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FAKE NEWS
Ordkremmeri og historie

I 2017 kåret Språkrådet frasen «falske nyheter» til Årets ord
[1], men som så mye annet er ikke begrepet eller fenomenet
noe som har oppstått i vår tid. Vi har en tendens til å tenke
at en aktuell problemstilling er helt ny, og unik for oss
som lever nå. Men faktisk kan vi se helt tilbake til 1400tallet (Middelalder! Columbus!), da en tysk gullsmed med
navnet Gutenberg [2] oppfant boktrykkerkunsten, og på
den måten gjorde det enklere å spre nyheter - både sanne
og falske. Historien viser oss at omgivelser og hendelser
har likhetstrekk, på tross av flere hundre års avstand i
tid. USAs nåværende president Trump slenger ut fakta
og fleip om hverandre, og er ikke den eneste. Her er noen
eksempler på der fake news har overbevist sin samtid med
sitt falske budskap:
I 1475 forsvant en liten baby på to og et halvt år
i byen Trent i Italia. En katolsk predikant begynte å spre
rykter om at det var det jødiske samfunnet som hadde
drept barnet, tømt det for blod og drukket blodet for å
feire påske [3]! Dette spredte seg raskt, og før man fant ut
at det hele var tull, hadde man dømt og brent 15 uskyldige
jøder for «forbrytelsen» man trodde hadde blitt begått.

Bilde: Privat

TUVA STRANGER Mjønes
REDAKTØR

En litt morsommere historie, er da en avis fikk

medisinen jo er. Ved å holde oss oppdatert på forskning
fra større og anerkjente aktører som Lancet, Nature og
The British Medical Journal, for å nevne noen, og være
oppmerksomme på brudd på helt basale vitenskapelige
kriterier for hva som er fakta, kan vi kanskje bidra til at
mindre feilinformasjon spres i befolkningen [5]. I spalten
Forskningsnytt i magasinet kan dere få bryne dere på noe
av den nyeste forskningen redaksjonen har lest og synes
er interessant.

overbevist sine lesere om at det var blitt oppdaget romvesener og en hel sivilisasjon på Månen [4]. The Great
Moon Hoax oppstod i 1835 i avisen The New York Sun, der
man trykket en serie på seks pamfletter som beskrev en
astronoms oppdagelser gjennom sitt teleskop. Senere har
dette blitt omtalt som ett av de første eksemplene på den
populære sjangeren science fiction!
«#Pizzagate» er vel en av nåtidens mest kjente
eksempel på falske nyheter. En konspirasjonsteori om
at Det demokratiske parti i USA drev en pedofilring fra
en pizzarestaurants kjeller, førte tilslutt til at en ung
tobarnsfar gikk til angrep på restauranten med våpen,
med håp om å «befri barna». Heldigvis mistet ingen livet
i angrepet.

Under pandemien har det florert med falske
nyheter og konspirasjoner på nett, i takt med økt frykt
og behov for løsninger og svar på vanskelige spørsmål. I
spalten Innsikt fra Utland kan dere lese litt om tiltak som
er satt i gang i Ungarn, og frykten for munnbind som
hvilepute. Vi er heldige som er borgere i et land med
overskudd til kritisk tenkning. Vi er også heldige som har
tilgang på informasjon fra tydelige nasjonale aktører, som
Folkehelseinstituttet (FHI). Med denne tilliten følger også
et ansvar, noe vi må håpe og forvente at de som arbeider
der tar alvorlig.

Liv og helse

Det er ikke vanskelig å argumentere for at kildekritikk
og en sannhetssøkende og ansvarlig presse kan utgjøre
forskjellen på liv og død. Som konsumenter av sosiale
medier og store mengder nettaviser hver eneste dag, er det
vanskelig å manøvrere seg på det åpne hav av informasjon,
der skjær i sjøen truer under den speilblanke overflaten.
Jeg håper at vi som fremtidige leger kan gjøre vårt ytterste
for å fortjene tittelen som utøver av en livsvitenskap, som

Når en vaksine mot covid-19 kanskje blir klar og
offentlig anbefalt i 2021, håper jeg at jeg og dere som leser
dette kan bidra i arbeidet for å sammen bekjempe falsk
informasjon, og spre viktigheten av anbefalte vaksiner.
Skepsis bunner ofte i mangel på informasjon og frykt, og
6
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må motvirkes med nettopp informasjon. Fortsett den gode
jobben jeg vet dere allerede gjør med å gi de rundt dere
informasjon om hva som virker mot smittespredning!
100 år og takk for meg

I år har vi feiret 100-årsdag i Æsculap, både gjennom
magasinets fire utgaver, med gjesteinnlegg i Tidsskriftet,
og et jubileumsarrangement på Nasjonalbiblioteket i
midten av oktober [6]. Takk for alle som har fulgt oss! Jeg
avslutter også min tid i Æsculap på tampen av disse 100
årene, etter fire år som redaktør. Jeg håper dere gjennom
magasinene har fått litt inspirasjon og engasjement for
fremtiden vår, litt pause fra studiene, og kanskje en ørliten
dæsj interesse for dikt også.
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www.aesculap.no
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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 #1 med tema (U)VANER: 25. januar 2021
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Nota Bene

Jon Sudbø
(1961-)
Tekst: Thea Amalie Sundhagen Mikkelsen

Jon Sudbø, utdannet cand. odont. i 1989 og cand. med. i 1994, var en av de beste på sitt tannlegekull, og blant minoriteten som satte i gang og fullførte et doktorgradsprosjekt. Det duftet av
forventninger om en lys fremtid, kanskje til og med internasjonal berømmelse. Fem år etter fullført
medisinsk doktorgrad ble deler av forventningen realitet, og Jon Sudbø var på alle verdens lepper.
Året var 2006 da Sudbø ble avslørt for omfattende forskningsfusk, og The Lancets redaktør Richard
Horton gikk så langt som å beskrive det som verdens største forskningssvindel.

