LIS1-tjeneste. Med rett innstilling vil man hos oss kunne tilegne seg erfaring på en annen måte enn som lege i en klassisk
sivil setting. Ta kontakt dersom du er interessert!
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SPØRSMÅL OM VA?
Forsvarets
personell- og vernepliktssenter
Telefon: 915 03 003
E-post: fpvs.kontakt@mil.no
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Er du klar for allmennpraksis?
I et leserinnlegg i Æsculap i 1979 beskriver fire turnuskandidater
(nå LIS1-kandidater, red.anm.) hvor lite forberedt de var på allmennpraksis. De synes at faget får for lite plass under studiet, til fordel for de
høyspesialiserte sykehusfagene. Noe vi kan kjenne oss igjen i? Jeg husker
flere forelesninger om hvordan skille sykdommene morbus Crohn og
ulcerøs kolitt, for eksempel hvordan skille dem på pato-snitt, men ingen
forelesning om hvordan håndtere akutt diaré på fastlegekontoret.
Synne Lofstad
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Tekst: Elisabeth Tran, Ola Løkken Nordrum og Sara Soraya Eriksen
Illustrasjon og grafikk: https://favpng.com og Henriette Sakrisvold

For førti år siden gikk verdens leger sammen mot en stor helsekrise: atomkrig. Gjennom et engasjement for å trygge verdens
befolkning, kom leger fra øst og vest sammen og dannet den
internasjonale legeforeningen mot atomkrig - en organisasjon
som den 10. desember 1985, vant Nobels Fredspris. Er det på
tide at vi igjen går sammen mot en helsekrise?
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mottar tillit fra befolkningen og ørene til statsledere. Klima=helse
Klimakrisen er vår tids største helsetrussel [2]. Den konkrete
trusselen i en atomkrig med potensiale for øyeblikkelig utslettelse, er nå blitt akkompagnert med trusler om sakte økninger i
temperaturer, svevestøv, havnivå, pollen, stormer, flom og tørke.
Kilotonnevis av kjernevåpen har fått selskap av milliardvis av
partikler med karbondioksid. For å forstå alvoret i klimatrusselen
er det nødvendig å ha de medisinske faktaene på det rene. Hva
er egentlig helsekonsekvensene av klimaendringer?
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Hetebølger
Sommeren 2003 gikk 70 000 mennesker bort for tidlig som
en direkte eller indirekte følge av ekstrem varme varme [3].
Hyppigere og mer ekstreme hetebølger vil særlig ramme tett
befolkede områder i tropene, hvor det i perioder vil bli livsfarlig
å oppholde seg uten kunstig avkjøling.

Tilgang på mat og rent vann
Tilgang på mat og rent vann vil bli kritisk for et økende antall
mennesker. Under- og feilernæring, diarésykdommer og andre
infeksjoner vil øke, med økt dødelighet og nedsatt funksjonsevne
i utsatte befolkningsgrupper. Årlig dør allerede 1,4 millioner mennesker av patogenforurenset (patogen = sykdomsfremkallende,
red.anm.) drikkevann. Det vil også bli en økning i plante- og
dyresykdommer som følge av klimaendringer. Med graden av
utbredelse på matvarehandelen verden over, er følgene av
dårligere matsikkerhet potensielt enorme.

Hva leger engasjerer seg i har en betydning

Vektorbårne sykdommer

Mikhail Gorbatsjov, tidligere leder av Sovjetunionen, har uttalt at
særlig to faktorer har vært avgjørende for hans tankegang rundt
nedrusting av atomvåpen. Det ene var de tusenvis av brevene
han fikk fra små barn og det andre var hans møte med leger.

En del vektorbårne sykdommer vil spres til nye geografiske områder, herunder Nord-Europa. I Norge er det forventet at omfanget
av flåttbårne sykdommer vil øke grunnet økt nedbør, samtidig
som nye flåttarter med andre smittestoffer vil spre seg [4].

Siden 2001 har det blitt gjennomført en årlig studie, Edelman
Trust Barometer med mål om å kartlegge hvilken tillit befolkning verden over har til ulike institusjoner [1]. Forskere og leger
kommer best ut på tillitsbarometeret. På andre enden av skalaen:
journalister og myndigheter. Gorbatsjov og funnene i Edelman
Trust Barometer er bare to av utallige eksempler på at hva leger
engasjerer seg i har en betydning. Vi står nemlig i midten - vi

Ubeboelige landområder
Tørke, avlingssvikt, flom- og vindskader, havstigning og mangel
på rent drikkevann, vil etter hvert gjøre større landområder ubeboelige og tvinge mange hundre millioner mennesker på flukt
fra sine hjem. Eksempelvis har et varmere og fuktigere klima ført
til utbrudd av gresshoppesvermer, som har spist opp områder
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med avlinger tilsvarende 113 000 fotballbaner. Dette har spesielt
rammet sårbare lokalsamfunn i Somalia, Kenya og Etiopia [5].

FAKTABOKS:
Helsekonsekvenser av global oppvarming

Konflikter og krig
En av de mest ekstreme tørkeperiodene i Syria noensinne, i
2006-2010, forvandlet 60% av landets fruktbare jord til ørken.
1,5 millioner mennesker måtte migrere til byer som allerede
var overbefolket, noe som ga grobunn til voldelige opprør i
2011 [6]. Dette er ett av flere eksempler på at klima- og naturendringer øker risikoen for konflikter og krig, med ytterligere
tap av menneskeliv, skader og sykdommer som følge.

_Økning av kardiovaskulære sykdommer  
_Økning av respiratoriske sykdommer
_Økning og endring av smittemønster for
vektorbårne sykdommer og infeksjonssykdommer

Luftforurensing

_Mental helse-effekter

Høye nivåer av luftforurensning kan føre til alvorlige skader på
lunger og hjerte- og karsystemet. Økt forurensing forverrer luftkvaliteten og vil gi økt prevalens av luftveislidelser som astma,
KOLS og lungekreft. En rekke studier viser også at eksponering
for luftforurensing, både kortvarig og langvarig, gir økt sykelig
og dødelighet blant hjerte- og karsyke pasienter [7].

_Under-/feilernæring og sult
_Tvungen migrasjon og mennesker på flukt
_Økning av kriger og konflikter

Mental helse
Det er forventet en økt andel psykiske sykdomsbilder, samt
forverring av eksisterende diagnoser gjennom tap av arbeid og
livsgrunnlag grunnet ekstremvær, økende temperaturer og tap av
naturressurser [8]. Samtidig er mindre kontakt med natur forbundet med en økt risiko for å utvikle sykdomsbilder som depresjon
og angstlidelser [9]. Klimaendringenes effekt på mental helse har
allerede preget den medisinske terminologien, og begrep som
«sostalgi», en følelse av engstelse grunnet klimaendringer, har
blitt presentert [10]. «Økologisk sorg», «klimaangst», og «økologisk depresjon» er andre fenomen relatert til klimaendringer
og mental helse som har dukket opp de siste årene.

Noen av oss har kanskje sett for seg et liv i 2050 med ferieturer
til verdensrommet, biler som kjører seg selv, «nanobots» som
gir målrettet behandling i kroppen. Klimakrisen utvikler seg
derimot i en så enorm fart, at dersom vi ikke evner å stoppe
denne utviklingen, må vi i dette framtidsperspektivet også se
for oss millioner av klimarelaterte dødsfall årlig.

samme året. Det er allerede mennesker som tvinges på flukt fra
tidligere beboelige landområder og klimarelaterte katastrofer
preger allerede verdensbildet. I 2012 førte ti klimarelaterte
katastrofer i USA alene til 20 000 sykehusinnleggelser samt 10
milliarder amerikanske dollar i helseutgifter. Og vi har nok alle
fremdeles fritt i minne de fatale skogbrannene i Australia. Hvor
skal dette ende?

Desto mer skremmende er det at vi absolutt ikke trenger å reise
frem til 2050 for å vitne helsekonsekvensene av klimakrisen. I 2015
kunne 8,8 millioner dødsfall i verden tilskrives luftforurensning.
Til sammenligning døde 7,2 millioner mennesker av røyking det
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innføre samme distribusjon av MDI og tørrpulverinhalatorer
(DPI) til England vil gi en årlig reduksjon i karbonavtrykk på 550
tonn CO2-ekvivalenter. Å øke kunnskapen om helsevesenet sitt
karbonavtrykk vil gi muligheter for å ta gode valg – både for
pasienten og kloden.

