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LEDER

MINNER
Minner er kraftige saker. Et minne kan rive deg ut av
nåtiden, og slenge deg tilbake til gymtimen i 3. klasse
hvor hjertet ditt raste avgårde. Eller til første gang du
var forelska, og hjertet ditt holdt på å sprenge. Minner
er universelt for mennesket, og bryr seg ikke om
forskjellene blant oss - vi har dem alle sammen [1]. De kan
være styrende for hvordan vi lever. For eksempel lever
noen mennesker i konstant nostalgi, og strever veldig
med å finne tilbake til #denfølelsen. Andre er opptatt av
å skape nye minner hele tiden, og lever i et forrykende
tempo. De fleste befinner seg sikkert et sted midt i mellom
ytterpunktene.

Bilde: Privat

TUVA STRANGER Mjønes
I litteraturen (og da snakker jeg om skjønnlitteraturen!) er

REDAKTØR

det særlig én forfatter som har satt ord på minner på en
måte som mange må ha kjent seg igjen i, nemlig Marcel
Proust. Han er blitt beskrevet av forfattere og lesere som

fort - da er også dine perinevrale nett mindre utviklet.

én av de mest innflytelsesrike forfatterne på 1900-tallet.

Ettersom alderen gjør sin jobb vil nettene utvikle seg,

Siden hovedverket hans [2] er på 12 bind og er over 3200

og vi har vanskeligere for å lære nye ting. Forskerne tror

sider langt, tenkte jeg at jeg kunne gi dere en smakebit

at nettene kanskje utvikles med alderen for å beskytte

fra noen av de mest kjente partiene i verdens litteratur-

tingene som allerede er innlært. Men vi kan jo fortsatt

historie - plommen i egget, pølsa i rosinen. Se opp for

lære nye ting i voksen alder? En av grunnene til dét, er

utdrag med gammelt (men nydelig!) språk, som på briljant

et triks hjernecellene våre kan: nemlig produsere noen

vis beskriver hvordan det er å bli dratt tilbake av minnenes

enzymer som har evnen til å «klippe hull» i de perinevrale

kraft. Hvis dere vil leke beleste, kan dere merke dere at det

nettene. Ganske kult.

som utløser hele tankerekken hans er en madeleine-kake.
Så neste gang du plutselig får en sterk fornemmelse av et
minne, gjerne som følge av noe du spiser eller lukter, kan

Noe annet som er ganske fantastisk å tenke på (hvertfall

du utbryte: «Dette er min madeleine-kake!»

for redaksjonen!), er at Æsculap nå er 100 år! I 1920 ble
det skrevet for første gang fra den første redaktøren i det
første Æsculap-magasinet. Noen tilbakeblikk unner vi oss

I 2018 ble en gruppe forskere ved Centre for Integrative

derfor i denne historiske utgaven av Æsculap. Håper dere

Neuroplasticity (CINPLA) de første i verden (!) til å

synes det er morsom og interessant lesing.

påvise at langtidsminnene våre blir ødelagte, dersom
noe som kalles for «perinevrale nett» blir brutt ned
[3]. Rundt hjernecellene våre har man oppdaget denne
strukturen, som stabiliserer synapsene til andre hjerneceller, og som dermed har betydning for hukommelsen
vår. De perinevrale nettene beskrives av forsker ved
UiO, Marianne Fyhn, som en slags nettingstrømpe som

1. Med unntak av personer som har lidelser som påvirker minnet, som for
eksempel Alzheimer.

ligger utenpå nevronene. Disse strukturene er langt mer

2. På sporet av den tapte tid (1913-1927)

stabile enn stoffene som finnes inne i nervecellene. Når

3. B. Røsjø. «De fant «nettingstrømpene» som beskytter langvarige minner
i hjernen». Titan.uio.no. https://titan.uio.no/node/2681 (Lest 16.02.20)

du er ung har du færre minner, men lærer også veldig
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Har du lyst til å skrive for Æsculap?
Ta kontakt med oss på redaktor.aesculap@gmail.com!
Frist for innsending til #2 med tema FRIHET: 16. mars 2020
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In memoriam

Oswald Theodore Avery
(1877-1955)
Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen
Bilde: Digital Commons Rockefeller University

I 1953 ble James Watson og Francis Crick hyllet for oppdagelsen av DNAets struktur, den
doble heliksen. Premisset for denne hyllesten var at genets substans, DNAet, var etablert.
Inntil midten av 1900-tallet fantes det en allmenn overbevisning om at gener måtte være
bygd opp av proteiner, da proteinet var i stand til å reflektere genenes mangfold av uttrykk
og egenskaper. Med dette in mente kan man forstå den mer avdempede mottakelsen av
Oswald Theodore Avery oppdagelse av deoksyribonukleinsyre som organismenes genetiske
kode i 1944. Det var tidligere sådd tvil i det genetiske forskermiljøet om de fire basene i
DNAet kunne evne å representere kompleksiteten en organismes arvemateriale krevde.
Den forsiktige mannen Avery og hans forskerteam annonserte funnet etter omlag
30 års forskning på pneumokokker i forbindelse med pneumoni. Det ble observert endringer hos bakteriene som kunne forklares ved horisontal genoverføring,
transformasjon, mellom pneumokokkene. Materialet som ble overført hadde en
hvit og klumpete karakteristikk, hvilket en gjennomsnittlig genetiker i dag gjenkjenner s om de oksyrib onukleinsyre (DNA). Aver ys forskergr upp e ve d
Rockefeller-instituttet konkluderte med at DNAet var stoffet som brakte minnene om tidligere generasjoner til liv gjennom stadig nye avkom. At vårt
arvemateriale, i likhet med pneumokokkene, bestod av deoksyribonukleinsyre.
Denne oppdagelsen har lagt grunnlaget for molekylærgenetikken slik vi kjenner den i dag.
Kunnskapen har blant annet gitt mulighet til å forstå arvelighet, kartlegge sykdomsrisiko,
samt veilede og behandle ved genetisk betingede sykdommer.
Oswald Theodore Avery ble født i Halifax, Canada, i 1877, etter at hans foreldre emigrerte
fra Storbritannia i 1873. Ved 10 års alder flyttet Oswald og hans familie videre til Upper
East Side i New York, der hans far startet en kristen menighet. Som ung var Oswald
Avery interessert i og studerte musikk. Først på universitet ble hans naturvitenskapelige interesser vekket, og i 1904 fullførte Oswald medisinutdannelsen ved universitet i
Columbia. Han tilbrakte nærmest hele sin karriere som forsker ved Rockefeller-instituttet
og med forskning på pneumokokker. Det er omdiskutert om Avery noen gang har fått
den anerkjennelsen han fortjener for sitt uvurderlige bidrag til medisinsk vitenskap. I
1945 fikk han i alle fall den årlige Copleymedaljen av det britiske vitenskapsakademiet
Royal Society for fremragende forskningsprestasjon i forbindelse med oppdagelsen av
arvematerialet.
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HISTORISK TILBAKEBLIKK

Fakultetet er som et stort,
dumt dyr
De fleste som har gått seks år på medisinstudiet, har vel opplevd en konflikt eller to mellom studentene og fakultetet. I 1925 var det åpen konflikt
mellom studentutvalget på medisin i Oslo og fakultetsstyret, og Æsculaps
redaksjon slang seg selvfølgelig med i debatten.
Synne Lofstad
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MEDHUM-AKSJONEN 2020
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Her ser dere refleksjoner - snedig! Herlig symbolsk, tenker vi.
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Motiverende intervju
– hva er det?
Tekst: Tuva Stranger Mjønes, redaktør
Foto: Privat

Det er fristende å si «Bare slutt med det, det er farlig!», til en som
vil slutte å røyke. Men det vil ikke hjelpe personen nevneverdig i å
faktisk lykkes. Så, selv om du med din kunnskap vet at en person
bør slutte å røyke, bør du unngå det man kan kalle «korrigeringsrefleksen». Ved å benytte en metode som kalles «Motiverende
intervju» (heretter omtalt som MI) i møte med noen som ønsker
endring, øker sannsynligheten for at personen endrer på uvanen.
Metoden ble i utgangspunktet utviklet for å behandle alkoholisme
på 80-tallet. I denne artikkelen skal Æsculap gi deg informasjon
om hvordan man kan gjennomføre en slik samtale. Dersom du
bruker MI når du møter pasienter kan du med stor sannsynlighet
bli en dyktigere lytter, og bidra til positiv endring hos pasienten.

Selv hørte jeg først om MI i en podcast som heter «Podkurs
i Motiverende Intervju»[1]. Det er et opplegg på 4 episoder,
laget av Herman Egenberg (lege) og kursholder Solveig HøeghKrohn, produsert av Helsedirektoratet. Jeg ble så motivert av
podcasten at jeg tenkte: DETTE MÅ ALLE LÆRE SEG!
Ved noen universiteter er undervisning i MI obligatorisk for
medisinstudenter. Men både redaksjonen og Helsedirektoratet
er enige i at metoden bør vies mer oppmerksomhet, og at det
vil være nyttig for alle fremtidige leger å mestre den. Vi er for
eksempel ikke innom denne metoden ved mitt universitet i
Pécs, Ungarn.
MI er en ferdighet som kan være nyttig for å hjelpe folk som
sliter med spiseforstyrrelser, angstlidelser, spillavhengighet,
endring av kosthold, og mye mye mer. MI er også nyttig for
andre som ønsker å få et verktøy for bedre kommunikasjon
med dem rundt seg. Lenger ut i denne utgaven av Æsculap kan
dere lese et intervju med Herman Egenberg, der vi går mer i
dybden på detaljene rundt hvordan man kan gjøre et godt MI,
og om potensielle utfordringer. Uansett - her er litt grunnleggende informasjon om MI, hentet fra Helsedirektoratets
egne ressurssider om metoden [2].
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MOTIVERENDE INTERVJUE -HVA ER DET?