Vendepunktet i Jon Sudbøs liv og karriere ble med publiseringen av en artikkel i The Lancet og
spørsmål om dens legitimitet; «NSAIDs Drugs and the Risk of Oral Cancer: A Nested Case-control
Study.»(2005). Artikkelen viste seg å være basert på fabrikkerte data, med omtrent 500 fiktive
pasienter: Falske navn, personnumre og sykdomshistorier. Løgn og bedrageri har vist seg som et
mønster i Sudbøs virke og forskning, alt fra ikke-eksisterende erfaring ved Norges største sykehus,
til fiktive bidragsytere i forskningen. Med andre ord bedrev Sudbø hemningsløs formidling av falsk
informasjon, og det førte ham til respekterte posisjoner. Ved avsløringens tidspunkt jobbet han
for eksempel som overlege ved Radiumhospitalet i Oslo og førsteamanuensis i annenstilling ved
Universitetet i Oslo.

Som følge av avsløringen ble det oppnevnt en ekstern granskningskomite. Han skal siden slutten av
1990-tallet og frem til skandalen ble oppdaget i januar 2006 ha utført systematisk forskningsjuks.
Granskningskomiteen konkluderte med at det meste av Sudbøs forskningsarbeid måtte underkjennes, og at hans doktorgrad derfor burde tilbakekalles. Videre fratok Statens helsetilsyn han
autorisasjonene som lege og tannlege. Disse ble imidlertid tilbakeført i 2009 med restriksjoner, og
under det forbehold at han ikke fikk forske. I dag er han ansatt som klinikksjef ved Tannhelsetjenestens
kompetansesenter Øst, et ressurssenter for forskning og utviklingsarbeid.
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Profiler

Kaja Bankerød Allum

Tekst: Tuva Stranger Mjønes, redaktør

Foto: Privat

Kaja er 26 år ung, og studerer på sitt 6. år ved Universitetet
i Pécs Medical School, helt sør i Ungarn. For øyeblikket er
hun i praksis ved forskjellige sykehus på østlandet i Norge,
ettersom sjetteåret i Ungarn består av obligatoriske rotasjoner
av praksis på forskjellige avdelinger. Hun startet på medisinstudiet fordi hun hadde et ønske om å kunne fortsette å
lære resten av livet. På fritiden liker Kaja å høre på podcast
(vi har gjort en rask utregning av antall timer hørt, og tallet
er overveldende! red. anm.), hekle, lese gode bøker og se på
dårlige serier. I tillegg har hun en stor lidenskap for dykking,
og sitter gjerne på nettet og drømmer seg bort til varmere
strøk og rent blått hav. Før medisinstudiet hadde Kaja et friår,
der hun jobbet på sykehjem og fikk reist jorda rundt. Kaja
mener at den beste måten å bli kjent med et nytt sted på er å
gå seg vill. «Til og med der man er godt kjent kan man alltid
oppdage noe nytt!» Hun elsker å vandre rundt omkring, og
går selv sjeldent samme vei to dager på rad - selv ikke når
hun skal frem og tilbake til universitetet.

1.

Har du et tips til de som går førsteåret på studiet, som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?
Utnytt alle muligheter til å oppleve noe nytt. Dra på teater,
gå på kino, reis til en ny by, snakk med mennesker fra andre
land, eller bare gå en vei du ikke pleier. Dette gjelder både
hvis man studerer i utlandet og i Norge. Når man studerer i
utlandet er det spesielt lett å tenke at man ikke kan utnytte
seg av kulturtilbud fordi det går på et annet språk, men en
ballett er jo for eksempel vanligvis uten prat.

2.

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom
studietiden?
Jeg kjøpte et varmelaken jeg kan skru på før jeg legger meg,
som varmer opp sengen. Det er nydelig å ha på vinteren. Å
investere i søvn er alltid verdt det.
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Ailin Brekke

Foto: Privat

Ailin studerer også ved Universitetet i Pécs i Ungarn, og er
27 år. Hun er kommet til sitt sjette år, rotasjonsåret, som
hun har valgt å gjøre i Berlin der kjæresten hennes bor. Ailin
startet på medisinstudiet fordi hun tror og håper at medisin
aldri blir kjedelig. Før hun begynte på studiet var hun også
interessert i medisin, og gikk på linjen Tekniske Allmenne
Fag - Helse. Der fikk hun fagbrev som helsearbeider! I likhet
med Kaja har Ailin også jobbet og reist mye, og ryktene sier
at de to har opprettet en liten privat dykkerklubb sammen,
som hittil kun mangler å faktisk få dratt på en tur. På fritiden
liker Ailin å strikke og tegne til noe trashy reality-tv, og kan
anbefale de to siste hun så; Dating behind bars og Love on the
spectrum («sistnevnte er ikke fullt så trashy da,» legger hun
til). I Berlin har Ailin fått øynene opp for oppdagelsesturer
på sykkel, gjerne med et barstopp eller to. Hun har også et
lite kulinarisk triks hun kan anbefale leserne av Æsculap majones på Grandiosa!

1.