Hva med vår egen sektor?
Helsepersonell skal forebygge sykdom, og i hvert fall ikke gjøre
skade, lærer vi fra dag én på medisinstudiet. Som fremtidige
leger står vi i førstelinjen og har et særlig ansvar når liv og helse
er truet. Faktum er likevel at sektoren vår som vil menneskeheten
så inderlig vel, på samme tid er ansvarlig for 4,4% av det globale
klimaavtrykket [11]. Medisinsk forbruksmateriell skal produseres,
pakkes inn i plast og fraktes til sykehuset i eksosglade lastebiler
og fly, før alt havner i den samme søppeldunken og blir sendt til
brenning. I tillegg forskrives det klimafiendtlige medikamenter
hver dag. Hadde helsesektoren vært et land hadde vi vært den
femte største klimasynderen i verden, kun passert av Kina, USA,
India og Russland [12]. Satt på spissen: klimagassutslippene som
tilsynelatende er nødvendig for å hindre lidelse i helsesektoren,
utgjør samtidig en signifikant trussel for helsen til de som skal
bli helbredet av de samme tjenestene. For et paradoks!

Vi burde alle enes om at endringer i helsevesenet spiller en rolle
i håndteringen av klimakrisen, og å anerkjenne dette er en god
start. WHO viser i en rapport at for hver krone verden bruker
på å oppfylle klimavennlige tiltak, vil man spare inn to kroner
i bedre helse [14]. Enkelte sykehus har allerede gått i bresjen.
Sunnaas sykehus HF har redusert sine klimagassutslipp med
51% siden 2013 og Haukeland universitetssykehus i Bergen har
integrerte solcellepanel i vinduene i nybyggene sine, som vil
forsyne hovedbygget med strøm. Helsekrise innebærer også
helsemuligheter - så lenge det finnes vilje.  

Det er lett å tenke at helsevesenets gigantiske karbonbasseng
må kunne tillates. Det er jo til pasientenes beste. Men økt kunnskap gir muligheter til å ta gode valg – både for pasienten og
klimaet. Et godt eksempel på dette er å øke kunnskapen om
medikament som etterlater et stort karbonavtrykk. Det har blant
annet blitt vist at standardbehandlingen for astma, inhalatorer, er
en potensiell miljøversting [13]. Forskere fra Sverige og England
har kalkulert at det årlige karbonavtrykket (CO2-ekvivalenter)
for en pasient som bruker Relvar-Ellipta/Ventolin-Accuhaler
var 17 kg, mens det for kombinasjonen Seretide-Evohaler og
Ventoline-Evohaler var hele 439 kg. Til sammenligning vil det å
spise et plantebasert kosthold i ett år spare klimaet for ca 500 kg
CO2-ekvivalenter. I 2017 var 70% av alle inhalatorer i England
av typen meterdoseinhalatorer (MDI), versus 13% i Sverige. Å

Initiativ fra helsepersonell
Både i Australia og Irland har leger og annet helsepersonell
gått sammen for å sette søkelys på helsekonsekvensene av klimaendringer, og flere amerikanske fagforeninger har anerkjent
klimaendringene som en folkehelsetrussel [15]. I Storbritannia,
blant stadig flere land, aksjonerer Doctors for Extinction Rebellion
mot klimakrisen ved bruk av sivil ulydighet. Mer enn 200 universiteter, organisasjoner og forskningsgrupper og offentlige
institusjoner fra 40 ulike land har gått sammen i en allianse, kalt
The Planetary Health Alliance, for å adressere helsekonsekvensene av menneskapt global oppvarming. Vi ser en global bølge
av helsepersonell som våkner i kampen mot menneskeskapt
global oppvarming.
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Faktaboks om
Legenes Klimaaksjon:
Legenes klimaaksjon er et partipolitisk
uavhengig nettverk av helsepersonell og
helsefagstudenter som vil hindre massiv
helseskade fra menneskeskapt global
oppvarming og ødeleggelse av natur.
Budskapet fra FNs klimapanel er entydig:
uten gjennomgripende endringer i våre
samfunn vil global oppvarming kunne utgjøre
en eksistensiell trussel for dagens barn og
unge og framtidige generasjoner.

Endringer er også i vente her hjemme i Norge. Legeforeningen
har vedtatt en resolusjon om klima, miljø og folkehelse [16],
både Legeforeningen og Norsk medisinstudentforening (Nmf)
vil ha klimakrisen inn i medisinsk grunnutdanning [17], og nylig
fattet Nmf vedtak om flere grønne tiltak [18]. Også geografisk
begrensede organisasjoner har oppstått, som studentgruppen
Klima=Helse i Bergen.

Men hvor er den samlede stemmen til leger og medisinstudenter?

Foreningen har som formål er å:
– bidra til å spre opplysning om helsekonsekven-

Legenes Klimaaksjon

sene av menneskeskapt global oppvarming og

Det er på tide at leger og medisinstudenter samler seg og roper
høyt om nåtidens største folkehelsetrussel. Før sommeren ble
foreningen Legenes Klimaaksjon stiftet som et bidrag til dette.
Foreningens formål er å spre opplysning om helsekonsekvensene
av menneskeskapt global oppvarming, stille krav til politikere
og mobilisere helsepersonell i Norge, og vi trenger deg med
på laget!

naturødeleggelse til beslutningstakere, helsepersonell og befolkningen.
– kreve at politikere og andre ledere erkjenner
et ansvar og handler raskt for å redusere Norges
bidrag til klimaendringer, og for å styrke Norges
bidrag til internasjonalt samarbeid.
– mobilisere helsepersonell til å bidra i innsatsen

I høst lanserer vi klimaresepter til ulike målgrupper.
Klimareseptene er ikke en resept mot halsbetennelse, mot
leddgikt, eller mot lungebetennelse. Klimareseptene er en
resept mot en brennende klode. En resept for folkehelsen. En
resept for framtiden.

mot klimaendringer og naturødeleggelse.
– samarbeide med andre grupper og organisasjoner som arbeider for å redusere klimagassutslipp
og naturødeleggelse.

I månedsskiftet september/oktober begynner vi allerede med
klimaresepter til helsepersonell, og utover høsten venter det
klimaresepter rettet mot flere målgrupper.

– aksjonere lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å
styrke klimatiltak og beskytte folkehelsen.

Leger har stått opp mot folkehelsekriser før. Vi er en gruppe
samfunnet stoler, og hører på. Nå er det på tide at leger tar en
klar stilling i kampen mot klimaendringene. Ta en titt på klimareseptene når de blir lansert og bli med på laget: meld deg inn
i Legenes Klimaaksjon!

www.legenesklimaaksjon.no
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Hva er din beste erfaring som LIS-lege?

Hvorfor valgte du LIS1 ved Ahus?
Det var det eneste tilbudet jeg fikk. Jeg hadde lagt litt ekstra arbeid

På ortopedisk avdeling fikk jeg på plass en skulder. Det føltes bra! Den

i søknaden til Ahus, siden jeg hadde hatt en del undervisning der og

dagen på medisin da jeg oppdaget at jeg var blitt ganske god på EKG,

hadde et godt inntrykk av sykehuset. Generelt så virket legene der ok

det var også en god dag!

fornøyd med tilværelsen, og det tok jeg som et godt tegn. Ahus hadde
i tillegg mulighet for distriktstjeneste i Finnmark, noe jeg var inter-

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?

essert i. På den tiden hadde jeg akkurat gått en tretimers tur utenfor

Generelt så tror jeg at jeg overvurderte hvor mye pasientene forsto av

ring 3, og jeg fikk det for meg at jeg var veldig interessert i friluftsliv.

det som skjedde. Et godt eksempel er en av pasientene jeg hadde fulgt
opp under en innleggelse. Da personen ble skrevet ut, så trodde jeg at

Hva er du fornøyd med?

han hadde fått med seg hva som hadde skjedd og forstått hva som var

På Ahus hadde jeg tredelt tjeneste som besto av medisin, kirurgi

videre plan. Det hadde han ikke! Og det ble litt kaos da han kom hjem.

og psykiatri. På medisin hadde jeg «base» på nyreavdelingen og på
kirurgen hos ortopedene. Det beste med Ahus generelt var mengden

Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret/sykehuset?

pasienter! Det var stort sett alltid noe å gjøre. Til tider slitsomt, men

På Ahus synes jeg at det stort sett var hyggelige folk som var moti-

veldig lærerikt. Det var nesten alltid noen «voksne» å konferere med,

verte for jobben sin. Det var vanskelig å bli godt kjent og integrert

og det føltes veldig trygt. Men jeg holdt selvsagt på å gå i «ikke tenke

i miljøet, siden vi byttet rundt så ofte, men vi ble godt tatt imot. Vi

noe selv»-fella, og bestemte meg for å ta mer ansvar selv mot slutten

hadde en tillitsvalgt med godt pågangsmot når det gjaldt det sosiale,

av sykehustjenesten.

så hun passet på at vi hadde et par fester og noen lønningspils. I Alta
kommune ble jo situasjonen litt spesiell, siden hele tjenesten ble

Hva er du ikke fornøyd med?

preget av koronapandemien. Sosiale arrangementer ble ikke akkurat

Ahus er et stort sykehus, så du forsvinner i mengden. Mange lærer aldri

oppmuntret! Men folk var heldigvis hyggelige, og vi turnuslegene fikk

navnet ditt, og du føler deg ofte ny. På medisin synes jeg generelt at vi

dratt litt rundt i Finnmark.

var for lite i mottak. Nyreavdelingen var helt fantastisk, men det var
periodevis ganske spesialisert. På kirurgen var vi mye i mottak, men

Hvordan er livet utenfor legekontoret/sykehuset?

på sengepost ble det litt lite oppfølging. Der var det veldig avhengig

Under koronapandemien, så har livet stort sett bestått av lange

av hvem som var overlegen som gikk bak deg. Det var heller ikke noen

telefonsamtaler, store mengder podcast (Misjonen!) og frykt for

opplæring første visittdagen, ikke en gang noen som viste meg hvor

luftveissymptomer. Men det har vært til å leve med!

kaffemaskinen var. (Dette har vi gitt tilbakemelding på til tillitsvalgte,
så håper det endrer seg for fremtidige LIS1.)