4 GRUNNVERDIER I MI
1.

Partnerskap: Man skal finne ut hva problemet og
målet er, sammen. Du som hjelper skal styre
samtalen, men ikke manipulere.

2.

Aksept: Hvis personen du hjelper ikke føler på
aksept fra deg som hjelper, vil det være vanskeligere
for hen å endre seg. Pasienten har siste ordet og
velger selv hva hen gjør - og det må vi huske på
mens vi prater!

3.

Medfølelse: Vis det!

4.


ENDRINGSSNAKK:
SELVMOTIVERENDE YTRINGER!
Dette er nesten en regel: Det er viktig at det er personen selv
som uttrykker at hen ønsker endring, og også når det skal
skje. Ikke du som hjelper! Dette kaller man for endringssnakk.
Hvis du klarer å hjelpe personen til å undersøke egne følelser
og tanker rundt det hen ønsker å endre, øker sannsynligheten
for at det faktisk blir endring. Ta heller i bruk triksene nevnt
ovenfor: de 4 grunnverdiene og EDRAS!
Du kan også lokke frem endringssnakk. Dette kan gjøres på
mange måter, og her er noen av de gode setningene/triksene
Helsedirektoratet har listet opp for å få dette til:

Nysgjerrighet/fremkallelse: Du skal gjøre en aktiv
innsats for å forstå hvordan personen har det. Lytt
gjennom å speile det som har blitt sagt!

EDRAS - PRINSIPPER I MI
Akronym er ordet for forkortelser som tar forbokstaven i hvert ord
og setter det sammen til ett, som her: EDRAS. Så vet dere det. Her
er noen prinsipper man skal ta i bruk i et MI:
E

– Uttrykke Empati: Bruk refleksjoner for å vise
forståelse for personen.

D

– Utvikle Diskrepans1: Finn ut hva som skurrer hos
personen du prøver å hjelpe - i hvilke områder er
det en diskrepans mellom hva personen ønsker og
hva hen gjør?

R

– Unngå Argumentering: Ikke prøv å overtale personen
til å gjøre endringer. Det må komme fra personen
selv! Du kan tilby informasjon, og så er det opp til
personen selv hva som skjer videre.

S

– Støtte mestringskompetanse: For å bli motivert må
personen du snakker med ha tro på at hen kan
klare å endre atferd. Prøv å finn ut hvor viktig end
ringen er for personen, og hvor stor tiltro hen har til
seg selv. Still åpne spørsmål, oppsummer gjerne,
og reflekter med egne ord over det som har
blitt sagt.

Spør direkte om hva som oppleves problematisk, om
personen har planer for å endre på noe, og om de har tro
på sin egen mestringsevne

•

«Fortell litt mer om det…»

•

«Hva er dine verste bekymringer rundt dette?»

•

Se tilbake til tider før det var et problem

•

Se framover, og fokuser på håp og bedring

•

Hva er målene til personen du snakker med?
Hva du må passe på at du IKKE gjør:

– Rulle med motstand: Når man skal gjøre en vanskelig endring er det normalt at man opplever motstand. Du bør ikke møte motstand du merker hos
personen med aktiv korrigering - prøv heller å
reflektere tilbake over det som blir sagt til deg. For
eksempel ved å omformulere det som ble sagt.
Da har du prøvd å forstå, og personen du snakker med
vil føle at du tar ting på alvor. Still åpne spørsmål!

A

•

•

Ha en forurettet holdning overfor personen

•

Gi ordre, dirigere eller kommandere

•

Gi råd, forslag eller løsninger uten å ha fått lov

•

Overtale med logikk, argumentere eller dosere

•

Dømme, kritisere eller klandre

•

Gjøre narr, gi skam eller sette merkelapp

•

Tolke eller analysere

•

Forsikre, sympatisere eller trøste

•

Stille mange lukkede spørsmål

[1] «Diskrepans. ‘Ikke stemme overens, være i strid med, være forskjellig
fra’.» SNL.no https://snl.no/diskrepans (hentet 11.02.20)
14
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HELT TILSLUTT, OG IKKE FØR;
PLAN FOR ENDRING!

FLERE VIKTIGE BEGREPER
Å FORSTÅ I ET MI
Ambivalens: Vi antar at personen som søker denne hjelpen
likevel ikke helt er klar for endring. Det er viktig å snakke med
personen om denne dobbeltholdningen, fordi det belyser en
konflikt mellom det å ville endre på noe problematisk, versus
det å fortsette som før. Men ikke på en konfronterende måte
- bruk heller nevnte teknikker og måter å prate på, for å belyse
denne konflikten.

Som nevnt tidligere er det viktig at du ikke blir overivrig og
kommer med det du føler er løsningen på personens problem.
Planen skal utvikles etter man har klart å oppnå endringssnakk og motivasjon, og kan være til hjelp for å begynne
endringen. Du kan bidra med en struktur til hva som skal
være med i planen, og hva som er det endelige målet. Her
har Helsedirektoratet enda et artig akronym vi kan forholde
oss til, nemlig SMART:

Indre vs. ytre motivasjon: Ytre motivasjon er for eksempel
belønning og straff for en atferd. I MI prøver man å påvirke
den indre motivasjonen: øke bevisstheten rundt konsekvensene av atferden, jobbe med diskrepansen mellom hvordan
man har det nå og hva man ønsker.
Mestring: Hvis man skal klare å endre noe, må man ha troen
på at man kan klare det. Og: man må tro at endringen fører til
det man ønsker å oppnå. Fokus på hva personen har mestret
før er viktig her.

•

S: spesifikk (konkret i forhold til hva endringen innebærer)

•

M: målbar (hvordan bekrefter man at målet er oppnådd)

•

A: akseptabel (personen aksepterer planen og har vetorett)

•

R: realistisk (om endringen er oppnåelig)

•

T: tidsbestemt (sette et tidspunkt der man skal evaluere
endringen)

I planen kan det også diskuteres hva som er neste steg, hva
som trengs for å oppnå målet, og hvilke metoder som finnes
for å komme seg dit.

Agenda: En slags meny over viktige områder i livet til personen. Her kan man finne ut hva prioritert rekkefølge av disse
områdene er, og deretter ta for seg ett og ett tema. Det gjør
samtalen litt mer strukturert.

Æsculap ønsker deg lykke til med motiverende intervju!
Test det gjerne på en venn som ønsker å endre på noe, men
som ikke får det til. For egen del bør jeg for eksempel bli
bedre til å huske å ta tanntråd. Det er SÅ kjedelig!

Litteraturliste
[1] «Motiverende intervju (MI)». Helsedirektoratet.no.
https://www.helsedirektoratet.no/tema/motiverende-intervju-mi (Lest 09.02.2020)

«Podkurs i Motiverende intervju». Helsedirektoratet.
https://podcasts.apple.com/no/podcast/podkurs-i-motiverende-intervju/id1481580747?l=nb (Lest 09.02.2020)

15

[2]

«(...), smaken av kake dyppet i te - jeg kan ikke få den til
å fortelle meg hvilken spesiell omstendighet det dreier
seg om, hvilken periode av mitt forgagne liv.
Vil det kunne nå helt opp til overflaten av min klare
bevissthet, dette minne, dette svunne øyeblikk som et
identisk øyeblikk i nutiden er kommet så langt bort fra
for å kalle til live igjen, for å have opp fra dypet av mitt
jeg?

16

NR012020

(...)
Og likesom i denne japanske leken der man fyller vann
i en porselensbolle for å senke ned små papirbiter som
inntil da har vært uten form og kjennetegn, og som, så
snart de er kommet under vann, folder seg ut, får omriss
og farver, blir til presise og gjenkjennelige blomster,
hus og mennesker, slik var det nu med min fortid: Alle
blomstene i vår have og blomstene i parken til Monsieur
Swann, vannliljene i Vivonne, de brave menneskene i
landsbyen og deres små hus, kirken, hele Combray og
dens omegn, byen og havene, alt dette som får form og
fasthet, steg opp av min tekopp. (...)»

Utdrag fra På sporet av den tapte tid - I - Veien til Swann
(1913), av Marcel Proust.
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LIS1

LIS1

karianne haga
Tekst: Frida Faaland
Bilde: Privat

Alder: 28

Universitet: Oslo

Sykehustjeneste: Lærdal (ortopedi og medisin) / Førde (kirurgi)
Distriktstjeneste: Årdal
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Hvorfor valgte du LIS1 i Helse Førde?
Jeg hadde lyst til å ha LIS1 på et litt mindre sykehus, i tillegg
til at jeg hadde lyst til å se en ny del av Norge.
Hva er du fornøyd med?

Hvordan er livet utenfor legekontoret/sykehuset?

Lærdal er et lite sykehus og det finnes ikke LIS2/3-sjikt, bare
overleger. Som LIS1 tar man imot alle pasientene som kommer
når man er på vakt, men man har alltid bakvakt lett tilgjengelig
på telefon. Det er veldig lærerikt og spennende. Og så er det
et utrolig trivelig miljø.

Det er mye flott natur med både Jotunheimen og Jostedalen
i nærheten, så liker man å være i fjellet – sommer som vinter
– er det masse å gjøre! Det er derimot ikke så mange steder
å drikke kaffe latte...
Hvilke egenskaper tenker du er viktig som distriktsdoktor?

Hva er du ikke fornøyd med?

Tro på seg selv. Lytt til andre helsefagarbeidere. Vær ærlig om
det du ikke kan. Be om hjelp når du trenger det.

Her har jeg ikke så mye å komme med.
Hva har gjort mest inntrykk så langt?

Hvor mye jobber du hver uke?

Oj, det var vanskelig! Tror kanskje det må være å se effekten
av akutt trombolyse [1] hos en slagpasient som hadde
facialisparese [2].

I Lærdal jobber man cirka 125%. Hvor mye man jobber hver
uke varierer mellom ukene (5-delt vaktplan). På legekontoret
jobber jeg 37,5 timer i uken, og legevakt 2-3 ganger i måneden.

Hva er din beste erfaring som LIS-lege?