Har du et tips til de som går førsteåret på studiet, som du skulle ønske noen hadde fortalt deg?
Lag orden i hodet ved å lage planer på papir. Jeg er overhode
ikke noe ordensmenneske, men å lage en studieplan, som
stopper kl 20 på kvelden med pauser hver 1,5 time, er for meg
beste form for stressmestring og gode søvnvaner. Ta vare på
den mentale helsen din!

2.

Hva er noe du har fått mye bruk for gjennom
studietiden?
Gode venner <3 <3 <3 Jeg tar vare på dem, og til gjengjeld er
det mange som tar vare på meg.
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Vil du være med i redaksjonen?
Fra januar 2021 ser vi etter flere nye faste spaltister, da noen av våre skribenter som har
skrevet i flere år endelig er ferdige med sine studier, og går videre i livet.
Under står litt informasjon om spaltene som er ledige:
In Memoriam:
Spalte der man henter frem en historisk person eller hendelse, og skriver litt om den.
Utenom pensum:
Spalte der skribenten står fritt til å skrive om hva som helst, så lenge det ikke har med
studiet å gjøre!!
Profiler:
En enkel spalte, som passer for skribenter som er litt ferske. Består av å finne 1-4 personer å intervjue (enten fysisk eller over e-post), der man bruker en spørsmålsmal og
deretter skriver en enkel tekst om hver person.
Spesialisten:
Intervju med en lege! Faste spørsmål, så jobben din blir å finne en interessant person
med en spennende spesialitet, og hente inn svarene.
Frister én eller flere av spaltene? For spørsmål eller åpen søknad send en e-post til
redaktør eller redaksjonssjef:
redaktor.aesculap@gmail.com eller redaksjonssjef.aesculap@medisinstudent.no
For tidligere versjoner og mer om redaksjonen, se våre nettsider:
aesculap.no

Er du Æsculaps neste redaktør?
Er du kreativ, og liker tanken på lederansvar og tekstarbeid?
Vervet er ledig fra og med januar 2021!
Opplæring vil bli gitt!
Interessert?

Send oss en e-post med søknad til redaktor.aesculap@gmail.com, eller kontakt
oss på Facebook om 14du synes det er enklere.
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René Magritte
The Treachery of Images, 1929
Olje på lerret
Privat eie
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Studentene, et hår i suppen
til de ansatte?
Obligatoriske journaler er for mange det første møtet med et akuttmottak. Mange medisinstudenter er nervøse, og hvordan man mottas av
de ansatte har mye å si. Det hjelper ikke akkurat at personalet fremstår
«student-trøtte», og at man føler seg som et hår i suppen på ellers travle
dager. «Oppgitt student» beskriver i 1997 forholdene i akuttmottaket ved
Ullevål sykehus.
Synne Lofstad
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LIS1

Cathrine Gabrielsen Jensvoll
Tekst: Laila Gamst, Æsculap-ansvarlig i Nmf Tromsø
Bilde: Privat

Alder: 25 år

Universitet: Universitetet i Tromsø

Sykehustjeneste: Nordlandssykehuset i Bodø
Distriktstjeneste: Steigen kommune
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«Man står sjeldent helt alene som LIS1, og det
er alltid mange flinke kollegaer og spesialister
man kan spørre om hjelp,(...)»

Hvorfor valgte du LIS1 i Bodø?

Hvordan er arbeidsmiljøet der du er (legekontoret/sykehuset)?

Jeg hadde på forhånd hørt veldig mye positivt om det å ha LIS1-tjeneste

Foreløpig kan jeg bare uttale meg om medisinsk avdeling her på syke-

i Bodø. 2: Fordi jeg er oppvokst i Bodø og er særdeles hjemmekjær. Jeg

huset, og der er det hvertfall veldig godt arbeidsmiljø! Jeg opplever

har alltid hatt et ønske om å fortsette å jobbe og bo her etter endt studie

at alle har en gjensidig respekt for hverandre, uavhengig av om de er

i Tromsø. I tillegg gikk jeg både 5. og 6. året av medisinstudiet i Bodø,

sekretærer, sykepleiere, overleger eller LIS-leger.

den såkalte «Bodøpakken», og kjente derfor sykehuset relativt godt.

Hvordan er livet utenfor jobb?

Hva er du fornøyd med?

Livet er bra! Selv om denne pågående pandemien forsøker å sette

Veldig fornøyd med størrelsen på sykehuset! Man står sjeldent helt

en liten stopper for det å være sosial. Bodø er jo en by i vekst og

alene som LIS1, og det er alltid mange flinke kollegaer og spesialister

begynner derfor å få ganske så mange kulturtilbud, både i form av

man kan spørre om hjelp, samtidig som det er mulighet for å være

friluftsaktiviteter, kulturelle innslag og restauranter/utesteder. Også

selvstendig og få ansvar hvis man ønsker det. Man føler seg rett og

er det selvsagt MANGE fine turmuligheter i området, som vi leger/

slett ganske trygg. Trives også godt med å føle at man er del av et team,

helsepersonell så ofte liker å benytte oss av!

hvor man faktisk kan bidra med noe!

Hvilke egenskaper tenker du er viktig i kommunehelsetjenesten?

Hva er du ikke fornøyd med?

Jeg tenker det er viktig å kunne være selvstendig og å stole på egne

Er det lov å si at man bare er fornøyd?

avgjørelser, samtidig som det er viktig å be om hjelp hvis man trenger
det. «Ring en venn!»