Hvilke egenskaper tenker du er viktig i kommunehelsetjenesten?
På fastlegekontoret tenker jeg at ansvarsfølelse er viktig, for det er

Hva har gjort mest inntrykk så langt?

ikke nødvendigvis noen andre som følger opp. Samtidig er det å stole

Det er mange ting som har gjort inntrykk underveis i tjenesten. De

på pasientene viktig, at de tar kontakt ved behov og følger opp sin

alvorlige hendelsene gjør selvsagt inntrykk, som et dødsfall jeg opp-

egen helse. Ingen fastlege kan være folks mor!

levde i distriktstjenesten, der jeg var den som informerte pårørende
etter hendelsen. Men under sykehustjenesten, så gjorde det veldig
inntrykk å se hvor lite kontinuitet det var i oppfølging av pasientene.

Hvor mye jobber du hver uke?

Ved noen avdelinger var det ofte nye leger hver dag på visitt, og pasi-

Det har vært veldig varierende.

entene så en ny lege ved hver polikliniske time. Det var lett å ikke
ta ansvar. I tillegg var det slitsomt for pasientene å måtte fortelle

Tips til andre som skal i LIS1?

sykehistorien gang på gang. Det at det var høyt arbeidspress gjorde

Forsøk å ikke grue deg for mye. De fleste møter med nye avdelinger

også at få ville ta ansvar for ting som strengt tatt ikke var deres hoved-

og første vakter går bedre og er hyggeligere opplevelser enn du ser for

oppgave. Krangling om en pasient er kirurgisk eller medisinsk er ikke

deg. Folk forventer at du er nybegynner.

særlig inspirerende å være vitne til. Men jeg møtte mange morsomme
babyer da!

Hva skal du gjøre etter LIS1?
Jeg starter som fastlege i Alta kommune. Var veldig trivelig her oppe!
Har ikke fått brukt det nye turutstyret.

35

SPESIALISTEN

SPESIALISTEN

AKUTTMEDISINER
Tekst: Maria Høgeli Sjåfjell
Bilde: Privat

Grethe Line Syvertsen er en av de første akuttmedisinerne i Norge.
I en av landets ferskeste spesialiteter trives hun med høyt tempo
og alvorlige problemstillinger i akuttmottaket ved Skien sykehus.

«Tanken er at man skal ha et mer utredende
og behandlende akuttmottak.»
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konfererer mye med fastleger og andre prehospitale aktører
vedrørende pasienter. Vi tilstreber hele tiden å se på «alle»

Hva går spesialiteten ut på?
Akuttmedisin er en ny medisinsk spesialitet hvor de første
norske spesialistene ble godkjent sommeren 2019. Økt pasienttilstrømning til akuttmottakene i kombinasjon med økt
fokus på pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring har ført til
et behov for breddekompetanse og erfaring i akuttmottakene.
Tanken er at man skal ha et mer utredende og behandlende
akuttmottak. Kort fortalt går spesialiteten ut på å gjøre en
rask vurdering (triagering) av alle pasienter som kommer til
akuttmottaket, for å avklare alvorlighetsgrad av tilstanden,
stabilisere dårlige pasienter, starte nødvendig utredning, samt

pasienter som kommer inn, men det er ikke alle dager det er
mulig. Da velger vi å se på de dårligste
pasientene for å sikre at riktig behandling blir iverksatt.
Pågangen av pasienter er noen dager så stor at vi må stenge
observasjonsposten for å plass til mottak av nye pasienter.
Klokken 15 kommer en forhåpentligvis uthvilt akuttlege til
kveldsvakt. Vi har en kort previsitt før vi går en visittrunde til
pasienter i akuttmottaket og på observasjonsposten. Klokken
15.30 er det rapport med medisinske leger. Deretter forsøker
jeg å samle trådene til de pasientene jeg har tilsett i løpet av
dagen, ferdigstille notater og lese igjennom innkomstene
som er skrevet av turnuslegene.

å initiere behandling. Videre vil akuttlegene jobbe med logistikk av pasienter, veilede og lære opp LIS1 og LIS2-leger, samt
kommunisere og være et bindeledd mellom de andre avdelingene (i et forsøk på å fjerne skott mellom ulike faggrupper).
Hvordan foregår spesialistutdanningen?

«Akutt- og mottaksmedisin blir
ikke en erstatning for noen
eksisterende spesialiteter, men et
supplement.»

Utdannelsen er lagt opp med et felles utdanningsløp med
indremedisin i 2,5-3 år, deretter følger rotasjon til relevante
spesialiteter som ortopedi, anestesi og kirurgi, i tillegg til to
år i akuttmottak hvor man jobber under supervisjon av en
spesialist i akutt- og mottaksmedisin. Spesialiteten «akuttog mottaksmedisin» i Norge er ulik denne spesialiteten i
andre land, både med tanke på kompetansekrav, og det at
spesialiteten i Norge er en indremedisinsk spesialitet og ikke
en egen spesialitet.

Hvordan er arbeidsmiljøet?
Arbeidsmiljøet er godt, med stor takhøyde for spørsmål og
drøfting av kasuistikker. Kollegene oppleves som engasjerte,
faglig sterke og som trygge i rollen sin. I tillegg har de en
velutviklet sans for humor og det er mye (befriende) latter
i avdelingen!

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?
Jeg starter klokken 07.30. Da hilser jeg på avtroppende og
påtroppende sykepleier-team. Dette gjør jeg for å få med meg
hva som har skjedd i løpet av natten samt «lodde stemningen»
i avdelingen. I dag da jeg kom, var det en merkelig stemning i
akuttmottaket. Det hadde kommet inn en pasient med hjertestans, og de pårørende var akkurat kommet til avdelingen.
Dette påvirker selvfølgelig de involverte. Det er fint hvis de
som har vært med får mulighet til debrifing.

Hva vekket interessen din for faget?
Min interesse for faget startet da jeg holdt på med spesialisering i anestesi. Jeg likte godt å være i akuttmottaket,
både fordi jeg likte traumatologi, men også fordi jeg likte
problemstillingen med symptomdiagnoser. Etter at jeg var
ferdig spesialist i anestesi jobbet jeg noen år som fastlege.
Noe av det jeg likte best med denne jobben var å kjøre legevakt. Så da sykehuset Telemark søkte etter en overlege som
likte å jobbe i akuttmottaket på fast basis, følte jeg at dette
var jobben for meg.

Klokken 07.45 begynner felles morgenmøte med medisinsk
klinikk. Der er det blant annet gjennomgang av pasientene på
intensivavdelingen. Møtet avsluttes med internundervisning
som varer i cirka 30-45 minutter. Tirsdager prøver vi å få til
simulering i mottaket på medisinske problemstillinger, og
fredager har kirurgene traumeøvelse i akuttmottaket.

Er det noe spesielt innenfor akuttmedisin som særlig
fenger deg, og hvorfor?  

Noen formiddager i akuttmottaket kan være rolige, mens andre
dager er det fullt når jeg kommer på jobb. Tilstrømningen
av pasienter øker utover dagen og callingen ringer ofte. Vi

Først vil jeg si at jeg synes nesten alle problemstillinger er
interessante, men jeg opplever nok, som anestesilege i bunn,
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en tilfredsstillelse med de pasientene som er i behov av akuttmedisinsk behandling. Her føler jeg at vi gjør en forskjell med
rask igangsettelse av adekvat behandling. Det er også tilfredsstillende med pasienter som vi kan avklare i akuttmottaket.
Hvilke personlige egenskaper kjennetegner en
akuttmedisiner?
En akuttmedisiner må like å jobbe i høyt tempo og med «mange
baller i lufta». De viktigste egenskapene, mener jeg, er at man
klarer å holde hodet kaldt samt forbli høflig og vennlig når
det blir kaotisk rundt seg. Skal man få til god samhandling,
må man behandle hverandre bra uansett hvor hett det blir på
jobb. Man må også, som akuttlege, akseptere at man ikke kan
gå i dybden på problemstillinger eller følge pasienter over tid.