Tips til andre som skal i turnus?

Alle de små øyeblikkene der du gjør noens liv litt bedre.

Gled deg!

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?

Hva skal du gjøre etter turnustjenesten?

Det har jeg helt sikkert... Friskest i minne er da jeg låste
bypass-kortet (elektronisk ID-kort, red. anm.) mitt på legevakt etter å ha trykket feil pin tre ganger. Resultatet var at jeg
måtte skrive alle resepter og sykemeldinger for hånd resten
av helgen. Lærdom: Noter ned både pin- og puk-kode!

Jeg trives så godt her at jeg skal fortsette på legekontoret som
ALIS-lege (allmennlege i spesialisering, red.anm.).

[1] Akutt trombolyse: behandling hos pasienter med hjerneslag, der

Hvordan er arbeidsmiljøet på legekontoret/sykehuset?

man injiserer et medikament som løser opp blodpropper i en blodåre.

Veldig godt både mellom LIS1-legene, overleger, sykepleiere,
hjelpepleiere, bioingeniører og sekretærer. I Lærdal kjenner
alle alle!

[2] Facialisparese: ansiktslammelse (lammelse av ansiktsnerven, nervus
facialis).
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SPESIALISTEN

Fysikalsk medisin og rehabilitering
Tekst: Maria Høgeli Sjåfjell
Bilde: Bård Gudim

Klinikkoverlege og førsteamanuensis Frank Becker
jobber til daglig på Sunnaas sykehus.

Blålysmedisin og helikopter var i utgangspunktet Frank
Beckers plan. I stedet brakte hans interesse for kognitive
funksjoner og nevrologi ham inn i rehabiliteringsfaget. I
sitt arbeid hjelper han mennesker tilbake til livet. Han spår
spennende tider fremover for faget sitt.
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Hva går spesialiteten ut på?
Som navnet sier, er spesialiteten litt todelt. Fysikalsk medisin handler mest om tilstander i muskel-skjelett-systemet.
I rehabiliteringsmedisin hjelper vi pasienter med komplekse tilstander, for å oppnå et bedre funksjonsnivå og
komme seg videre. Et reddet liv skal også leves, og vi bidrar
gjennom forskjellige tiltak som trening, hjelpemidler,
kompenserende teknikker og mestring. Jeg jobber med nevrorehabilitering, altså rehabilitering etter skader i nervesystemet.
Hvordan foregår spesialistutdanningen?
Spesialistutdanningen er for tiden under endring. Med
utgangspunkt i mine kolleger i spesialisering på Sunnaas,
har jeg inntrykk av et godt opplegg. Vi er det største utdanningsmiljøet i Norge i vår spesialitet med 13 LIS-stillinger.
I spesialistutdanningen dekkes både fysikalsk medisin og
rehabiliteringsdelen, og vi legger vekt på at man lærer seg å
jobbe kunnskapsbasert. Vi har hele tiden mange prosjekter
på gang innen fagutvikling, forskning og innovasjon.

«Et reddet liv skal også leves, og vi bidrar
gjennom forskjellige tiltak som trening,
hjelpemidler, kompenserende teknikker
og mestring.»

Hvordan er en vanlig arbeidsdag?

Hvordan er arbeidsmiljøet?

For meg, som nå har en stilling som klinikkoverlege og en
bistilling som førsteamanuensis på UiO, er arbeidssituasjonen veldig privilegert med mange varierte oppgaver og
fleksibilitet. Den kliniske hverdagen er også hos oss, med
journalopptak, previsitt, visitt og epikriser. Den største forskjellen sammenlignet med andre spesialiteter er kanskje at
kommunikasjonen med pasientene, og arbeid i tverrfaglige
team, er ekstra viktig og tar mye tid.

På Sunnaas er det et veldig bra miljø. Alle hilser på hverandre
i korridorene, det er mye smil og latter. Da de ansatte for noen
år siden skulle velge sykehusets verdier, ble det profesjonalitet, engasjement og glede. Litt spesielt sammenlignet med
hva andre sykehus har kanskje, men jeg synes dette treffer
veldig godt.
Hva vekket interessen din for faget?
Det var nok spesielt min interesse for kognitive funksjoner
som førte meg til Sunnaas, og dermed fra nevrologi over til
rehabiliteringsmedisin. Hjernen er et utrolig fascinerende
organ. Da tenker jeg både på hvordan kognitive utfall arter
seg, og på hvordan hjernen kan endre seg og bedre sin funksjon etter en skade. Men ikke minst også at mennesker takler
motgang, omstiller seg og lever det nye livet sitt etter alvorlig
skade eller sykdom – også disse prosessene skjer jo i hjernen.
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«Å kunne hjelpe mennesker tilbake
til best mulig funksjon, og å bidra
til at livet blir så bra som mulig til
tross for funksjonsnedsettelser, er
veldig givende.»
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Er det noe spesielt innenfor rehabilitering og fysikalsk
medisin som særlig fenger deg?  
Som tidligere ambulansearbeider var den opprinnelige planen
blålysmedisin og å jobbe på helikopter, men med tiden endte
jeg altså opp i motsatt ende av pasientforløpet. Å kunne hjelpe
mennesker tilbake til best mulig funksjon, og å bidra til at
livet blir så bra som mulig til tross for funksjonsnedsettelser,
er veldig givende. Det var også avgjørende for meg å få jobbe
med kognitive funksjoner. I tillegg liker jeg veldig godt å
jobbe i team. Tverrfagligheten er jo et annet sentralt aspekt
ved rehabilitering, man jobber hele tiden sammen med andre,
og sammen for pasientene.
Hvilke personlige egenskaper kjennetegner spesialistene?

Hvordan vil spesialiteten utvikle seg i fremtiden?

Man må være lagspiller og være glad i å jobbe sammen med
andre. Som lege er man den faglige lederen av det tverrfaglige
teamet, og det bør man være komfortabel med. Det hører da
også med at man bør kunne kommunisere godt, både med
pasientene, pårørende og kolleger.

Det er spennende tider! Det er spesielt to ting som vil prege
feltet fremover, tror jeg. Det ene er den teknologiske utviklingen. Ny teknologi vil endre mye, noen stikkord er nye
hjelpemidler, for eksempel eksoskjeletter, det vil si et robotbasert ytre skjelett som «går med deg». Jeg tror at vi om ikke
så mange år vil se mennesker gå på gata med eksoskjelett
istedenfor rullestol. Det andre er at vi stadig lærer mer om
hvilke rehabiliteringstiltak som hjelper hvilke pasienter. Også
i vårt fagfelt vil vi se en utvikling som i onkologien, der man
stadig vet mer om undergrupper av kreft og behandler dem
forskjellig. Her blir legens kunnskap til å velge de riktige tiltak
for den enkelte pasienten spesielt viktig.

Hva slags utfordringer møter man i din spesialitet? Noe
du tenker skiller seg fra andre spesialiteter?
Under en rehabiliteringsinnleggelse har man mye kontakt
med pasienten og pårørende – på godt og vondt. Du kommer
tett inn på pasientene, er med på deres store livsendringer og
tar del i både oppturene og nedturene. I noen tilfeller møter
jeg alvorlige skjebner der det dessverre ikke alltid går bra. Det
kan være stor fortvilelse og krevende situasjoner med både
pasienter og pårørende. Da er legen ekstra viktig, og det kan
være tøffe tak. Men det er også veldig godt når man får løst
opp i slike situasjoner.

Tips til studenter som vil ta spesialiseringen?
Prøv det ut! Ta kontakt med en avdeling og spør om du kan
være med litt, ta en sommerjobb som assistent eller vikar,
eller skriv din prosjektoppgave om et rehabiliteringstema.
Og når det gjelder kognitive funksjoner: les en bok av Oliver
Sacks, for eksempel Mannen som forvekslet kona med en hatt!
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Begravelse av hode og forstand
i lærebøkene
Pugging, eller «ha et liv»? Dette ble diskutert i Æsculap i 1930. Året før hadde
Medicinerforeningen (MF) feiret sitt 100-årsjubileum med en stor fest og mye
alkohol. Det skapte debatt i Æsculap, både rundt hva MF burde bruke sin tid og
sine ressurser på, men også hvor mye tid medisinstudenter burde bruke på å se
utenfor fakultetets vegger.
MF har siden 1829 vært et sosialt samlingspunkt for studenter i Oslo. Foreningen
lever fortsatt og driver studentbaren «Anestesien» i kjelleren til Medisinsk fakultet
i Oslo.
Synne Lofstad
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NOSTALGI SOM MEDISIN

Nostalgi som medisin
Tekst: Sara Endestad
Bilde: xxx xxx/ Unsplash

Har du noengang vært nostalgisk, eller hørt en bestemor si at
«alt var bedre før»? Sannsynligheten er stor, for disse følelsene
er ganske universelle - de fleste har følt på et savn mot det som
en gang var en eller annen gang. Det er nemlig blitt forsket på
at vi husker minner som mer positive enn det de egentlig var.
Spørsmålet vi kan stille oss selv, er hvorfor det er slik og om det
har en hensikt i hverdagen vår.
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Professor i psykologi, Krystine Batcho, har forsket på nettopp nostalgi ved Le
Monye College i New York. Dette har hun skrevet flere interessante artikler
om. I en artikkel jeg leste i The Conversation [1], skriver hun at det er blitt vist
flere ganger at gode minner huskes bedre enn dårlige. Universitetslektor Ronny
Kjelsberg, ved NTNU, skriver i kronikken «Illusjonen om den gyldne fortid»,
at det ikke er tilfeldig hva vi husker. Han skriver at: «Det viser seg ganske
systematisk at minner knyttet til negative følelser i fortiden svekker seg mye
raskere enn minner knyttet til positive følelser» [2]. Både Batcho og Kjelsberg
forsøker å forklare hvorfor vi kan føle et savn til fortiden. Altså er det flere som
mener at minnene vi har oftest huskes som bedre, men også at vi lettere husker
de minner som er knyttet til positive følelser.