Hva har gjort inntrykk så langt?
Det har nok vært det å møte så mange syke pasienter daglig. Man blir

Hvor mye jobber du hver uke?

litt ekstra minnet på hvor fort hverdagen kan bli snudd på hodet, både

Det varierer, men gjennomsnittlig rundt 40 timer per uke. De ukene jeg

for pasientene selv og for deres pårørende.

er på post/avdeling er det arbeidstid 08-16 mandag til fredag, men de
ukene jeg har vakt i mottaket kan det være både under og over 40 timer.

Hva er din beste erfaring som LIS1?
Det å endelig kunne benytte kunnskapen sin i praksis. Og, ikke minst,

Tips til andre som skal starte på LIS1?

følelsen man får når en pasient er fornøyd og takknemlig for hjelpen

Vær deg selv og gjør ditt beste! Det er lov å føle seg usikker som LIS1,

hen har fått.

og det er alltid lov å spørre om hjelp hvis det er noe man lurer på. Man
er jo per definisjon «den ferskeste» legen på sykehuset.

Har du gjort noen feil som andre kan lære av?
Nå har jeg ikke jobbet så lenge som LIS1, så ingen feil enda (som jeg vet

Hva skal du gjøre etter LIS1?

om). Men jeg tror det er veldig viktig å forberede seg på at det kommer

Det lurer jeg også på. Foreløpig tar jeg ett steg av gangen, og holder

til å skje en gang i framtiden. Vi alle kommer til å gjøre feil en gang!

meg åpen for det meste.
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SPESIALISTEN

SPESIALISTEN*

Epidemiologen

Tekst: Maria Høgeli Sjåfjell
Bilde: Lånt av Psykatriveka.no

Camilla Stoltenberg er utdannet lege, og har en doktorgrad i epidemiologi. Hun jobber for tiden som direktør ved Folkehelseinstituttet
(FHI) - et norsk statlig forvaltningsorgan med mange arbeidsområder,
der folkehelse står i fokus.

«Epidemiologi er ikke tydelig avgrenset, og overlapper
med kliniske studier, samfunnsvitenskap, statistikk og
demografi.»
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Hvordan er en vanlig arbeidsdag?

Hva går din legespesialitet/ditt fagfelt ut på?

Det er umulig å svare på. En epidemiolog kan ha mange ulike
jobber, og mange leger kombinerer epidemiologisk forskning
med en legespesialitet. Tidligere jobbet jeg som forsker, men
jeg har hatt lederstillinger i FHI i snart 20 år, og forskningsarbeidet har dermed tatt opp mindre av min tid. Som leder
i Folkehelseinstituttet er den epidemiologiske, befolkningsbaserte tenkningen avgjørende.

Sannheten er at jeg ikke har en legespesialitet. Jeg er lege med
doktorgrad i epidemiologi og mange års erfaring med epidemiologisk forskning. Epidemiologi er læren om av risikofaktorer,
sykdom og død i befolkninger. Man studerer utbredelse og
fordeling, årsaker, forløp og konsekvenser, og effekten av
tiltak eller hendelser. Det kan også omfatte nytte-risikovurderinger eller kost-nyttevurderinger. Epidemiologi er ikke
tydelig avgrenset, og overlapper med kliniske studier, samfunnsvitenskap, statistikk og demografi. Epidemiologi er ikke
en legespesialitet i Norge, i motsetning til i noen andre land.
Men jeg anbefaler alle leger å lære seg noe – eller mye - om
epidemiologiske tenkemåter og metoder. Da blir det lettere å
stille gode spørsmål, utvikle andre legespesialiteter - og sette
det man arbeider med inn i en større helhet.

Hvordan er arbeidsmiljøet?

Det er mange ulike arbeidsmiljøer for en epidemiolog - i
forskning, i kommunehelsetjenestene, i forvaltning, og i
andre samfunnsmedisinske stillinger. Selv har jeg alltid hatt
et veldig godt og inspirerende arbeidsmiljø, med ledere som
har vært sjenerøse og inspirerende.

«Det viktigste jeg lærte da jeg
studerte i USA, var gleden og
betydningen av å kunne skrive når
man er lege og forsker.»

Hvordan så veien frem mot et yrke som epidemiolog ut for deg?

Jeg tok min doktorgrad i epidemiologi i 1998. Jeg hadde tilgang på unike data fra Medisinsk fødselsregister og Statistisk
sentralbyrå (SSB), som gjorde det mulig å studere medisinske
virkninger av nært slektskap hos foreldre på barnas risiko for
dødfødsel, spedbarnsdød og medfødte misdannelser. Min
utdanning i epidemiologi består av en rekke kurs i Norge,
Norden, England og USA - og ikke minst en europeisk sommerskole i Firenze. Det var svært lærerikt og inspirerende. I
ettertid skulle jeg likevel ønske jeg hadde satt av et helt år
utelukkende til studier i epidemiologi, og tatt en mastergrad.

Interessen jeg hadde for forskning, samfunnet og for kunnskapsgrunnlaget i medisinen.

Engasjerte du deg i studietiden innen ditt fagfelt? Hva ville du

Er det noe spesielt innenfor epidemiologi og folkehelse som særlig

Hva vekket interessen din for faget?

bli da du studerte?

fenger deg, og hvorfor?