«Jeg føler at vi gjør en forskjell
med rask igangsettelse av adekvat
behandling.»

Hva slags utfordringer møter man i din spesialitet?
En av de største utfordringene for meg, var den store skepsisen
vi ble møtt med. Som rykende fersk LIS2-lege i anestesi ble jeg
møtt med en respekt som ikke sto i forhold til kompetansen
min. Nesten tjue år senere blir jeg møtt med en skepsis som jeg
aldri tidligere har møtt min karriere. Og jeg antar (og håper) at
dette bunner i manglende kunnskap om, og erfaring med, den
nye spesialiteten. Jeg vil også forvente at enkelte opplever at
vi tråkker i deres bed. Akutt- og mottaksmedisin blir ikke en
erstatning for noen eksisterende spesialiteter, men et supplement. Jeg vil tro at andre, nye spesialiteter opplever noe
av den samme skepsisen.
Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?
I årene fremover vil nok spesialiteten akutt- og mottaksmedisin
endre seg i retning europeisk akutt- og mottaksmedisin, for
så å bli en egen spesialitet, og ikke en medisinsk spesialitet.
En stor utfordring vil bli å få dekket behovet for akutt- og
mottaksmedisinere de neste årene, da det fortsatt er flere
sykehus som ikke har kompetansen som kreves for å utdanne
egne akutt- og mottaksmedisinere.
Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Studenter som interesseres seg for akutt- og mottaksmedisin bør som student, hospitere i et akuttmottak for å få en
«feeling» med faget. Etter avsluttet LIS1-tjeneste bør man
søke seg inn i et utdanningsløp for akutt- og mottaksmedisin.
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Liten trøst
Snart kjenner jeg ikke byen min igjen
Så forlatt, så øde, at det er like før den letter
Byen kjenner snart ikke meg igjen heller
Selv ikke speilet holder følge
Og alle klokkene mine ligger etter
Bare én ting er sikker, det tar tid, det tar tid
Men ikke si at det er i motbakke det går oppover
Ikke si det så lenge noen dør
Ikke si det så lenge noen ikke får tatt farvel
Si det ikke så lenge noen mister levebrødet, går på veggen
og går konkurs

Ikke si at motstand gjør sterk heller
Ikke si det
Si det ikke så lenge noen risikerer livet for å redde andre
Og si i hvert fall ikke at det aldri er så galt at det ikke er
godt for noe

Det er ikke det
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Så ikke si det
Du skal si: når dette er forbi skal vi ha lært å kjede oss
Det er på tide
Vi må komme overens med sekundene
og på talefot med timene igjen
for nå vi vet hva vi får, men ikke hva vi har
Det tar uker, kanskje år, det tar tiden det tar
å lære å kjede seg
selv om det er det eneste du gjør
Men når du omsider er utlært kan du i det minste glede deg
over

at en dag, at en dag
vil ingenting bli som før

Lars Saabye Christensen, april 2020
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Avskaff atomvåpen!
Tekst & bilder:
Hanne Marie Skogen, medisinstudent ved Universitet i Oslo, styremedlem i Norske leger
mot atomvåpen.
Signe Flottorp, forskningssjef Folkehelseinstituttet,
seniorforsker ved Avdeling for allmennmedisin, Universitetet i Oslo, leder av styret i Norske
leger mot atomvåpen.
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« Menneskeheten står, slik vi ser
det, overfor to eksistensielle trusler;
atomkrig og klimaendringer.»
Krise kommer fra det greske krisis, som betyr avgjørelse eller dom.
Krisebegrepet brukes om en plutselig forandring, et avgjørende
vendepunkt, eller en skjebnesvanger forstyrrelse. Vi kan trygt
si at vi har vært og fortsatt er i en krise, etter at WHO erklærte
covid-19 som en pandemi 11.mars 2020.

Koronaviruspandemien har ført til store tap både på samfunnsnivå
og individnivå: tap av liv, tap av jobber, sosialt nettverk og så
videre. Hva hadde skjedd hvis ikke regjeringen hadde stengt
ned store deler av samfunnet? Hva hadde skjedd hvis smittespredningen ikke hadde kommet under kontroll, og sykehusene
ikke hadde hatt kapasitet til å takle pandemien? Var Norge – og
verden – egentlig godt nok forberedt på en slik pandemi?

Heldigvis har vi alle gjort en stor innsats for å hindre økt smitte,
og forskere og vaksineprodusenter jobber iherdig for å få produsert en effektiv og trygg vaksine mot covid-19 så raskt som
mulig. I fellesskap har vi tatt ansvar, og ruster oss så godt vi kan
mot lignende utbrudd i fremtiden.

Verre mener vi det er med krisen som vil følge ved bruk av atomvåpen. I år er det 75 år siden amerikanerne slapp atombomber
over Hiroshima og Nagasaki. Flere ganger har verden vært nær
en atomkatastrofe. The Bulletin of Atomic Scientists [1] satte
den såkalte «Dommedagsklokka» til 100 sekunder før midnatt
i januar i år. Den har siden 1947 vært en metafor for hvor nær
verden er utslettelse som følge av atomkrig, og har aldri vært
så nær midnatt. Menneskeheten står, slik vi ser det, overfor to
eksistensielle trusler; atomkrig og klimaendringer. Disse er forsterket av en tredje trussel: nettbasert informasjonskrigføring,
som det het i en kunngjøring fra nevnte The Bulletin of Atomic
Scientists: «Situasjonen er alvorlig også fordi verdensledere
har tillatt å svekke den internasjonale politiske infrastrukturen».

NATO og andre atomvåpenmakter satser på atomavskrekking
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[2]. Noen mener at atomavskrekking gjør verden tryggere. Vi
mener at atomavskrekking er uetisk og farlig. Journalist Eric
Schlosser har i boken Command and Control dokumentert over
1000 nesten-ulykker og uhell knyttet til atomvåpen: «One of
the themes of my book is about how we are so much better at
creating complex technological systems than we are at controlling them.» Vi har hatt flaks i 75 år, men dét kan vi ikke regne
med vil fortsette.

Ni land har atomvåpen – USA, Russland, Kina, Storbritannia,
Frankrike, India, Pakistan, Israel og Nord-Korea. Til sammen
har disse landene nesten 14 000 atomvåpen. USA og Russland

kunne bidra.) Ifølge WHO vil intet helsevesen være i stand til å

har omtrent 1800 av disse i høy beredskap - klare til å bli skutt

gi adekvat hjelp etter selv en enkelt atombombedetonasjon. De

ut på kort varsel. En atomkrig kan utslette hele vår sivilisasjon

katastrofale medisinske og humanitære konsekvensene ved bruk

og mye annet liv på jorden. Det finnes langt flere atomvåpen

av atomvåpen er på den ene siden ubestridelige, men samtidig

enn det vi trenger, dersom hensikten skulle være å ødelegge

er de ufattelige – og vanskelige å ta inn over seg.

menneskeheten. Selv en begrenset konflikt, med bruk av under
1 % av atomvåpenarsenalene, vil som følge av trykk og varme

Hiroshima-bomben «Little Boy» detonerte med en sprengkraft

fra eksplosjonen ikke bare gi akutte katastrofale skader der

på 13-16 kilotonn TNT (Trinitrotoluen, et høyeksplosivt, giftig

bombene faller, men også omfattende branner som vil føre til

organisk krystall, red.anm.). Bomber på størrelse med Hiroshima-

forurensing i stratosfæren. Dette vil gi temperaturfall, avlings-

bomben går under kategorien «små og taktiske» atomvåpen,

svikt og hungersnød globalt. Radioaktivt nedfall vil spres over

og de anses som mer «anvendelig» enn de store, strategiske

landegrensene.  

atomvåpnene [3]. Et typisk atomvåpen i dag har sprengkraft på
rundt 100 kilotonn. Den største som noen gang er prøvesprengt
er på 50 megatonn!

«En atomkrig kan utslette hele vår
sivilisasjon og mye annet liv på
jorden.»