«Med dette forklares det at evnen til å legge
minner assosiert med vonde følelser bak oss,
gir oss bedre psykisk helse.»
Men er det bra at vi husker minner som bedre enn det de egentlig var?

Nostalgieksperten, Krystine Batcho, forsøker å forklare hva som er nostalgiens
effekt. Nostalgi defineres ofte som en lengsel etter noe i fortiden vår. Batcho
skriver i den samme artikkelen i The Conversation at nostalgi oftest oppstår
knyttet til endringer i livet. Når livene våre er i endring kreves det nye ferdigheter av oss, og tiden kan derfor være preget av økte forventninger og mer
stress. Batcho viser til en studie fra 2015, som viser at nostalgi kan fungere som
en stabiliserende kraft. Noe man trenger litt mer av, i en tid under endring.
Hun har forsket på nostalgi siden 1998, og i arbeidet hennes har hun sett at de
fleste nostalgiske minner tenderer å ha et fokus på forhold som kan berolige
oss under en stressende periode. Med dette forklarer hun altså at nostalgi
oppstår oftest i en periode preget av stress, hvor de nostalgiske tankene kan
virke stabiliserende, samt gi styrke og berolige oss.
Dermed kan vi kanskje si at slike minner blir betydningsfulle for vår psykiske
helse. Forskere har lenge har lurt på hvorfor vi husker minnene med positive
følelser bedre. Kjelsberg skriver: «Noe av svaret ligger i at en gruppe som ikke
har det slik, er de blant oss som sliter med depresjoner». Med dette forklares det
at evnen til å legge minner assosiert med vonde følelser bak oss, gir oss bedre
psykisk helse. Og nostalgi er en helt nødvendig komponent for denne evnen.

Litteraturliste
[1]

«The psychological benefits - and trappings - of nostalgia».
The Conversation. (Lest: februar 2020)
http://theconversation.com/the-psychological-benefits-and-trappings-of-nostalgia-77766

«Illusjonen om den gylne fortiden». Adressa.
(Lest: februar 2020) https://www.adressa.no/
meninger/kronikker/2018/02/05/Illusjonen-om-den-gylnefortiden-16017076.ece
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PROFILER

Minnene
Ta det med deg!
Det minste av grønt som har hendt deg
kan redde livet ditt en dag
i vinterlandet.
Et strå bare,
et eneste blakt lite strå
fra sommeren i fjor
frosset fast i fonna,
kan hindre skredets
tusen drepende tonn i
å styrte utfor.

Hans Børli, Vindharpe (1974)
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«(...) Det er alt. Det er mine første seks år.
Men dette er de kanoniserte minnene, etablert allerede
i syv-åtte-åringen, barndommens magi: det aller første
jeg husker! Det finnes imidlertid andre typer av minner.
De som ikke er fastlagte, og som ikke lar seg fremkalle
av viljen, men som nå og da likesom løsner og stiger
opp i bevisstheten av seg selv og en stund duver opp
og ned i den som en slags gjennomsiktige maneter,
vekket til live av en bestemt lukt, en bestemt smak, en
bestemt lyd… Med dem følger alltid en umiddelbar og
intens følelse av lykke. (...)»

Utdrag fra Min kamp. Tredje bok (2009), av Karl Ove Knausgård
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Intervju med Herman Egenberg, aka

HVORDAN motivere folk til
å gjøre endringer i livet
Tekst: Tuva Stranger Mjønes (redaktør)
Bilde: Privat

Herman Egenberg

33 år.
Fra Bjølsen i Oslo.
Jobber nå som LIS
på akuttpsykiatrisk på
Ullevål.

Det er tirsdag ettermiddag, litt seint, og jeg har hospitert på
fastlegekontor i hele dag. Jeg VET at jeg skal intervjue Herman
Egenberg, LIS-lege og hjernen bak [1] podkurset [2] i Motiverende Intervju (MI), og jeg VET at jeg egentlig gleder meg.
Men jeg FØLER meg sliten. Så vi får se, tenker jeg. Kanskje han
klarer å motivere meg til en motiverende samtale likevel. Og
kanskje vi kan sette verdensrekord i hvor mange ganger ordene
«motiverende» og «intervju» blir nevnt i løpet av én samtale.
Og kanskje DU kan bli en mye bedre lege i fremtiden, ved å
lese dette intervjuet. Vi håper på det.

[1] Men han er ikke oppfinneren av motiverende intervju - det ble utviklet
på 80-tallet! Sjekk også mer om podkurset utviklet i samarbeid med
Helsedirektoratet i samarbeid med Solveig Høegh-Krohn, i den mye kortere
artikkelen på side
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NR012020

Tuva S. Mjønes (TSM): Hva tror du vi skal snakke om i dag?

HE: Det er gøy, og nyttig å lære for sin egen del også.

Herman Egenberg (HE): «Et lite intervju om Motiverende

TSM: Ikke nødvendigvis bare for medisinstudenter?

Intervju, og (...) »
HE: Nei, det kan være nyttig for alle som ønsker å kommunisere
bedre – det er en veldig grunnleggende kommunikasjonsteknikk.

Herman siterer forespørselen min, og avfeier dermed kjapt min «kreative» åpning. Jeg går rett på sak.

TSM: Føler du ikke det kan bli litt kunstig? For eksempel i

det være med i dette magasinet?

møte med venner, hvis jeg kjenner at jeg har lyst til å bruke
det. Eller tror du det blir en naturlig del av kommunikasjonen,
sånn at man bare gjør det?

HE: Jeg tenker at det er to hovedpoenger å lære av MI som
student. For det første, så synes jeg det er er den enkleste
måten å skjønne at man kan drive litt med samtaleterapi. Det
gjelder ikke bare for psykologer - leger driver også mye med
samtaleterapi, og MI er en enkel form for dét. Så med MI blir
det mye lettere å lære det neste. For eksempel hvis man skal
lære seg kognitiv terapi, og noe som heter støttesamtaler. For
det andre er MI 3 ting:

HE: Jeg tror jeg er var på når noe er kunstig eller ikke. Det
lærer man seg når man trener på å snakke med pasienter og de
rundt seg. Men det kan absolutt bli kunstig hvis du plutselig
bruker en eller annen teknikk med en venn, men det merker
du jo! Det er bare å prøve det så merker du det. Men jeg lærte
først og fremst å lytte og holde kjeft, og det er jo aldri kunstig.

1. Det er en god start for å lære seg en stor del av legens verktøy

TSM: Det gleder jeg meg til å prøve på også!

TSM: Hva tenker du studenter kan lære av MI? Hvorfor burde

2. MI handler om å styrke pasienten. I stedet for å behandle,
så styrker man, motiverer og inspirerer pasienten. Dét blir
viktigere og viktigere i helsevesenet.

HE: Lykke til!

Hehe.

TSM: Hvorfor det?

HE: Før, hvis du var sjuk, var du innlagt i 3 uker på sykehus
og ble dulla med. Nå blir du lagt inn i 4 dager, henvist til
oppfølging hos fastlege som har 10 min til deg, og får råd
om å trene, ikke røyke og gå ned i vekt. Så det har skjedd
en ansvarsoverføring til pasienten, der det er mye fokus på
levevaner. De sykdommene vi dør av nå for tiden handler ofte
om levevaner og påvirkes av dem, så å kunne styrke pasienten
er SÅ essensielt for en lege! Og MI er et veldig bra verktøy
for å få til det.

«Motiverende intervju handler
om å styrke pasienten.»

3. Når du som medisinstudent lærer et konkret verktøy for å
bruke MI, så lærer du noe om motivasjon og psykologi som
du hvertfall ikke lærer så mye av i løpet av studiet, i hvert fall
ikke hvis du studerer i utlandet.
TSM: Riktig.
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TSM: Hvorfor hang du deg opp i det her? Du har kommet

borti denne teknikken som egentlig ble utviklet på 80-tallet.
Hvorfor ble du sånn, dette?

«Du, som ivrig lege, kan ikke ta
over hele styringa, kjøre over og
bare lage en plan og si ‘dette skal
du gjøre!’»

HE: Vi hadde dritbra undervisning i MI på Universitetet i
Oslo, og fikk prøve det på hverandre. Vi fikk veiledning av en
lærer, og det var helt mindblowing hvor bra det funka! Det
var dritfett - vi ble supermotiverte begge to. Det var litt sånn
aha-opplevelse. Men jeg har alltid synes psykologi og sånt er
spennende. Og samtaleterapi.

HE: Sånn at dét har jeg måttet lære meg. Og det kjemper jeg
med fortsatt. Når jeg har disse podcastintervjuene går jeg i
samme fella hver gang. Senest her forleden var det et intervju
jeg gjorde, hvor jeg var så ivrig at jeg kunne ikke bruke det til
noe. Folk hører jo på mine intervjuer for å lære, så jeg kunne
ikke legge det ut, for det var totalt… Jeg kunne ikke legge det ut.

TSM: Ja, for alle på studiet ble ikke like gira?

HE: Nei, jeg ble nok litt ekstra gira. Vi hadde også praksis i
6 uker på et fastlegekontor, og da fikk jeg sjansen til å prøve
det på et par røykende pasienter - og de drev og slutta! Det
var så jævlig tilfredsstillende! Jeg tenkte sånn; medisinstudent-Herman kommer her og kan ingenting - stakkars pasient,
som fikk meg i stedet for legen. Men så hadde jeg plutselig
pasienter som slutta å røyke takket være meg. Det var drittilfredsstillende. De ringte meg opp og sa, «Hei jeg har slutta!»
Helt konge følelse. Derfor synes jeg det var kult. Det med
podcasten var nok litt at jeg kjeda meg óg. Det var en idé jeg
fikk og så tenkte jeg bare – let’s do it!

TSM: Haha! (litt slemt, red.anm.)

HE: Ja... Så vi skal gjøre et nytt forsøk.

TSM: Nå stiller jeg noen litt «dumme» spørsmål, som jeg tror jeg

vet svaret på. Men jeg spør fordi jeg har lyst til å høre det fra deg.