Mens jeg studerte medisin tok jeg permisjon, for å ta masterstudier i medisinsk antropologi ved University of California
i Berkeley og San Fransisco. Der ble vi introdusert for både
kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, der de kvalitative metodene fikk størst oppmerksomhet. Det var spennende,
men etter hvert ble jeg mest opptatt av kvantitative metoder.
Sammen med et betydelig samfunnsengasjement ledet dette
meg i retning av epidemiologien. Det viktigste jeg lærte da jeg
studerte i USA, var gleden og betydningen av å kunne skrive
når man er lege og forsker. Da jeg kom tilbake fra USA meldte
jeg meg til tjeneste i Æsculap-redaksjonen! Videre gjennom
studiet ble interessert i alle fagene: fra kjemi, via kirurgi, til
psykiatri og sosialmedisin som det het den gangen. Etter å
ha fullført studiene ville jeg bli psykiater og genetiker, og
helst begge deler. Jeg har jobbet en del med både genetikk
og psykiske lidelser, men har ikke endt opp med å ta spesialistutdannelse innen disse feltene.

Jeg blir engasjert av det store bildet, og de store spørsmålene. Fra genetiske disposisjoner til samfunnsutvikling og
bærekraft. Spørsmål som: Hva er årsakene til at stadig flere
unge får diagnostisert psykiske lidelser? Hvordan påvirker
det deres skoleresultater og sosial ulikhet? Hvordan utvikle
en bærekraftig klode, som kan skaffe sunn mat til 10 milliarder mennesker i 2050? Hvordan bygge et kunnskapssystem
for bedre beredskap mot utbrudd av alvorlige smittsomme
sykdommer?
Hvilke personlige egenskaper kjennetegner en epidemiolog?

Nysgjerrighet og en viss interesse for tall.
Hva slags utfordringer møter man i ditt felt? Noe du tenker skiller
seg fra andre spesialiteter?

Det er en utfordring for rekrutteringen at det ikke er en egen
legespesialitet. Samtidig er det tverrfaglige ved epidemiologien
21
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«Det er en utfordring for rekrutteringen at det
ikke er en egen legespesialitet. Samtidig er det
tverrfaglige ved epidemiologien ett av fagets
sterke sider.»

ett av fagets sterke sider. Så jeg vet ikke hva den rette løsningen på dette skulle vært.
Hvordan vil feltet utvikle seg i fremtiden?

Jeg tror at mange flere vil oppdage verdien av epidemiologiske
tilnærminger og datakilder. Metodene og tenkemåtene vil
i økende grad tas i bruk innenfor grunnforskning, klinisk
forskning og folkehelseforskning. Epidemiologisk kunnskap er
også avgjørende som grunnlag for beslutninger, og ikke minst
i beredskap og respons ved pandemier. Vi trenger flere gode
undervisere og lettere tilgang til utdanning i epidemiologi.
Tips til studenter som ønsker å jobbe med epidemiologi?

Ta gjerne en mastergrad i epidemiologi, og velg også gjerne
en annen spesialitet, for eksempel samfunnsmedisin. Dette
kan man gjerne kombinere det med forskning. Utnytt de
enestående mulighetene for epidemiologisk forskning som
vi har i Norge. Vi har store befolkningsbaserte helseundersøkelser som MoBa (den norske mor, far og barnundersøkelsen),
helseundersøkelsene i Tromsø, Trøndelag og Vestlandet, helseregistre og andre registre, og biobanker. Samarbeid med
forskere i andre nordiske land.

*Æsculap-redaksjonen er klar over at epidemiologi ikke er en
godkjent spesialitet i Norge per dags dato.
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Den typiske medisinstudent
Er det en spesiell mennesketype som tiltrekkes av medisinstudiet, eller
blir vi ødelagt av studiet i seg selv? Det lurer anonyme «Ø.» på i et leserinnlegg i 1923. Han beskriver sine kollegaer som veslevoksne, slibrige og
med «et tillært vesen», medbragt fra tiden på sykehuset.
Synne Lofstad
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«Det hersker ingen
tvil om at løgnen er
den dypeste,
sykdomsskapende
kraft. Løgnens fremste
og nærmeste,
umiddelbart synlige
oppgave er å skjule
sannheten om oss selv
for oss selv.»

- Jens Bjørneboe
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ÆSCULAP 100 ÅR – TRADISJON OG FORNYELSE
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Æsculap 100 år –
tradisjon og fornyelse
Tekst: Jan Frich, redaktør for Æsculap 1993–1994,  
professor ved Universitet i Oslo

Første nummer av Æsculap kom i 1920 og ble lansert som et «organ for medicinere».
Hva preget Æsculap de første årene? Hvordan har utviklingen i den redaksjonelle
linjen vært? Hvordan ble Æsculap tilknyttet Norsk medisinstudentforening?
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I 1973 varslet redaksjonen om økonomisk krise. I 1974 kom det

het det i den første lederartikkelen i mai 1920. Eyvin Dahl (1895-

ut ett nummer og deretter ble det stille noen år. I 1978 gjenopp-

1962) var Æsculaps første redaktør. Carl Semb (1895-1971)

stod Æsculap som et «tidsskrift for helse og sosialpolitikk», med

skriver i en artikkel i Æsculap nr. 1/1968 at han, Eyvin Dahl og

Øyvind Graadal (f. 1951) som ansvarlig redaktør. Helsetjenesten,

Klaus Hansen (1895-1971) var de tre stifterne av Æsculap. Én

helsepolitikk, medisinstudiet, legerollen og reportasjer fra andre

av ambisjonene da Æsculap ble etablert, skriver Semb, var å

land var tema som gikk igjen. Camilla Stoltenberg (f. 1958), som

samle alle medisinere, styrke samholdet og å rette søkelyset

var redaktør i 1984-1986, uttalte i et intervju i nr. 1/1986: «Ideelt

mot felles problemer og medisinstudiet.  

sett synes jeg at Æsculap burde være et vindu ut mot verden
for medisinstudentene, og også et vindu for verden inn til oss».