FN vedtok i 1968 Ikkespredningsavtalen (Treaty on the NonProliferation of Nuclear Weapons - NPT). Det er bare fem av

For å illustrere det mer konkret, kan du prøve å se for deg at en

verdens suverene stater som ikke har sluttet seg til NPT (atomvå-

bombe på størrelse med den som ble sluppet over Hiroshima

penstatene India, Israel, Pakistan og Nord-Korea, samt Sør-Sudan).

for 75 år siden blir detonert over Oslo sentrum. Da vil alt i 180

Avtalen har tre hovedformål: ikkespredning, avvæpning og

meters omkrets fordampe og alt bli lagt i grus; i 340 meters

fredelig bruk av atomteknologi. Etter femti år kan vi slå fast at

omkrets vil trykkbølgen fra bomben ødelegge og tilintetgjøre

Ikkespredningsavtalen ikke har klart å avskaffe atomvåpen. Selv

alle bygninger; i 1.2 km omkrets vil det være ioniserende stråling.

om fem av de ni atomvåpenstatene har sluttet seg til avtalen,

Om lag 15 % av de overlevende vil dø av kreft som et resultat

investerer alle ni store summer i opprustning og modernisering

av denne strålingen. Innenfor en radius på 1.91 km (da tenker

av sine arsenaler.

man Fagerborg i nordvest, Hovedøya i sør, Kampen i øst og
øvre Grünerløkka i nord) vil folk få tredjegradsforbrenninger.
Og ikke nok med dét, Brannskadeavdelingen på Haukeland
Universitetssykehus, som har landsdekkende funksjon for behand-

Atomvåpen er det eneste masseødeleggelsesvåpenet som ikke

ling av pasienter i alle aldersgrupper med store brannskader, har

er forbudt. FN har vedtatt en traktat i 2017 med et generelt

kun åtte sengeplasser.  Helsevesenet og helsepersonell vil også

forbud mot atomvåpen. 122 stater – det er nesten to tredjedeler

bli rammet ved bruk av atomvåpen. (I Hiroshima ble 90 prosent

av medlemslandene i FN - fattet vedtaket. Til nå har 84 stater

av legene og sykepleierne drept eller så alvorlig skadet at de ikke

signert avtalen, og 44 stater har bundet seg juridisk til avtalen
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«I en atomkrig vil vi verken kunne helbrede, lindre eller trøste.
Men det finnes en løsning, den eneste mulige løsning: å
avskaffe alle atomvåpen i verden.»

ved å ratifisere den. Forbudet trer i kraft når 50 stater har ratifisert

Vi i Norske leger mot atomvåpen er partner i Den internasjonale

avtalen. Dette kan skje i løpet av kort tid.

kampanjen for å avskaffe atomvåpen, ICAN. Det er også Norsk
medisinstudentforening. Sammen med 52 andre ICAN-partnere
jobber vi for at Norge skal slutte seg til atomvåpenforbudet. En

Norge deltok ikke i forhandlingene om forbudsavtalen i FN og

verden uten atomvåpen er tryggere enn en verden der freden

har valgt å boikotte avtalen i likhet med de ni atomvåpenstatene

bygger på trusler om gjensidig utslettelse.

og de fleste NATO-land. Det er svært sjelden at Norge aktivt
boikotter FN-forhandlinger. For at vi skal bli kvitt atomvåpnene,
må selvsagt verdens atommakter være aktivt med. Norge spilte

For å komme dit er det viktig at leger, medisinstudenter, andre

en viktig rolle ved å stå i spissen for det såkalte humanitære

helsearbeidere og folk flest får mer kunnskap om de katastrofale

initiativet og arbeide for kjernefysisk nedrustning under den

medisinske og humanitære konsekvensene ved atomvåpen. Her

rødgrønne regjeringen fra 2005-2013. I Soria-Moria erklæringen

har helsepersonell en viktig stemme. Vi har faglig kompetanse

fra 2015 heter det: «Regjeringen vil arbeide for at NATO-landene

og vi må bruke den til å formidle at vi må forhindre en slik

skal gå foran når det gjelder bekjempelse av masseødeleggel-

atombombehendelse.

sesvåpen. Spredning av atomvåpen er en alvorlig trussel mot
internasjonal fred og sikkerhet. NATO må kontinuerlig vurdere
sin atomstrategi for å redusere atomvåpnenes rolle i internasjonal politikk. Vårt mål er fullstendig avskaffelse av atomvåpen.»

Vi i Norske leger mot atomvåpen arbeider for at Norge, NATO og

De fleste opposisjonspartiene, og alle ungdomspartiene med

atomvåpenstatene forholder seg til FN-avtaler og internasjonal

unntak av Unge Høyre og FpU, støtter forbudet mot atomvåpen,

folkerett. Legebevegelsen har vært, og er fortsatt, en viktig kraft

mens Arbeiderpartiet er delt.

i kampen mot atomvåpen. Jo flere vi er, desto sterkere blir vårt
budskap om at atomvåpen er illegitimt, uetisk, og må avskaffes.

I en atomkrig vil vi verken kunne helbrede, lindre eller trøste.
Men det finnes en løsning, den eneste mulige løsning: å avskaffe

Vi oppfordrer medisinstudenter til å melde seg inn i Norske

alle atomvåpen i verden.

leger mot atomvåpen: www.legermotatomvapen.no

Litteraturliste

[1]

The Bulletin. «Doomsday Clock». https://thebulletin.org/

SNL.no. «Taktiske kjernevåpen». https://snl.no/

doomsday-clock/current-time/ (Hentet 22.09.20)
[2]

taktiske_kjernev%C3%A5pen (Hentet 22.09.20)

NATO: https://www.nato.int/cps/en
/natohq/topics_50068.htm

45

[3]

HISTORISK TILBAKEBLIKK

HISTORISK TILBAKEBLIKK

Medisinerstudentsyndromet
Få kommer gjennom studiet uten et par selvdiagnostiserte kreftdiagnoser. Heldigvis går fleste av disse «krefttilfellene» over når man kommer
over på et nytt semester. I 1992 skriver Greger Lønne selvironisk om
fenomenet.
Synne Lofstad
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Tekst: Stine Botilsrud Erikssøn
BILDE: PRIVAT

INNSIKT FRA UTLAND

INNSIKT FRA UTLAND

I Æsculaps spalte Innsikt fra Utlandet deler en
student som studerer utenfor Norge sine tanker
rundt forskjellige tema.
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Et intervju med studentprest
Hilde Sirnes
2020 har vært et tøft år. Vi som medisinstudenter er forventet

Jeg ringer Hilde en torsdag formiddag. Hun sitter ute i hagen

til å hjelpe mennesker i nød, og mange av mine medstudenter

sin på Sørlandet i idylliske omgivelser og er blid som alltid.  

kjente på et behov for å hjelpe da SARS-CoV-2 kom til Norge.

Stine Botilsrud Erikssøn (SBE): Hei Hilde, tusen takk for at du

Det var mye usikkerhet rundt hele situasjonen denne våren, og

tar deg tid til å prate med meg i dag. Kan du fortelle litt om

mange var stresset for hva fremtiden ville bringe. Når det blir

det du gjør for studenter i utlandet?

store endringer i livene våre er det utrolig viktig at vi ikke glemmer vår mentale helse. Derfor har jeg pratet med studentprest

Hilde Sirnes (HS): Min jobb som studentprest i Øst-Europa er

Hilde Sirnes som har ansvar for oppfølging av studenter i seks

at dere, studentene, skal ha det bra i henhold til psykisk helse.

land: Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Kroatia og Latvia. Hun

Hvis dere er deppa, har eksamensangst, problemer hjemme,

har lang erfaring med terapi både innenfor familiekonflikter, og

kjærlighetssorg eller konflikter med venner så kan man ringe

med å prate med unge mennesker som har det vanskelig av

meg. Jeg ønsker å være en ressurs når livet bakker litt imot.

ulike årsaker. Hun hadde over 600 terapitimer i fjor og brenner

SBE: Kan du ta oss gjennom hverdagen din, og hvordan har

for det hun gjør.

den har endret seg etter koronapandemien?
HS: Normalt dreier jobben min seg rundt cirka 120 reisedøgn
i året, der jeg drar til de seks landene jeg har ansvar for. Noen
steder reiser jeg oftere til enn andre, somfor eksempel Budapest
og Krakow, ettersom det er flyplasser der, og enklere å komme
seg dit.  Da er jeg som regel med på ANSA-treff eller andre
studenttreff, som reklame for tilbudet jeg har, og for å ha
samtaler med studenter. Noen dager når jeg er i studentbyer
kan jeg ha opp til 12 samtaler på en dag. Når jeg er hjemme
snakker jeg ofte med studenter på telefon, skype og så videre.
Hovedproblemet med koronasituasjonen nå, er at jeg ikke får
treffe studenter personlig, og det er vanskeligere å nå ut til nye
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studenter enn før. Så jeg håper at folk husker på tilbudet mitt
likevel, og tenker at det hadde vært fint å ta en prat med meg.
I går bestemte sjømannskirka at jeg får lov til å reise for å treffe
de nye studentene. Så jeg håper at smittetallene synker i løpet
av noen måneder slik at jeg kan reise til noen av studiebyene.
SBE: Så lurer jeg på, har antall henvendelser økt under
koronapandemien?
HS: Nei, men det er andre tema som blir tatt opp. Det er for
eksempel redsel for å ha eksamen på nett, og noen synes det er
vanskelig å bo hjemme med foreldrene. Jeg vil også legge vekt
på at alle henvendelser er viktige. Jeg ønsker veldig gjerne at
man tar kontakt for både store og små ting. Dersom man ringer
meg én gang, er terskelen mye lavere for å ringe en annen
gang, når det kanskje også er mer alvorlige problemer. Det er
viktig å ta tak i problemene tidlig. Jeg får flere henvendelser fra
foreldre som er engstelige for å sende barna sine til Øst-Europa
for å studere under koronapandemien. Flere kjenner på skam
og skyld etter å ha blitt smittet av korona, selv om dette er en
sykdom man kan blir smittet av selv om man er veldig forsiktig.
SBE: Hva sier du til studentene som føler seg stigmatisert av å

SBE: Fra hvilke studiebyer får du flest henvendelser?

ha testet positivt?