TSM: Hva har du lært av MI som du ikke visste fra før? For du
er sikkert god på det fra før tenker jeg – man synes jo ofte at
ting man er god på er gøy.

HE: Ja, det er typisk noe jeg kunne gjort, følt at jeg visste
svaret på spørsmålene og så stiller jeg ikke spørsmålet. Og
så sitter du der da...

HE: Jo, men jeg har lært én ekstrem svakhet jeg har i sånne
samtaler som lege, eller egentlig litt generelt som person. Det
er overførbart til mange sammenhenger. Og det er at jeg blir
veldig ivrig i en terapisituasjon. Det skulle man jo tro er bra.
Jeg blir ivrig, jeg vil veldig gjerne at pasienten skal slutte å
røyke for eksempel, jeg er veldig på lag med pasienten. Men av
én eller annen merkelig psykologisk grunn (som man skjønner
hvis man tar MI-kurset) er dette counter-productive. For å
motivere pasienten så må hen få lov å eie prosjektet sitt sjæl.
Du, som ivrig lege, kan ikke ta over hele styringa, kjøre over
og bare lage en plan og si «dette skal du gjøre!»

TSM: Ja, for da hadde det jo ikke vært noe vits i å møte deg.

Da kunne jeg bare skrevet ned «Dette tror jeg Herman tenker
om MI.»
HE: «Intervju med Tuva, om hva hun tror Herman mener», hehe.

TSM: Okei. Jeg har hørt på det podkurset, og lest litt om MI,

men selv så er jeg litt redd for at det skal bli litt kunstig hvis
jeg skal begynne å bruke dette her aktivt. Jeg føler meg ganske
god på kommunikasjon, men jeg tenker at dette verktøyet
trenger også jeg. Jeg har mine svakheter, sånn som deg, og
det blir kjempegøy å prøve det. Har du noen ting du tenker
på for å unngå at det blir kunstig? Kanskje noe du tenkte i
starten da du begynte med MI?

TSM: Nei, for det funker ikke?

HE: Nei, det funker ikke på samme måten. Og jeg innså jo
ikke det før, at jeg er ekstremt ivrig.

HE: Jeg syns også det var rart i starten – hva er det egentlig
jeg skal gjøre? For når man lærer MI så lærer man flere ting
på en gang. Man lærer ferdigheter, som jo er viktige, men som

Jeg nikker bekreftende.
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ikke sier noe om hvilke spørsmål man skal stille. Du skal stille
«åpne spørsmål og reflektere tilbake» men hva faen, hvilket
åpent spørsmål!? Så, jeg syns at man skal prøve å gjøre det
veldig enkelt. Redusere terskelen for hva som er MI, sånn at
du kan prøve det ut med pasienter. Du har et kvarter med
pasienten på fastlegekontoret.

HE: Ikke bryte inn så mye, nei. En refleksjon er en påstand
du kommer med, som er en slags tolkning eller medføling av
det pasienten sier. Så hvis pasienten sier det samme: «Det er
så deilig å røyke!» så svarer du: «Ja, du synes det smaker godt,
og det er viktig for deg.»

TSM: Så du omformulerer det litt.

TSM: Okei, så ikke tenke at «Dette skal bli et perfekt moti-

verende intervju»?

HE: Ja, du omformulerer og prøver å skjønne hva pasienten
mener. Og så sier du det. Lager en liten refleksjon rundt det

HE: Nettopp. Du må legge opp til at så lenge du har spurt, én:
«Er det noe du har lyst til å endre på», og to: «Hva er fordelene
og hva er ulempene ved det?»

.
TSM: Solveig Høegh-Krohn (kursholder i MI, red.anm.) nevnte

også hvis jeg ikke husker feil, at man kan måle empatien til
den som er «hjelper» i den refleksjonen? Er det riktig tenkt?
Eller at man kanskje kan utøve empati gjennom refleksjonen?

TSM: Lage den der ambivalensen3, mener du?

HE: Ja. Hvis du har noen argumenter på den ene siden, og
noen argumenter på den andre siden – da har du gjort et MI.
Og du trenger ikke komme frem til en plan heller.

HE: Ja, på en måte. Du kan trikse til deg litt empati. Ja, det
er å være empatisk. Hvis du er empatisk så gjør du kanskje
det der litt automatisk. Jeg overhører av og til noen ganger
venninner på kafé – fy faen så bra refleksjoner det er der!

TSM: Nei. Kanskje også helst ikke, i blant? Så man ikke blir for

ivrig?

TSM: Ja, man kan få mye bekreftelse av venninner. Har du
sett den korte videosnutten av noen gutter og jenter som
hadde blitt stilt noen vanskelige spørsmål (Innafor – Mannen,
NRK. Red.anm.)? To gutter og to jenter satt i hvert sitt rom,
og takla det helt forskjellig. Jentene var rett i sånn: «Oi, jeg
forstår, hvordan følte du det da, hvorfor det, og det var leit å
høre, okei så du tenker sånn eller,» - med én gang litt MI-aktig.
Mens de gutta var sånn: «Ja, det er kjipt da, det er vanskelig» ikke noe frem og tilbake! Ikke at jeg skal trekke inn masse om
kjønn her, men. Jeg tror det er litt representativt.

HE: Ja, ikke sant. Det kan være fint for pasienten. Kanskje de
kan komme med en plan hvis de vil, men holde det der. Det
er mitt råd. Gjør dét først. Og så sier du til deg selv etterpå
at «Bra jobba, nå har du gjort et MI», og klapper deg selv på
skulderen.

TSM: Det var et godt tips! Det er sikkert flere som kan ha nytte

av det hvis de har lyst til å prøve seg på det her. Et litt konkret
spørsmål om en spesifikk del av MI – «dempe motstand med
refleksjon». Kan du si noe om det? For det var litt vanskelig
å forstå rent intuitivt.

«En refleksjon er en påstand du
kommer med, som er en slags
tolkning eller medføling av det
pasienten sier.»

HE: Ja. Dempe motstand med refleksjon. Okei, motstand er

et litt vanskelig begrep, men det er noe man merker av og til.
Du kan se for deg en bokser med guarden oppe. Det du vil
er at guarden skal gå ned. Så måten å redusere motstanden
på, er først å fremst å ikke argumentere. Ikke være ivrig. Hvis
pasienten sier «Jæ, men det er så deilig å røyke...!», så vil det
naturlige legesvaret være «Ja, men det er usunt!». Da argumenterer du, og motstanden kommer til å øke. Du bare merker
det. Mens refleksjon, det er å være et speil. Og bare jatte med.
TSM: Ikke bryte inn så mye?

[2] Ambivalens: flere og motstridende meninger eller oppfatninger
av noe. «Ambivalens». SNL.no: https://sml.snl.no/ambivalens
(hentet 15.02.20)
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HE: Jo, men det synes jeg er dritinteressant! Det er kjempestor
forskjell på kjønn på de greiene der. På Helsestasjonen for
ungdom kommer guttene alltid alene og er sure og stressa,
mens jentene kommer sammen, og fjaser som et helvete. De
driver og snapper og «Ååå se på det» og styrer på. Men det
er så bra! Det virker så trygt og kult å komme til legen med
gjengen sin.

(...)

TSM: Sånn som i Skam, hehe. Okei, det ble litt sidespor her nå.
Men greit, det med empati. Kan man egentlig drive med MI,
dersom man ikke føler noe for personen man snakker med?

TSM: Hvorfor er det trygt å oppsummere da? Hvorfor er det
en lett ting å gjøre, for deg? Det virker som om det er et
hvileskjær på en måte?

TSM: Et av tipsene dine i podcasten er at hvis du står fast, så kan
du bare oppsummere. Dette er ikke et spørsmål.

HE: Det er helt riktig. Veldig bra spørsmål.

HE: Ja, det er et hvileskjær. Det er rett og slett bare et triks!

HE: Jeg tror det går fint jeg.

Det gjelder ikke bare MI, det gjelder anamnese, eller når du
ikke kommer på hva du skal si. Oppsummering i seg sjæl har
mange verdier, for du får sjekka at du har fått med deg riktig
info fra pasienten. Det som ofte skjer når jeg oppsummerer, er
at jeg glemmer en detalj, og så sier pasienten «Ja, og husk det
og det!», som de allerede har sagt. Og da skjønner jeg at okei,
da var den tingen litt viktigere enn jeg tenkte. Men det som
også skjer i løpet av oppsummeringen er at enten pasienten
eller du kommer på et eller annet som er dritviktig, som du
vil ha med. Det bare forsterker alt. Det er som salt til maten

TSM: Ikke at jeg oppfordrer til å ikke føle noe, men...

HE: Det her er jo et verktøy, som er skapt for å hjelpe legen.
Og akkurat det der, hvis man får til de refleksjonene, så blir
det en slags støtte for å vise empati. Så jeg tror det går fint.
Hvis du har totalt mangel på empati, så er det kanskje litt
...vanskelig...

.

TSM: ...da er det kanskje vanskelig å være lege?

TSM: Der har vi et sitat! Har du noen mennesker i livet ditt
som har motivert deg til endring i livet ditt?

HE: Ja.

HE: Ja. Mange!

TSM: Men det kan hjelpe da? Jeg tror noen leger kan bli irriterte over

pasienten sin. At man blir så ivrig at man blir irritert og oppgitt.
TSM: Er det noen spesielle du tenker på?
HE: Ja, og i alle sånne tilfeller er det så fint å ha et konkret
verktøy, som du vet du er trent i. På samme måten som en
fotballspiller. Han kan bli sur, men han vet hva han skal gjøre,
så han sentrer ballen likevel!

HE: Ja, min venn Per. Vi møtes stadig vekk, vi trener sammen,
og er ambisiøse begge to. Så vi driver og coacher hverandre.
Han er veldig motiverende synes jeg. Og han stiller ofte
spørsmål når han lytter, men så kjefter han på meg når jeg
må skjerpe meg.