«Organet var politisk «ufarlig», og i krigsårene
fremstår Æsculap som lite påvirket av de politiske
overtok som redaktør i 1993, fortsatte vi den redaksjonelle linjen
omstendighetene.»
Da undertegnede ble med i redaksjonen i 1991, og

og rettet søkelyset mot blant annet studieplanarbeid, etiske
spørsmål, legerollen, u-landsmedisin, kvinnehelse og medisinsk
humaniora. Æsculap var et kritisk organ, men fulgte ikke noen

Æsculap var i mange år et organ med base i studiemiljøet i Oslo,

bestemt politisk linje. Æsculap-kontoret lå like ved kantinen i

hvor undervisningen, professorer og aktuelle spørsmål ble omtalt

underetasjen av kirurgiblokken på det gamle Rikshospitalet. På

og kommentert. Magasinet ga en stemme til studentene. Den

høyre side var det hyller fra gulv til tak med tidligere skinninn-

første tiden var redaksjonene for det meste opptatt av indre

bundne årganger av Æsculap. Redaksjonen var fri og uavhengig,

anliggender på studiet, og i mange tiår frem til 1960 inneholdt

uten noe styre eller generalforsamling. Vi hadde penger på bok

Æsculap rene fagartikler signert professorer ved Det medisinske

til ett års drift, men redaksjonen var samtidig helt avhengig

fakultet. Organet var politisk «ufarlig», og i krigsårene fremstår

av annen støtte og annonseinntekter ettersom inntektene fra

Æsculap som lite påvirket av de politiske omstendighetene. Året

abonnenter knapt dekket utgivelsen av ett nummer. Æsculap er

1964 representerte et skille i den redaksjonelle linjen. «Vår tid»

«unnfanget, båret og født på «Verdens fineste fødselsklinikk»»,

er tittelen på lederen i nr. 1/1964, hvor Astor Reigstad (f. 1937)
1
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«En ny, radikal redaksjon overtok fra
høsten 1968. Studentopprøret i Paris
fikk spalteplass (...)»

erklærte at redaksjonen ville ta opp «emne frå den aktuelle sam-

En ny redaksjon overtok høsten 1968. Studentopprøret i Paris fikk

funnsdebatt som har spesiell interesse for oss som medisinarer».

spalteplass, og en krass artikkel med tittelen «Medisinerstudiet

Redaksjonen rettet søkelyset mot kontroversielle spørsmål, som

er skadelig og må reformeres» av Ebba Wergeland (f. 1946)

abort og tilgang på prevensjonsmidler. Den «klare sosialistiske

vekket debatt. Med nr. 1/1969 kom en større omveltning.

tendens» ble ikke akseptert av medstudentene. Med noen få

Magasinformatet ble avskaffet til fordel for avisformatet.

stemmers overvekt knesatte generalforsamlingen at magasinet

Redaksjonen slo fast at Æsculap skulle være et avispreget organ

ikke skulle ha noen «politisk tendens». Styret og redaksjonen

med hovedvekt på reportasje, kommentar og kritikk. Det ble et

gikk av og en nøytral redaksjon ble innsatt.

mål å nå ut til alle typer helsepersonell og ansatte i helsevesenet.

Høsten 1966 overtok duoen Sigmund Karterud (f. 1945)

Med Ottar Christiansen (f. 1944) som redaktør ble nr.

og Alv A. Dahl (f. 1944) redaktørstolen. Redaksjonen (som nå

1/1969 distribuert sammen med Tidsskriftet. Det skulle bli med

ble omtalt som «kollektivet») bestod av fem venstreradikale

denne ene gangen. Mange av medlemmene i Den norske lege-

og en kulturradikaler. Redaksjonen tok et flammende oppgjør

forening nektet å godta at Æsculap skulle vedlegges Tidsskriftet.

med nøytralitetsprinsippet. Søkelyset ble rettet mot politiske

I februar 1969 trakk legemiddelfirmaene seg fra annonseavtalene

saker i inn- og utland. Da Per Fugelli (1943-2017) overtok som

da de mente Æsculap var blitt for politisk og venstreradikalt.

redaktør i 1967 kritiserte han «pratmakerne» i forrige redaksjon.

Mads Gilbert (f. 1947) var blant redaktørene i denne perioden.

Fugelli var også opptatt av endring, men ville at Æsculap skulle

Politiske artikler, solidaritet på tvers av yrkesgrupper, reporta-

konsentrere seg om «de nære og mulige ting» snarere enn et

sjer fra utlandet og EEC-kampen preget avisen. Redaksjonen

redaksjonen skulle «sitte og svimle i tretoppene». I nr. 5/1968

var Oslo-basert (og Oslo-sentrert), selv om det ble gjort en

skrev han om frustrasjonen over den utbredte «apathia medico-

innsats for å mobilisere skribenter blant studentene ved andre

rum», men konkluderte likevel med følgende: «Vi tror det er av

studiesteder.

verdi å fortsette og provosere og stimulere, tross tilsynelatende

Norsk medisinstudentforening (Nmf) ble etablert i

mangel på respons».