HS: Det var jeg veldig nysgjerrig på i starten. Prosentuelt er det

HS: Da svarer jeg at de må motivere andre til å teste seg, og

like mange henvendelser fra hver by, og det betyr at jeg har

at de må være med på å finne smittekilder så vi kan få kontroll

fulle dager med samtaler når jeg er i Martin i Slovakia, fordi de

igjen. Men det er blitt veldig vanskelig – så her må vi hjelpe

har mange norske studenter, mens jeg eksempelvis bare har to

hverandre.

samtaler når jeg er i Kroatia, som har færre norske studenter.
Dersom det har skjedd en ulykke eller et dødsfall blant studen-

SBE: Ut ifra dine observasjoner - hvordan vil du si at medisin-

tene i en by, er det ofte flere henvendelser derfra en periode. I

studenter har hatt det under koronapandemien?

tillegg smitter det over på andre dersom noen har tatt kontakt

HS: Mitt inntrykk var at det var kaos når de fleste land stengte

med meg og vært fornøyd med det – da vil det være flere som

ned i mars. Det var noen studenter som dro hjem fort, mens

bruker tilbudet. Dere er tross alt den beste reklamen for meg.

andre ble igjen, som for eksempel i Praha. Det var veldig travelt

SBE: Til slutt vil jeg spørre deg om du har noen råd til studenter

for meg de to-tre ukene da studentene skulle bestemme seg

som er i krise?

for om de skulle reise eller ikke. Skolene ga ikke beskjed om
hva som kom til å skje med utdannelsen – kom man til å miste

HS: Jeg har veldig tro på rutiner. Stå opp – gå ut en tur – gjør

skoleplassen dersom man dro hjem, ville eksamen være på nett

målene for dagen. Det kan være dager som føles veldig tunge,

eller ikke? Denne usikkerheten preget studentene spesielt i

men dersom man får til å gjøre noen av målene man satte seg,

starten, men også senere på våren.

kan man likevel legge seg med god samvittighet og et smil om
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munnen. Et annet råd er å prate med venner eller familie. Le litt,
prat med dem om noe som er hyggelig. Ha noen gulrøtter som
du kan se fram mot. Hvis man trenger å prate med noen utenforstående så kan man ringe meg. Hvis man gjør disse tingene,
så tror jeg man er godt i gang med å håndtere en krisesituasjon.

Når intervjuet er over, takker vi for samtalen og hun skynder seg
til sitt neste gjøremål for dagen. I krisesituasjoner er det viktig
at vi tar litt ekstra godt vare på hverandre. Det kan også være
vanskelig å vite at man befinner seg i en krise, og derfor må
man være god til å prate med hverandre og støtte hverandre,
som Hilde sier. Har du lyst til å kontakte Hilde så kan hun nås
på alle sosiale medier, og svarer veldig raskt på henvendelser.
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Studenter spiser matpakken blant
lik, dyr og kjemikalier
Studentsamskipnadene og studentenes velferdstilbud ved de ulike universitetene har flere ganger vært tema i Æsculap. På 80-tallet ble det jobbet
for at studentene skulle få et godt kantinetilbud i Bergen. Studentenes
Kantine-Komite (SKK) ble dannet i et forsøk på løse problemet. I 1985
kontaktet de Bergens Tidende for å få blest rundt saken, noe som ble mer
dramatisk enn forventet.
Synne Lofstad
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Strange fruit
Southern trees
Bearing strange fruit
Blood on the leaves
And blood at the roots
Black bodies
Swinging in the southern breeze

Strange fruit hangin’
From the poplar trees
Pastoral scene
Of the gallant south

54

Them big bulging eyes
And the twisted mouth
Scent of magnolia
Clean and fresh
Then the sudden smell
Of burnin’ flesh

Here is a fruit
For the crows to pluck
For the rain to gather
For the wind to suck
For the sun to rot
For the leaves to drop
Here is
Strange and bitter crop

Abel Meeropol, The New York Teacher (1937)
Om teksten: https://snl.no/Strange_Fruit
Redaksjonen anbefaler: Nina Simones tolkning
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Forskningsnytt
I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra forskningens verden.
Tekst: Kamalpreet Kaur

Perinatal smitte av covid-19
Covid-19, forårsaket av alvorlig akutt respirasjonssyndrom (Coronavirus 2 /SARS-CoV-2), har spredt seg
over hele verden med betydelige konsekvenser for
folkehelsen. Voksne med underliggende sykdom har
størst risiko for alvorlig sykdom og død, imidlertid vet
vi lite om konsekvensene av SARS-CoV-2-infeksjon
hos gravide, fostre og spedbarn.
Mellom 22. mars og 17. mai 2020, ble det gjort en
observasjonell kohortstudie ved tre sykehus i New
York (NY, USA). Formålet med studien var blant annet

sine. 79 av de 82 nyfødte hadde en gjentatt PCR-test
5-7 dager og 14 dager etter fødsel, og også her var ingen
av testene positive. Ingen av spedbarna hadde heller
symptomer på covid-19.
Studien antyder at perinatal overføring av covid-19
sannsynligvis ikke vil forekomme, dersom riktige hygieniske forholdsregler er iverksatt. Studien gir heller
ingen grunn til å tro at amming, og det at spedbarn
oppholder seg i samme rom som mødre som har testet
positivt for SARS-CoV-2, gir større risiko for smitte.

å identifisere potensielle risikofaktorer forbundet
barn. Denne studien ble senere publisert i The Lancet

Det var totalt 1481 mødre med i studien, hvorav 116
mødrene fikk være i direkte hudkontakt med barnet
gisk maske når de var i nærheten av deres nyfødte.
Dessuten måtte de praktisere riktig håndhygiene før
direkte kontakt med barnet: før amming eller utføring av annen rutinemessig pleie av barnet. Resten
av tiden ble den nyfødte holdt i en lukket kuvøse i
samme rom som moren.
Alle de nyfødte, med mor som var positiv for SARSCoV-2, ble testet for viruset innen 24 timer etter fødsel,
og ingen var positive for SARS-CoV-2. 82 av spedbarna
fullførte oppfølging på dag 5-7 etter fødsel. Av de 82,
opphold 68 av dem seg i samme rom som moren i
dagene etter fødsel, og alle mødrene fikk amme barna

bevis. I mai 2020 ble det publisert en systematisk
potensiell dose-respons-forbindelse mellom inntak
av protein i kostholdet og risikoen for dødelighet
grunnet hjerte- og karsykdommer og kreft [2]. Den
systematiske oversikten tok utgangspunkt i 32 prospektive kohortstudier. I løpet av oppfølgingsperioden
på 3,5 til 32 år, forekom det 113 039 dødsfall (16 429
av hjerte- og karsykdommer og 22 303 av kreft) blant
715 128 deltakere.

«Ingen av spedbarna hadde heller symptomer på covid-19.»

I den publiserte studien konkluderte forfatterne med
at et høyere inntak av begge typene av protein var
assosiert med en lavere risiko for generell dødelighet.
Studien viste også at inntak av planteprotein var

testet positivt for SARS-CoV-2 før fødsel. Disse 116
samt amme i fødestuen, men måtte bære kirur-

redusert risiko for dødelighet i noen studier, mens
andre undersøkelser ikke har klart å avdekke slike
oversikt i The BMJ hvor hensikten var å undersøke en

med overføring av SARS-CoV-2 fra mor til nyfødte
i juli 2020 [1].

et relativt høyt proteininntak har blitt assosiert med

assosiert med lavere risiko for generell dødelighet
Inntak av dyre- og planteproteiner og risiko for

og dødelighet grunnet hjerte- og karsykdommer,

mortalitet

men ikke for dødelighet grunnet kreft. Inntak av

Hjerte- og karsykdommer og kreft er fremdeles de to

animalsk protein hadde ingen signifikant assosia-

ledende dødsårsakene i verden. Kosthold spiller en

sjon med høyere risiko for hjerte- og karsykdommer

viktig rolle i utvikling av disse sykdommene. Det er

eller kreftdødelighet. Derimot konkluderte de med

fremdeles uklart hva som er den optimale makronæ-

at erstatning av mat med høyt animalsk protein med

ringsstoffsammensetningen i et kosthold, spesielt for

planteprotein kan være assosiert med lengre levetid.