TSM: Ja, da er det jo ikke noe tvil. Er det litt sånn du føler det

når du bruker MI?
TSM: Der svarte du kanskje litt på mitt neste spørsmål.

Hovedgrunnen til at han er en motiverende person for deg
– er det fordi han bryr seg om deg, og spør deg hvordan du
har det?

HE: Ja, jeg tror det hjelper. Det å forholde seg til et rammeverk,

gjør at du både unngår å bli sur på pasienten, og det gjør det
også lettere å deale med det, hvis du faktisk blir sur.

HE: Ja.

TSM: Det høres jo veldig lurt ut ja. Man skulle selvfølgelig ønske

at det ikke var sånn, men jeg tror jo sånne ting oppstår hele tiden.
Jeg har jo opplevd selv at leger blir oppgitte i et møte med en
pasient, og at det går litt i klinsj. Hvor jeg tenker at her kunne
vi jo oppnådd noe, men så sier det bare stopp.

TSM: Og også gir deg litt motstand?

HE: Ja, eller han stiller litt krav da. Det er ikke greit at jeg kom
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et kvarter på trening, sånn som i dag for eksempel.

og tenker på ting man synes er vanskelig å endre på. Det er jo
veldig mange som prøver å få til dette i små eller store ting.
Hvordan skal man få noen til å slutte med noe de vet er farlig,
og de vet egentlig også hvordan?

TSM: Men ting som jeg har tenkt at er litt vanskelig med moti-

verende intervju for pasienten, er at det stiller jo en del krav til
pasienten som sitter der. Hvis man er veldig ressurssvak og sitter
i et sånt motiverende intervju - hva tenker du om det?

HE: Hvordan slutter man å røyke, hvordan begynner man å
trene? Du skal ha løsning på hvordan man gjør det?

HE: Det har jeg tenkt en del på. For jo mer ressurser
du har, jo smartere du er, jo bedre funker motiverende
intervju. MI funker ikke på barn, og ikke på folk som
er svekka kognitivt. (psykisk utviklingshemma funker
det ikke på). Det som er fint med medisiner er at det
funker på alle, eller hvertfall uavhengig av sosial og
økonomisk status.

TSM: Ja, hvordan overtaler man seg selv egentlig? Gjennom MI sier
du sikkert nå, men har du mer, noe kjøtt på beinet?

HE: Oo! Jeg kan svaret på det. Menneskelig motivasjon består
av bevisstheten – den rasjonelle delen av oss, og underbevisstheten. Jeg liker å tenke på det som en rytter som sitter oppå en
elefant. Og man skulle tro at ryttern er den som bestemmer,
ikke sant, men elefanten er sterkere. Så hvis elefanten vil spise
potetgull og røyke, så gjør den det. Du har ikke makt over
den. Så for å motiveres til noe, så må man connecte med det
emosjonelle – med elefanten. Det underbevisste.

TSM: I all hovedsak hvertfall...

HE: Mens MI gjør jo overhodet ikke det. Tar du MI på en eller
annen «killer» aksjemegler, så kommer han til å gå ut av døra
i flammer! Mens hvis du tar MI på andre som ikke har like
mye ressurser og motivasjon fra før, så er det tyngre. Ikke at
det ikke funker, men.

TSM: Dette blir en veldig fin illustrasjon.

HE: Du kan få en ny illustrasjon til! Inni hjernen, så har du
elefanten på den ene sida og ryttern på den andre. Og det er
ikke nødvendigvis så god kontakt mellom de (for noen av oss
er det bedre enn for andre). Så ryttern kan ikke bare skjønne
at det er bra for deg å trene, og så blir elefanten med på det.
Så hvis du skal formidle noe til elefanten: Ryttern kan gå ut av
kjeften og inn øret. Det er en metode. Det er noe av grunnen

TSM: Nei, for hvis jeg har skjønt MI riktig, så skal det komme fra

deg selv, som pasient. Eller det skal hvertfall føles sånn. Og
hvis det er vanskelig for deg å komme med noe i det hele
tatt, så vil jeg tro at det er vanskelig å få til en sånn vellykka
samtale. Ikke at man må bruke MI på alt og alle, men det
diskriminerer jo litt da?
HE: Det diskriminerer litt. Det gjør jo det. Men det er veldig få
pasienter hvor du føler at «her går det ikke». Nå jobber jeg på
akuttpsykiatrisk avdeling, og det er ikke tiden for å komme
med MI når folk er inne med psykose. Det er heller ikke tiden
for MI i møte med demente pasienter. På et eller annet tidspunkt handler det heller om rammer. Og hvor den grensa går,
det er litt vanskelig da.

«Oppsummering i seg sjæl har
mange verdier, for du får sjekka at
du har fått med deg riktig info fra
pasienten.»

TSM: Ja, hvis man er på sted hvor man ikke har anledning til

å gå inn i det egentlig helt, eller ikke har overskudd til det, for
eksempel.
HE: Mm. Men det var et kjempebra spørsmål!

TSM: (blir motivert) Takk! Det neste spørsmålet mitt går litt inn

på innholdet i MI. Det med å overtale seg selv. Jeg vet at det
ikke er en formulering man bruker i MI, men når man sitter
og hører på det (podkurset red.anm.) og også når man sitter
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at jeg ikke har glemt å spørre om noe jeg lurer på.

«Menneskelig motivasjon består av
bevisstheten – den rasjonelle delen av
oss, og underbevisstheten. Jeg liker å
tenke på det som en rytter som sitter
oppå en elefant.»

HE: En annen nøkkel til motivasjon som spiller videre på det
med at elefanten trenger bekreftelse på at noe er vanskelig:
Noe av det som får oss i gang, og som elefanten liker aller
best, det er mestringsfølelse. Og det kan man oppnå, og også
trikse litt frem. Si for eksempel det røyking det er snakk om,
og det er jævlig vanskelig å slutte å røyke. For vanskelig. Så
finnes det ting du gjør, som elefanten din synes er dritt, men
som den godtar. Men hvis du klarer å finne frem de tingene,
og få de frem i lyset – «Du møter faktisk opp! Du er flink! Du
møter faktisk opp på skolen hver dag, du ringer mora di når
det er morsdag!» Hva det nå skal være. Det er ikke så lett å

til at MI funker, for du åpner på en måte opp kanaler. Den
overordnede tanken når jeg går inn i et MI, er at motivasjonen
ligger der inne. Alle vil innerst inne være sterke og flinke på
et eller annet nivå. Det er motivasjon inni der – og det må
åpnes opp! Du kan ikke presse det på noen.

leve dette livet her. Så å klare å bare begynne der for å skape
mestringsfølelse. Kjenner du ikke det nå allerede da, Tuva?
At du er litt motivert for et eller annet? Du vet ikke hva det
er en gang!?

TSM: Det må skje gradvis, det kan ikke skje fort?

TSM: Jeg koser meg veldig! Men jeg er av den ekstroverte typen,
så jeg elsker å møte folk. Jeg holder veldig mye igjen nå, men
det er lurt, for da får jeg høre hva du vil si. Hehe. Men okei,
så mestring er et veldig viktig stikkord i MI. Og også litt det
der at hvis man skal si det helt ekstremt enkelt, så kan det
bare høres ut som man bare skal skryte, sant?

HE: Ja, det trenger tid, og så trenger det repetisjon. Det trenger
at man ikke helt gir opp.

TSM: Og så trenger det kanskje litt øvelse?

HE: Ja.

HE: Ja, øvelse også. Den store nøkkelen er at i MI snakker man
både om fordelene og ulempene ved å gjøre en endring. Man
skulle jo tro at det var veldig viktig bare å snakke om fordelene.
Men det er et eller annet med at for at elefanten skal gå med
på en endring, så må den bli hørt på at «Jeg vil ikke inn på
det treningsstudioet, jeg synes det er ubehagelig, jeg synes
dette er vanskelig, men jeg vil gjøre det likevel». Det er som
hvis du har fått en drittarbeidsoppgave, og så har en annen
fått en bra arbeidsoppgave. Jeg kan godt gjøre det, men du
skal vite at jeg har fått den største drittoppgaven, og jeg gjør
en knalljobb her nå. Man trenger den anerkjennelsen.

TSM: Men det må vel komme fra et sted, hvor man har forstått

noe. «Jeg ser at du mestrer dette nå, fordi sånn og sånn, og
derfor får du den skryten»?
HE: Ja, for hvis det føles som smiger, så funker det ikke. Av
en eller annen grunn. Det må være ekte.

Noterer at smiger ikke funker.

TSM: Hvorfor tror du det er viktig for folk, at man hører på hva
som er dritt?

HE: Mm. Det er veldig avvæpnende og åpnende.

TSM: Jeg tror nok også det er noe at det jeg kan få mest ut av

HE: Det vet jeg ikke.

med dette her. Å passe på å ikke være for aktiv i samtale med
folk, generelt, men også med pasienter. Og i livet mitt, alltid!

TSM: Nei, okei, neste spørsmål. Haha. Dårlig spørsmål.
HE: Haha. Bra.
HE: Nei, det er dårlig svar!
TSM: Noen malplasserte spørsmål til slutt om minner!
TSM: Da skal jeg sjekke om jeg har noe mer. Det kommer

plutselig noen rare spørsmål om minner her. Jeg skal bare se
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HE: Ja, nå er vi ferdige med MI.

mitt beste minne
Det er fra begravelsen til bestefar. Det var første gang jeg grein.
Jeg hadde aldri mista noen nære før, og følte egentlig ikke at
jeg hadde følt noe før! Jeg husker jeg hadde gått litt bort fra
forsamlingen, så det var noe med det som var deilig også. Og
jeg stor der og gråt, og tenkte, «YES! Jeg har følelser!». Det
var et eller annet med at jeg var veldig trist. Og ved å være i
begravelsen ble han litt mer med meg. Jeg så veldig opp til
han, han var helt rå! Så jeg ble stolt av å være hans barnebarn,
og det var noe ekte ved det. Dette er ekte liv, tenkte jeg. Jeg
hadde grini før altså, men jeg hadde vært redd for å være lei
meg, men så var det bare befriende. Da følte jeg meg voksen
og selvstendig, for en gangs skyld. Jeg var 15 år da.