1987. Medlemsbladet Nmf-INFO ble gitt ut fire ganger årlig. I
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«Magasinet er et bindeledd - en arena for nye
tanker, refleksjon og kritikk, og et vindu mot
verden og inn i medisinen.»

en organisasjonsutredning som ble ferdigstilt november 1993
ble det foreslått å utvide bladet og å øke antall utgivelser av
Nmf-INFO til seks numre per år. Nmfs planer kunne fort utfordre
Æsculaps posisjon som medisinstudentenes organ. Et spørsmål
meldte seg: Skulle Æsculap fortsette å arbeide på gamle premisser eller skulle vi søke samarbeid?
Æsculap hadde lang fartstid, og hadde hittil vært uavhengige av andre organisasjoner. Men, Æsculap hadde en svak
organisasjon samt et manglende apparat for distribusjon til andre
studiesteder. Nmf på sin side organiserte 95 prosent av medisinstudentene i Norge. Gjennom Nmf kunne Æsculap nå ut til alle

Nmf-INFO skulle inkorporeres i Æsculap. Nye Æsculap skulle

medisinstudenter i Norge, i tillegg til norske medisinstudenter i

stimulere til debatt og refleksjon om helse- og sosialpolitiske

utlandet. Kanskje redaksjonen heretter kunne konsentrere seg

temaer, etikk og mellommenneskelige relasjoner, i tillegg til

om å lage magasinet, snarere enn å bruke tid på å oppdatere

å være et informasjons- og medlemsblad for Nmfs medlem-

abonnentregisteret og forsøke å skaffe penger til driften? Vi

mer. Det var enighet om at organisasjonsdelen skulle skilles fra

stod overfor krevende avveininger. Beslutningen ble tatt en

magasindelen, etter modell fra Tidsskriftet. Under årsmøtet i

natt på Rikshospitalet, med skinnpermene på hyllen som en

Nmf 3.-4. desember 1994 i Bergen ble det vedtatt at Æsculap

påminnelse om en stolt historie. Æsculap var blitt nedlagt én

skulle tilknyttes Nmf fra 1. januar 1995.  

gang tidligere – det kunne ikke skje igjen.

Det er nå gått 25 år siden Æsculap ble tilknyttet Nmf og

Våren 1994 kontaktet undertegnede Karl-André Wian (f.

gikk tilbake til magasinformatet. Magasinet er en naturlig del av

1970), som var leder i Nmf. Han var åpen for å endre planer, og vi

norske medisinstudenters studietid i inn- og utland. Magasinet

ble enige om å utrede saken, selv om det fantes skepsis på begge

er et bindeledd - en arena for nye tanker, refleksjon og kritikk,

sider av bordet. Den 17. april 1994 sendte Æsculap et brev til

og et vindu mot verden og inn i medisinen. Æsculap så dagens

Nmf med forslag om å se nærmere på muligheten for å etablere

lys på Rikshospitalet i 1920, men hvert nummer er som en ny

et samarbeid. Det ble nedsatt en «Æsculapkomite», som vurderte

fødsel. Tradisjonen fornyes, og Æsculap-ånden lever videre, når

spørsmålet om en sammenslåing av de to organene. Komiteen

nye generasjoner griper muligheten til å prege innholdet med

samarbeidet godt, og ble enige om at organisasjonsdelen fra

perspektiver fra sin tid.
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Victor Vasarély
VEGA III, 1957–59
Olje på lerret
Privat eie

Victor Vasarély var en ungarsk-fransk maler, bosatt i Paris fra 1930. Han
begynte å studere medisin i Ungarn, men fortsatte med kunststudier i stedet.
Han sies å være «the grandfather of optical art» (også kalt Op art), og lagde
altså svært mye abstrakt kunst, med optiske illusjoner som vist her.
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Victor Vasarély
VEGA SZEM, 1978
Akryl på lerret
Privat eie
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Kvinder som har for meget
intelligens
Da kvinnene startet på medisinstudiet mot slutten av 1800-tallet, var mange
leger kritiske, særlig noen profilerte menn med tilknytning til universitetet. I
1923 blusset debatten rundt kvinnen som medisinstudent opp i Æsculap, etter
anonyme «M.» sitt krasse og ertende leserinnlegg. Han fikk fem tilsvar i neste
magasin, flere med samme mynt. Mannlige medisinstudenter ble anklaget for å
ikke være i stand til å «behandle naturlige fænomener som naturlige fænomener» og for å «trænge sig frem naar det gjaldt undersøkelse av visse kvindelige
patienter». Overlege A. Brekke hadde også innsigelser: «Jeg har ingen tro paa
og er ingen tilhænger av den kvindelige læge, men jeg skulde tro, vi hadde
andre vaaben i konkurransen end de personlige pøbelagtigheter De –
formodentlig av mangel på andre argumenter finder det stemmende med
Deres mandlige overlegenhet at benytte Dem av.»
Synne Lofstad
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Tekst: Stine Botilsrud Erikssøn

INNSIKT FRA UTLAND

INNSIKT FRA UTLAND

I Æsculaps spalte Innsikt fra Utland deler en
student som studerer utenfor Norge sine tanker
rundt forskjellige tema.
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Munnbind – en falsk trygghet?
Som norsk student i Ungarn følger jeg med på nyheter fra både
Norge og Ungarn. Dette har blitt spesielt viktig etter at covid
19 kom, da jeg må vite hvilke lover og regler jeg skal forholde
meg til i begge landene. Gjennom mange måneder har det vært

«Da anbefalingene for bruk av munnbind kom,

diskutert hvilke smittetiltak som er de mest effektive for å hindre

ble det estimert av FHI at reduksjonen i rela-

spredning av covid-19. Ett av smittetiltakene som har vært mest

tiv risiko for smitte ved å bruke munnbind var

omdiskutert er bruken av munnbind. I Norge var man lenge

på 40%, mens ved å holde 1 meter avstand

skeptiske til munnbind, da myndighetene mente det var bedre

var reduksjonen på hele 80%.»