proteininntak. Globalt sett er det oppdaget tendenser
til et mer proteinrikt kosthold. I tillegg har dietter med
høyt proteininnhold nylig blitt enda mer populært
på grunn av dets antatte effekter på vekttap, bevaring
av muskelmasse og økt styrke.
Funn om sammenhengen mellom proteininntak og
levetid er fremdeles kontroversielle. Et kosthold med
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Potensielle effekter av forstyrrelse av
HIV-programmer i Afrika sør for Sahara forårsaket
av covid-19
Avbrudd i helsehjelp i afrikanske land sør for
Sahara forårsaket av covid-19 kan føre til uheldige

NR032020

«(...)avdekket at 13% av personene opplevde at
de ikke hadde tilgang til kronisk medisinering
under lock down.»

konsekvenser for helsen til mennesker. Årsaken til

i HIV-relaterte dødsfall over en 1-års periode, sam-

slike forstyrrelser kan blant annet være sykelighet

menlignet med ingen forstyrrelse. I Afrika sør for

og dødelighet relatert til covid-19, klinikknedleggel-

Sahara utgjør dette 296 000 menneskeliv. Avbrudd i

ser eller redusert tilgjengelighet på helsetjenester,

ART vil blant annet øke overføring av HIV fra mor til

fysisk avstand og andre tiltak iverksatt for å bekjempe

barn. Selv om avbrudd i tilbudet av ART-behandling

spredning av viruset.

vil ha den mest dramatiske effekten på dødelighet

HIV forblir svært utbredt i Afrika sør for Sahara. I
forbindelse med covid-19-pandemien har det oppstått en reell bekymring for at mulige forstyrrelser i
HIV-programmer kan påvirke HIV-relatert dødelighet og ikke minst nye infeksjoner. I mai 2020 ble det
gjort en undersøkelse av World Health Organization
(WHO) hvor lagerbeholdningen for essensielle førstelinjemedisiner ble rapportert å være tilstrekkelig
for kun tre måneder eller mindre i fem av 13 land i

og nye infeksjoner, vil effekter av dårlig klinisk pleie
grunnet overbelastede helseinstitusjoner, avbrudd
i forsyningen av andre medisiner, og suspensjon av
HIV-testing også ha en betydelig effekt på dødelighet
og smitte. Dessuten kan avbrudd i kondomsforsyninger og fagfelleopplæring gjøre befolkningen mer
mottakelig for økning i HIV-forekomst, selv om fysiske
distanseringstiltak kan føre til reduksjon i risikofylt

av mennesker som lever med HIV, drevet av Human
Sciences Research Council i Sør-Afrika, avdekket at

kalles mikrokefali. Skaden innebærer at barnet fødes
med liten hodeskalle og underutviklet eller liten hjerne
[5]. I tillegg påvirker viruset synsfunksjonen. De store
utbruddene av zikafeber, som man observerte i mange
deler av verden i 2015 og 2016 – deriblant Colombia,
har avtatt [5].

«I den publiserte studien konkluderte forfatterne med at et høyere
inntak av begge typene av protein
var assosiert med en lavere risiko for

seksuell atferd.

generell dødelighet.»

Afrika sør for Sahara. Årsaken var at leverandører ikke
fikk levert medikamentene i tide. En undersøkelse

Symptomene er vanligvis milde, men zikafeber hos
gravide gir økt risiko for en alvorlig fosterskade som

Zika-virussykdom og graviditetsresultater i
Av 5673 gravide kvinner med Zika-virussykdom som

Colombia
I en artikkel publisert i The New England Journal

ble undersøkt i denne studien, ble det født 93 spedbarn

til kronisk medisinering under lock down.

of Medicine i august 2020 ble effekten av Zika-

eller fostre med hjerne- eller øyefeil. Forekomsten av

virusutbruddet på graviditeter og fødselsdefekter i

hjerne- eller øyedefekt var høyere blant svangerskap

I august 2020 ble det publisert en modelleringsstudie

Colombia undersøkt [4]. Studien samlet nasjonale

der mor hadde symptomer for Zika-virussykdom

i The Lancet som hadde som mål å estimere effekten

overvåkningsdata fra tilfeller av gravide kvinner med

i første trimester enn hos de med utbrudd i andre

av ulike potensielle forstyrrelser i HIV-forebygging,

Zika-virus fra 2015 og 2016, og sammenlignet den

eller tredje trimester. Utbredelsen av hjerne- eller
øyedefekter under utbruddet var 13 per 10 000 levende

13% av personene opplevde at de ikke hadde tilgang

testing og behandlingstjenester for HIV i Afrika sør

landsomfattende forekomsten av hjerne- og øye-

for Sahara [3]. Studien vurderte ulike scenarier for hva

defekter under utbruddet av Zika-virus i Colombia

fødsler, sammenlignet med en prevalens på 8 per 10

som kunne skje seks måneder til ett år fra 1. april 2020.

i disse to årene, med utbredelsen både før og etter

000 levende fødsler før utbruddet og 11 per 10 000

Studien konkluderte med at et seks måneders avbrudd

levende fødsler etter utbruddet. Det var altså mer

utbruddstiden.

vanlig med hjerne- eller øyefeil hos spedbarn eller

i tilbudet av antiretrovirale legemidler (ART) for 50%

Zikaviruset smitter vanligvis til mennesker ved

fostre under Zika-virusutbruddet i Colombia, enn i

av befolkningen som lever med HIV, og som er på

myggstikk, men det er også rapportert om sek-

perioden før og etter.

behandling, forventes å føre til 1.63 ganger økning

suell overføring og overføring fra mor til foster.
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Podcastanmeldelse

Tobias

PRODUSERT AV MONSTER FOR NRK
4 EPISODER, CIRKA 2 TIMER
PROGRAMLEDER: JOACHIM FØRSUND
LAGET AV JOACHIM FØRSUND, SIGURD ØYGARDEN FLÆTEN,
KINE SOLBERG
2020

«Nå må jeg forsvinne»

paret har valgt å dele denne historien med oss: Da
det var tyngst for dem, prøvde de å lete etter andre
som hadde vært i samme situasjon, men fant ingenting.
De uttaler i podcasten at de ønsker å hjelpe andre,
ved å dele sine mørke stunder med omverdenen. Å
kjenne seg igjen i andre, er vel noe av det viktigste
vi opplever. Jeg synes derfor ikke bare at podcasten
er rørende, vakker, og fylt av sorg og tap, men også
full av kjærlighet. Den fungerer nærmest som en varm
klem til dem som lytter til den. Som leger vil vi møte
mange pårørende som er i sorg av ulike grunner. Jeg
mener man derfor også bør samle på erfaringer som kan
bidra til at man er en god lytter, kommuniserer tydelig
og viser omsorg til dem man møter. Det mener jeg
denne podcasten kan hjelpe oss med - jeg anbefaler
den på det varmeste!

«Så langt unna»
«Bare litt til»  
«Glimt av lys»
Bare titlene på de forskjellige episodene i denne serien
er hjerteskjærende. I seg selv vitner de om mennesker
i desperasjon, om iboende inderlighet, og om håp.
Denne podcasten handler om paret Nadina Bouhlou
og Harald Eia, som i 2019 fikk en sønn med en alvorlig
sykdom (ARPKD) med døden som følge. De er rause
som deler sin historie med omverdenen, og Joachim
Førsund som intervjuer dem, har lagt ned en særskilt
fin medmenneskelig innsats i måten han møter dem
på. Gjennom fire episoder på rundt en halvtime hver,
får vi følge med Nadina og Harald fra lykkerus, inn i
håpløshet, inderlig kjærlighet og sorg. Serien er vakkert
laget. Produksjonen er enkel, og består for det meste
av intervjuer med Nadina og Harald, ispedd nydelig
komponert musikk av Ola Kvernberg. Det er vanskelig
å høre på denne podcasten - det gjør så vondt. Men

Tuva Stranger Mjønes

Autosomal recessive polycystic kidney disease. SNL.no: www.snl.sml.no/ARPKD

1
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Er det en lege her???
Erlend Hem beskriver i et kort innlegg i 1995 det som er mange medisinstudenters mareritt: en eldre mann faller om på t-banestasjonen. Noen
spør, «er den en lege her?» Hva svarer da en «halvstudert legestudent»
som ikke husker sist han hadde førstehjelpskurs?
Synne Lofstad
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Hva skjer der du bor?
OSLO
Ingen arrangementer

BERGEN
Ingen arrangementer

TROMSØ

TRONDHEIM

Ingen arrangementer

Ingen arrangementer

NASJONALT

UTLAND
Ingen arrangementer
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Ingen arrangementer