(...)
Det er vi ikke.
TSM: Ops, jeg hadde ett til her. Hva ønsker du å oppnå ved å ha

laget dette MI-kurset egentlig? Hva er målet ditt?
HE: Målet mitt er at alle nye leger skal lære seg motiverende
intervju. Det vil gjøre hverdagen til legen mye fetere, og det
vil gjøre at du får bedre resultater med pasientene. Det er jeg
helt overbevist om.

Noe jeg skulle ønske jeg husket bedre

TSM: Så en drømmesituasjon ville vært hvis alle var gjennom
dette på et eller annet tidspunkt, før de ble leger?

Minnehukommelsen min er helt ræva. Så det er masse. Det er en
kjempestor ulempe når jeg er uenig med folk om ting. Samtaler
og sånt, jeg har så dårlig hukommelse på det, er aldri helt tilstede.

HE: Ja, det er derfor vi har laget en podcast. Gjort det helt
supertilgjengelig, og enkelt. Det er fordi det er et nyttig verktøy for alle. Så går det litt på hvor mye tid og hvor interessert
man er i det da. Men jeg mener det, at dette er helt med rette
pensum ved alle universitetene i Norge, og man lærer også
om det i LIS, sannsynligvis. Så, hør på det kurset – dét er
det jeg ønsker!

Takk for det.

TSM: Hvis noen leser bare én setning fra dette intervjuet så er
dét det viktigste. Hør på kurset!

HE: Det er dritbra, jeg er skikkelig stolt av det!

TSM: Det synes jeg du skal være. Jeg ble veldig gira da jeg hørte

på det, og håper andre som prøver det ut blir det også!

«Ja, for hvis det føles som smiger, så
funker det ikke. Av en eller annen
grunn. Det må være ekte.»
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«Skutt blir enhver»
I mars 1940 kommer Æsculap ut som vanlig. Redaksjonen trykker en rapport
fra Røde Kors-ambulansens arbeid i Finland, men skriver ellers også mye lettbeint om studentlivet. Medicinerforeningen hadde arrangert skistafett mellom
farmasøytene, odontologene, veterinærene og medisinerne, noe Æsculap
selvfølgelig dekket. Magasinets siste ord var «Vi kommer hardt igjen i neste
nummer».
Men det kommer ikke noen aprilutgave som planlagt, og vi ser ikke noe til
Æsculap før i juni 1940. Da står førstesiden til minne om medisinstudenter som
har falt under Tysklands invasjon av Norge. Redaktørens leder beskriver hvordan
Æsculap vil forholde seg til situasjonen, med både humor og alvor.
Synne Lofstad
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Forskningsnytt
I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra forskningens verden.
Tekst: Kamalpreet Kaur

Sammenheng mellom diabetes hos mor og tidlig
utvikling av hjerte- og karsykdom hos avkom

I denne danske studien ble det antatt at eksponering
av fosteret for mors diabetes kunne føre til en økt
risiko for tidlig debut av hjerte- og karsykdom hos

I Danmark ble det gjort en populasjonsbasert kohort-

barnet. Det ble gjort funn som tyder på at diabetes

studie for å undersøke om diabetes hos mor kunne

hos mødre før eller under graviditet var assosiert med

ha noe å si for utvikling av hjerte- og karsykdom hos

økt forekomst av generelt tidlig begynnende hjerte- og

barn. Denne studien omfattet 2 432 000 barn uten

karsykdom hos avkom. Det ble funnet sterkest sam-

medfødt hjerte- og karsykdom som ble født mellom

menheng blant avkom av mødre som hadde diabetes

1977 og 2016. Oppfølgingen av helsen til barna startet

i tillegg til en historie med hjerte- og karsykdom.

allerede ved fødsel, og fortsatte helt til de enten ble
diagnostisert med hjerte- og karsykdom, ved død
eller emigrasjon. Studien i sin helhet ble avsluttet i
desember 2016 og ble blant annet publisert i the BMJ
i november 2019 [1].

«Hjerte- og karsykdommer er fremdeles
den ledende årsaken til mortalitet
og sykdom over hele verden.»

Hjerte- og karsykdommer er fremdeles den ledende
årsaken til mortalitet og sykdom over hele verden.
Dødelighetsraten og forekomsten av hjerte- og karsykdom er redusert i noen land, men studier viser
også at forekomsten har økt hos barn og unge voksne
de siste tiårene. Begrensede, men økende, funn tyder
på at det er en korrelasjon mellom mors helse før og
under graviditet og risiko for utvikling av hjerte- og
karsykdom hos avkommet. Det har blitt argumentert for at mødre som har diabetes har høyere risiko
for å få barn med medfødt hjertesykdom, fedme og
diabetes. Disse sykdommene kan igjen føre til økt
risiko for hjerte- og karsykdom. Hvis diabetes hos
mødre blir funnet å ha en årsakssammenheng med
økt risiko for hjerte- og karsykdom hos avkom kan

Fører inntak av meieriprodukter til høyere mortalitet blant kvinner og menn?
Det viser seg at konsumeringen av meieriprodukter
blant den norske befolkningen har sunket de siste
årene [2]. Likevel inntas det fremdeles store mengder
meieriprodukter på verdensbasis. De er en viktig kilde
til protein, D-vitamin og kalsium. På den andre siden
har det blitt argumentert for at meieriprodukter med
store mengder mettet fett og kolesterol kan ha uheldig
effekt på helsen. Tidligere observasjonsstudier har vist
at det i verste fall kan føre til diabetes type 2, hjerteog karsykdommer og flere typer kreft.

forebygging, screening og behandling av diabetes hos

For å undersøke korrelasjonen mellom inntaket av

kvinner i fertil alder bidra til å redusere risikoen for

meieriprodukter og sykdom i befolkningen ble det

hjerte- og karsykdom i neste generasjon.

gjort tre prospektive kohortstudier i USA. >
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«Kan det derimot vise seg at det finnes skjulte,
helsemessige ulemper ved ulike idretter?»
Nevrodegenerativ sykdom og mortalitet blant
tidligere profesjonelle fotballspillere
Det har blitt reist stor bekymring for risikoen for
flere nevrodegenerative sykdommer, for eksempel
Alzheimers sykdom, amyotrofisk lateralsklerose
(ALS) og kronisk traumatisk encefalopati (CTE) blant
idrettsutøvere som deltar i kontaktsport. Kontaktsport
inkluderer blant annet amerikansk fotball.
De samlede helsemessige fordelene av fysisk aktivitet
i forebygging av kroniske sykdommer, for eksempel
demens, er fastslått. Studier har også vist at deltakere
i idrett på elitenivå er levende beviser på livslang
helsegevinst. Dette inkluderer lavere dødelighet og
lavere risiko for livsstilssykdommer som for eksempel diabetes type 2 og hjerte- og karsykdommer enn
Funnene fra disse studiene ble analysert og senere

befolkningen generelt. Kan det derimot vise seg at det

publisert i The BMJ i oktober 2019 [3]. I denne ana-

finnes skjulte, helsemessige ulemper ved ulike idretter?

lysen undersøkte de sammenhengen mellom total
melkeforbruk og forbruk av ulike meierityper med
mortalitet blant deltakerne. Til sammen 217 755 deltakere ble undersøkt, hvorav 168 153 var kvinner og
49 602 var menn. Det var en betingelse at deltakerne
ikke skulle ha en forhistorie med hjerte- og karsykdommer eller kreft.

Det ble gjort en retrospektiv kohortstudie på nettopp
dette ved universitetet i Glasgow. Studien ble deretter
publisert i The New England Journal of Medicine i
november 2019 [4]. Denne studien gikk ut på å sammenligne mortalitet grunnet nevrodegenerativ sykdom
blant 7676 tidligere profesjonelle fotballspillere med 23
028 deltakere fra en kontrollgruppe. Kontrollgruppen

Det ble i alt dokumentert 51 438 dødsfall i løpet av

besto av personer fra den generelle befolkningen

29-32 år med oppfølging. Dette inkluderte 12 143

som matchet spillerne på grunnlag av kjønn, alder

dødsfall grunnet hjerte- og karsykdommer og 15 120

og grad av sosial omgangskrets. Data om medisiner

kreftdødsfall. Det ble justert for blant annet familiehis-

som ble dispensert for behandling av demens i de to

torie med hjerte- og karsykdommer og kreft, mengde

årskullene ble også sammenlignet.

fysisk aktivitet i hverdagen, kosthold, røykestatus og
alkoholforbruk.