TILLITSVALGTE

OSLO

BERGEN

TRONDHEIM

TROMSØ

leder

leder

leder

leder

Sina Nordby

Casper Faye

Henrik Lykke Joakimsen

sina.nordby@medisinstudent.no

Egil Brudvik
egil.brudvik@medisinstudent.no

casper.faye@medisinstudent.no

henrik.joakimsen@medisinstudent.no

nestleder

nestleder

nestleder

nestleder

Sonia Azmi

Synnøve Holmebukt

sonia.azmi@medisinstudent.no

synnove.holmebukt@medisinstudent.no

nasjonal styrerepresentant

nasjonal styrerepresentant 2020

Hanne Vonen

Benedicte Christine Opshaug

hanne.vonen@medisinstudent.no

benedicte.opshaug@medisinstudent.no

økonomiansvarlig

nasjonal styrerepresentant 2021

Ingvild Høymork

Dagny Nymo Førde

ingvildhoymork@hotmail.com

dagny.forde@medisinstudent.no

grunnutdanningsansvarlig

økonomiansvarlig

Van Thanh Luu
van.luu@medisinstudent.no
ns - representant 2020

Nora Ruud
nora.ruud@medisinstudent.no
ns - representant 2021

Aladdin Boukaddour

Hanna Kosberg Bredin
hanna.bredin@medisinstudent.no
nasjonalt styre

Xenia Cappelen
xenia.cappelen@medisinstudent.no
økonomiansvarlig

Aurora Vigstad
aurora.vigstad@medisinstudent.no

aladdin.boukaddour@medisinstudent.no
grunnutdanningsansvarlig
økonomiansvarlig

Hong Thanh Luu

Christoffer Drabløs Velde
christoffer.velde@medisinstudent.no

Nikolai Hagensen Eide
Stig Erlend Almåsbakk

hong.luu@medisinstudent.no
grunnutdanningsansvarlig

Susanne Hatlevoll Myhre
susanne.myhre@medisinstudent.no

Knut Søndenaa Kvåle
knut.kvale@medisinstudent.no

grunnutdanningsansvarlig

Carmen Bjørg Gómez Svanes
carmen.svanes@medisinstudent.no

kursansvarlig

Pia Bondø

Tone Svalgbjørg

pia.bondo@medisinstudent.no

tsvalbjorg@gmail.com

arbeidslivsansvarlig

pr - og webansvarlig

Kristina Korsvik

klinisk utvekslingsansvarlig

kristina.korsvik@medisinstudent.no

Saba Khan Ayaz
saba.ayaz@medisinstudent.no

Selma Vinge

forskningsutvekslingsansvarlig

arrangementansvarlige

Vishal Ighani
vishal.ighani@medisinstudent.no

Thomas Stillingen

folkehelseansvarlig

Yesha Makwana

selma_vinge@hotmail.com

Leonore Wünsche
leonore.wunsche@medisinstudent.no
utvekslingsansvarlig

Neera Kuganesan
neera.kuganesan@medisinstudent.no
Uswa Awan
uswa.awan@medisinstudent.no
global helse - ansvarlig

Santhiya Pirapakaran
santhiya.pirapakaran@medisinstudent.no
Vilte Getz

thmas.stillingen@medisinstudent.no  

Cecilie Klingenberg
cecilie.klingenberg@medisinstudent.no

yeshamakwana@yahoo.com
utvekslingsansvarlige

menneskerettighetsansvarlig

Victoria Dontsova

Emma Marshall
emma.marshall@medisinstudent.no

vicdontsova@gmail.com
Pauline Selle

pr - og webansvarlig

Victoria Marie Kibsgaard

Nora Chrstiane Graham
nora.graham@medisinstudent.no
mentoransvarlig

Benedikte Berge
benedikte.berge@medisinstudent.no

Linn Bordevich Johnsen
linn.johnsen@medisinstudent.no
Cecilie Løkken
cecilie.lokken@medisinstudent.no
folkehelseansvarlig

Sigrid Sandli
sigrid.sandli@medisinstudent.no
menneskerettighetsansvarlig

Håvard Svanqvist Søndenå
havard.sondena@medisinstudent.no
pr - og webansvarlig

Sunniva Hove
sunniva.hove@medisinstudent.no
arrangementansvarlig

arbeidslivsansvarlige

Olivia Høegh-Omdal Paulsen

kurs - og arrangementansvarlig

olivia.paulsen@medisinstudent.no

Magnus Fagerhem Sættem
magnus.saettem@medisinstudent.no

Petra Kvitting

victoria.kibsgaard@medisinstudent.no
kurs - og arrangementansvarlig

arbeidslivsansvarlig

paulinse@stud.ntnu.no

Victoria Tellefsen
victoria.tellefsen@medisinstudent.no

vilde.getz@medisinstudent.no
pr - og webansvarlig

nicolai.eide@medisinstudent.no

stig.erlend1@gmail.com

arbeidslivsansvarlig

Dorthea Grane
dorthea.grane@medisinstudent.no

petra.kvitting@hotmail.com
global helse - ansvarlig

medlemsansvarlig

Vilde Flø
vilde.flo@medisinstudent.no
Elise Sjetten Jacobsen
elise.jacobsen@medisinstudent.no
asculapansvarlig

Laila Gamst
laila.gamst@medisinstudent.no

Hanne Haugland

Oda Østby Madsen
oda.madsen@medisinstudent.no
æsculapansvarlig

hanne.haugland@outlook.com

bodørepresentant

Urd Svennevik

Åshild Nordbotten
ashild.nordbotten@medisinstudent.no

urd@svennevig.no

Bertine Bøe
bertineboe@gmail.com

finnmarksrepresentant
medhum leder

Mikkel Elvebakk Saidi

leder for medhum

mikkelsaidi@gmail.com

Marta Røttingen Enden
marta.enden@medisinstudent.no

Katrine Erke
katrine.erke@medisinstudent.no
leder medhum

Anna Yang Arntzen
anna.arntzen@medisinstudent.nol

hlf - representant

Arisha Nawaz
arisha.nawaz@medisinstudent.noleder

leder forbedring

Selma Alette Mikkelsen
selma.mikkelsen@medisinstudent.no

Mathilde Hernholm

tlf - representant
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leder

arbeidslivsansvarlig

postboks 1152 sentrum

Maren Brodshaug

Håvard Ulsaker

0107 oslo

maren.brodshaug@medisinstudent.no

Havard.ulsaker@medisinstudent.no

tlf / fax : 23 10 90 00/ 23 10 90 10

nestleder

nasjonal grunnutdanningsansvarlig

Marie Husebø

Vebjørn Andersson

marie.husebo@medisinstudent.no

Vebjorn.andersson@medisinstudent.no

nasjonal styrerepresentant 2020

utvekslingsansvarlig for innreisende studenter

Amalie Kollstrand

Yulia Panina

amalie.kollstrand@medisinstudent.no

Yulia.panina@medisinstudent.no

nasjonal styrerepresentant 2021

utvekslingsansvarlig for utreisende studenter

Andreas Schønberg-Moe

Silje Akselberg Iversen

andreas.schonberg-moe@medisinstudent.no

Silje.iversen@medisinstudent.no

økonomiansvarlig

utvekslingsansvarlig for forskning

Sime Auran Sjølyst

Merete Lan Olsen

simen.sjolyst@medisinstudent.no

Merete.olsen@medisinstudent.no

arbeidslivsansvarlig

global helse - ansvarlig

Abdi Abdikarim

Katarina Nordeng

abdi.abdikarim@medisinstudent.no

Katarina.nordeng@medisinstudent.no

utvekslingsansvarlig

prosjektansvarlig

Anna Kristine Amundrud

Inusiya Vasanthan

anna.amundrud@medisinstudent.no

inusiya93@hotmail.no

folkehelseansvarlig

nettredaktør

Åshild Fossum Eriksen

Lasse Holtan

ashild.eriksen@medisinstudent.no

nettredaktor@medisinstudent.no

menneskerettighetsansvarlig

æsculap - redaktør

Esmeralda Cecilie Pérez

Tuva Stranger Mjønes

esmeralda.perez@medisinstudent.no

Tuva.stranger@medisinstudent.no

pr - og webansvarlig

medhum - leder

Martine Mo Sandnes

Lana Ahmed

David Teigen

martine.sandnes@medisinstudent.no

lana.ahmed@medisinstudent.no

David.teigen@medisinstudent.no

kontortid : 09.00–16.00

leder

Øystein Ohr
oystein.ohr@medisinstudent.no
internasjonalt ansvarlig

Åshild Nordbotten
ashild.nordbotten@medisinstudent.no
nasjonal
styrerepresentant fra nmf trondheim

Ådne Ringvoll
adne.ringvoll@medisinstudent.no
nasjonal
styrerepresentant fra nmf utland

Amalie Kollstrand
amalie.kollstrand@medisinstudent.no
nasjonal
styrerepresentant fra nmf oslo

Nora Ruud
nora.ruud@medisinstudent.no
nasjonal
styrerepresentant fra nmf bergen

Xenia Cappelen
xenia.cappelen@medisinstudent.no
nasjonal
styrerepresentant fra nmf tromsø

kursansvarlig

Tjerand Aas Skålnes
tjerand.skalnes@medisinstudent.no
kontaktpersonansvarlig

Leah Khan Barstad
leah.barstad@medisinstudent.no
leder medhum utland

Christer Bøhler
christer.bohler@medisinstudent.no
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