Resultater fra studien viste at dødelighet grunnet
nevrodegenerativ sykdom var høyere blant tidligere

Resultatene fra studiene støttet ikke teorien om at

skotske profesjonelle fotballspillere enn blant mat-

inntak av meieriprodukter fører til høyere dødelighet.

chede kontroller. På den andre siden var dødelighet

I stedet ble det antydet at to porsjoner med meieri-

grunnet andre vanlige sykdommer lavere blant spil-

produkter per døgn er assosiert med lavest dødelighet

lerne enn personene fra den generelle befolkningen.

og lite forekomst av hjerte- og karsykdommer. Det

Demensrelaterte medisiner ble forskrevet oftere til

ble også argumentert for at det å erstatte meieri-

tidligere spillere enn til kontroller. Dødelighet grunnet

produkter med nøtter eller belgfrukter og fullkorn

degenerativ sykdom som enten primær eller med-

kunne redusere dødelighetsrisikoen. På den andre

virkende årsak skilte seg ikke signifikant fra keepere

siden kunne det å bytte ut meieriprodukter totalt

og utespiller, men det viste seg at demensrelaterte

med rødt og bearbeidet kjøtt føre til økt mortalitet.

medisiner ble forskrevet sjeldnere til målvakter.
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FORSKNINGSNYTT

«(...)den gruppen pasienter som reduserte
inntaket sitt fra omtrent 17 alkoholholdige
enheter per uker til 2 enheter per uke hadde
en reduksjon i både atrieflimmer og risikoen
for tilbakefall av atrieflimmer.»
Alkoholavholdenhet og atrieflimmer
Atrieflimmer påvirker mer enn 33 millioner men-

som vanligvis drikker alkohol på en regelmessig basis

nesker over hele verden og er en ledende årsak til

og som har atrieflimmer. For at pasientene skulle

hjerneslag. Alkoholforbruk er inngrodd i vestlig kultur,

få lov til å være med i studien måtte de oppfylle en

der for eksempel 57% av amerikanske voksne drikker

rekke krav. Blant annet måtte de være mellom 18 til

regelmessig. Studier tilsier at alkoholinntak kan være

85 år, de måtte være diagnostisert med symptomatisk

en grunn til forekomsten av flere ulike typer hjerte-

paroksysmal atrieflimmer (to eller flere episoder i

komplikasjoner, deriblant atrieflimmer og tilbakefall

løpet av 6 måneder før oppstart av studien) og ha et

av arytmi etter ablasjon. Bivirkninger er rapportert

regelmessig alkoholforbruk.

selv ved inntak av 7 til 14 alkoholholdige enheter per
uke. Dessuten har alkohol en årsakssammenheng med
andre risikofaktorer for atrieflimmer, blant annet
hypertensjon, overvekt, obstruktiv søvnapné og dysfunksjon i venstre ventrikkel.

Studien konkluderte med at avholdenhet fra alkohol
reduserte tilbakefall av arytmi hos pasienter med
atrieflimmer som konsumerte alkohol regelmessig. I
en analyse som inkluderte ulike pasientgrupper basert
på hvor mange alkoholholdige enheter de konsumerte

Det er allment akseptert at det finnes en sammen-

i løpet av en uke, var risikoen for tilbakevendende

heng mellom inntak av alkohol og atrieflimmer, men

atrieflimmer høyere blant pasienter som inntok 1

likevel er det begrenset prospektiv data om hva slags

til 9 enheter per uke og blant de som konsumerte

påvirkning reduksjon av alkoholinntak kan ha i forhold

10 eller flere enheter per uke enn blant de som opp-

til atrieflimmerutfall. I en studie som ble publisert i

nådde fullstendig avholdenhet i en periode på over

The New England Journal of Medicine i januar 2020

6 måneder. Dessuten ble det påvist at den gruppen

[5] ble pasienter rekruttert fra seks australske sykehus

pasienter som reduserte inntaket sitt fra omtrent 17

til å delta i en prospektiv, randomisert klinisk studie.

alkoholholdige enheter per uker til 2 enheter per uke

Studien gikk ut på å undersøke hvorvidt avholdenhet

hadde en reduksjon i både atrieflimmer og risikoen

fra alkohol reduserer tilbakefall av arytmi hos pasienter

for tilbakefall av atrieflimmer.
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Memory
Rene Magritte, 1948
Olje på lerret
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Podcastanmeldelse

THE MEMORY PALACE

THE MEMORY PALACE
I SKRIVENDE STUND 157 EPISODER
PROGRAMLEDER: NATE DIMEO
2008 - DAGS DATO

Én av mine favorittpodcaster passet perfekt å anmelde
til dette magasinet. the memory palace er laget av Nate
DiMeo, som beskriver podcasten som «Short, surprising
stories of the past, sometimes heartbreaking, sometimes hysterical, often a little bit of both.» Episodene
varierer voldsomt i tema, og også litt i varighet - noen
episoder er 3 minutter lange, andre 20 minutter. De er
også helt uavhengige av hverandre, så du kan begynne
med hvilken episode du vil (DiMeo har til og med
laget en liten liste av sine favoritter, som et forslag til
en begynnelse for nye lyttere) [1]. Men én ting har de
til felles: de er små, svært konsentrerte fortellinger,
hvor man får servert et historisk tilbakeblikk på en
helt unik måte. Ikke visste jeg at det gikk an å gråte
av en podcast om hvordan telegrammet oppstod [2].

Produksjonen er minimal men ekstremt virkningsfull.
DiMeos stemme er rolig og lav, og hviler som regel
på et teppe av melankolske toner, nøye valgt ut for
episoden. Podcasten er nøysomt og vakkert laget. Det
at det sjeldent står i beskrivelsen hva episoden handler
om, gjør opplevelsen enda bedre for min del. Jeg vet
at det skal handle om noe som har skjedd for lenge
siden, jeg setter på en episode, og har en forventning
om å bli tatt med inn i noe annet. For å høre på the
memory palace er som å gå inn i en annen verden.
Man glemmer alt rundt seg i noen få minutter, og blir
et minne rikere. Og jeg blir overbevist hver eneste
gang - jeg må høre mer.

Tuva Stranger Mjønes

[1] «Where Do I Start?» the memory palace.us: https://thememorypalace.
us/where-do-i-start/ (hentet 16.02.20)
[2] «Episode 44 - Distance» the memory palace.us https://thememorypalace.us/2012/03/distance/ (hentet 16.02.20)
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UTENOM PENSUM

Utenom pensum
Tekst: Sondre Hauge Rønning

Jeg har et minne fra da jeg var liten. Jeg husker jeg
etterlyste en helt spesiell leke, som skulle forestille en
delfin. Den var borte, og jeg gråt mine bitre tårer. Jeg
husker jeg måtte beskrive dens flotte, strømlinjeformede kropp og tindrende blå øyne for mamma. Hun
kunne ikke huske at jeg hadde en slik en, men hun
hjalp meg å lete. Etter timesvis med nytteløs leting,
og med hjelp fra både Kripos og Åndenes Makt,
måtte vi gi opp. Og jeg husker skuffelsen fortsatt.
For noen år siden leste jeg en sak hvor en journalist
beskrev et minne fra ungdomsårene. Han hadde sett
Clint Eastwood gjeste David Lettermans show, hvorpå
skuespilleren hadde kastet en sigarett opp i luften,
fanget den med munnen og tent på. Den slags må
jo sees på nytt, men da journalisten forsøkte å finne
igjen klippet der ute på nettet var det ikke å oppdrive. Han fant derimot noe annet, nemlig haugevis
av andre som lette etter det samme klippet. Det var
bare ett problem.
Det hadde aldri skjedd.

Og det finnes flere eksempler. Folk søker etter makkverk av noen filmer, som visstnok ble produsert på
90-tallet. Til tross for klare minner om handlingen,
viser det seg at filmene aldri har blitt laget. Noen
husker spektakulære hendelser fra egne liv, som utforkjøringer, håndgemeng og andre uroligheter. Uten
at det finnes fnugg av bevis for at dette noensinne
har funnet sted.
Dette skal, ifølge de høye herrer, handle om at den
menneskelige hukommelse virker etter et bestemt
mønster, og at når vi henter frem et minne, modifiserer vi det ørlite grann hver gang. Og etter mange
år har et lite ekorn du møtte på blåbærtur da du
var 11 blitt en rasende grevling du måtte løpe fra til
krampa tok deg.
Jeg spurte mamma forleden om hun husket leteaksjonen vi gjennomførte den gang. Hun kunne ikke
huske at den noensinne fant sted, og mente jeg aldri
hadde hatt noen spesiell interesse for delfiner, verken
i levende live eller dem som er laget av plast. Jeg
prøvde å hjelpe henne litt på vei med å beregne at
det måtte ha funnet sted da jeg var omtrent sju år.
Men jeg aner ikke om det stemmer. Det kan hende
det var i fjor.
Og helt til slutt, til alle som fortsatt er i tvil, og tenker
at klippet av Clinter’n må finnes der ute et sted i en
eller annen arkivskuff:
Han har aldri røykt sigaretter.
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HISTORISK TILBAKEBLIKK

Et uendelig lite nu
I 1950 opplevde Æsculap-redaksjonen at verden gikk inn i et økende
tempo, at konkurransen, rasjonaliseringen og de økende kravene førte til
frykt for framtiden og mindre tid til å leve i nuet. Det er merkelig å lese 70
år etter, med en verden i et tempo redaksjonen på 50-tallet antagelig ikke
kunne forestille seg. Men visse ting forandrer seg ikke; Redaksjonen ønsker
at leserne skal få oppleve nuet ofte. Det ønsker vi fortsatt - at dere får mer
av Status Presens.
Synne Lofstad
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HVA SKJER DER DU BOR?
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Hva skjer der du bor?
3.
17.

OSLO

TROMSØ

TRONDHEIM

Mars

Mars

Februar

Åpent kontor med Ingeborg
Åpent kontor med Anna

26.

04.

Steking av Æsculapper

09.

Stand med Medhum i lysgården i forbindelse
med kvinnedagen

11.

Åpent kontor

25.

Åpent kontor

28.

EKG/blodgasskurs

Min spesialitet: øyelege Heidi Haugland
Mars

17.

Min spesialitet: pediater Henrik Døllner
April

02.

Min spesialitet: psykiater Solveig Reitan

April
22.

Åpent kontor

BERGEN

UTLAND

NASJONALT

Februar

Februar

Januar

13.

Memokurs

21.-23.

Szczecin: AMG

17.

Medlemsmøte/allmøte

28.-01.

Warszawa: faghelg

18.-24.

Vinterball
Mars

Uke 13

Leger mot atomvåpen
Mai

Uke 20

14.
27.-29.

Martin: faghelg
Riga: kick-off event
Białystok: AMG

23.-26.

Nasjonalt styre møtes i Stavanger
Mars

20.-22.

Landsmøtet i Budapest
Mai

April

Klima-kafé

Nasjonalt styre møtes i Oslo
Februar

21.-23.

Mars
06.-08.

24.-26.

Budapest: faghelg
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01.-03.

Nasjonalt styre møtes i Trondheim

22.-24.

Nasjonalt styre møtes i Oslo
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