å følge andre smittetiltak, som å holde avstand til hverandre
og begrense unødvendig reising. Likevel har myndighetene
i Norge nå bestemt seg for at munnbind skal brukes i noen

over hele landet. Hvis du var ute og  gikk en tur, kunne du bli

byer og tilfeller. Da anbefalingene for bruk av munnbind kom,

stoppet av politiet og bedt om å forklare hvorfor du var ute.

ble det estimert av FHI at reduksjonen i relativ risiko for smitte

Dersom du ikke hadde en gyldig grunn til å være ute, som for

ved å bruke munnbind var på 40%, mens ved å holde 1 meter

eksempel å gå i butikken, kunne du risikere å få en bot. For

avstand var reduksjonen på hele 80%. Myndighetene var nok

de som satt i offisiell karantene, kom politiet på besøk for å

derfor opptatt av å vise til disse tallene og understreke at det

sjekke at du opprettholdt karantenen. Dette påvirket psyken

å bruke munnbind ikke fjerner viktigheten om å holde avstand.

til mange av mine medstudenter sterkt, og jeg merket selv at

I Sverige står man fremdeles fast ved at munnbind ikke skal

høydepunktet i uken var når jeg dro på butikken - da fikk jeg

anbefales. Begrunnelsen til folkehelsemyndighetene er at de er

meg hvertfall en liten tur.

redde for at befolkningen vil bruke det feil, og at man blir dårli-

I dag er ikke tiltakene like strenge, men det er fortsatt påbudt

gere på å opprettholde avstanden – men er dette en reell risiko?

med munnbind når man er innendørs på offentlige områder,

Helt siden covid-19 kom til Ungarn har det vært påbudt med

og politiet kommer fortsatt på døren din dersom du sitter i

munnbind på offentlig transport samt i butikker. De første måne-

karantene. Mange steder henger det plakater med bilde av

dene av pandemien var det også innført portforbud og karantene

munnbind, men sjeldent ser jeg plakater der de oppfordrer
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til å holde avstand. Selv har jeg blitt sendt vekk fra butikker
og det lokale kjøpesenteret flere ganger, fordi jeg har glemt
munnbindet hjemme. Jeg merker også at ungarere jeg møter
på gaten tilsynelatende er mer opptatt av munnbindet enn av
alle de andre smittetiltakene som myndighetene har kommet
med. Hvorfor er det slik?
I utgangspunktet synes jeg å bruke munnbind er et godt tiltak,
dersom det er umulig å holde 1 meter avstand, og om man
bruker den riktig. Hovedproblemet her i Ungarn er at fåtallet
vet hvordan man skal ha på seg munnbidet og/eller ikke orker å
ha det på rett (redaksjonen har også observert samme problem

«Hvis du var ute og gikk en tur, kunne du

i Norge, red. anm.). De aller fleste dekker bare munnen med

bli stoppet av politiet og bedt om å forklare

munnbindet, og mange har det på altfor løst. I tillegg ser jeg at

hvorfor du var ute.»

folk ikke spriter hendene sine før de tar det på seg og går inn
på offentlig sted. Ved å bruke munnbindet på denne måten,
beskytter man verken seg selv eller andre. Siden sommeren har
covid-19 spredd seg veldig raskt i Ungarn, og de siste 30 dagene
har det kommet 2739 nye tilfeller per 1 million innbyggere. Hvis
vi ser på Norge så er det tilsvarende tallet 663 per 1 million
innbyggere, og i Sverige 1173 per 1 million innbyggere. Så
hvor svikter smittetiltakene i Ungarn? Ut fra mine observasjoner
er munnbindet blitt et hovedfokus for ungarere, noe som fører
til en falsk trygghet. Spesielt når vi vet at FHI sine tall er basert
på riktig bruk av munnbind – kun da vil risikoen for spredning
reduseres med 40%. Det er altså utrolig viktig at man i Norge
fortsetter å opprettholde alle de andre smittetiltakene og ikke
lar munnbindet bli en hvilepute!
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Deprimert? Ta litt Ritalin!
Før Æsculap ble en del av Norsk medisinstudentforening, livnærte
magasinet seg på inntekt fra abonnenter og reklame, spesielt legemiddelreklame. I 1958 sto denne reklamen for Ritalin på trykk i magasinet. Ritalin
ble da anbefalt for trette og deprimerte.
Synne Lofstad
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Sydney B. Griffin
The Evil Spirits of the Modern Day Press, 1888
Publisert i Puck US Magazine
Offentlig eiendom.
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«sneen»
sneen
er slet ikke sne
når den sner
midt i juni
sneen er
slet ikke faldet
fra himlen
i juni
sneen er
selv steget op
og har blomstret
i juni
som æbler
abrikoser
kastanier
i juni
fare vild
i den rigtige sne
som er sneen i juni
med blomster
og frø
når man aldri skal dø

- Inger Christensen, fra diktsamlingen alfabet (1981)
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Forskningsnytt
I denne spalten gir Æsculap deg interessante nyheter fra forskningens verden.
Tekst: Kamalpreet Kaur

Umiddelbar innvirkning av «bli hjemme-ordre»

moderat fysisk vold, rapporterte over halvparten at

grunnet covid-19 på sosioøkonomiske forhold,

den hadde økt på grunn av karantene og isolasjon.

matusikkerhet, mental helse og partnervold blant
kvinner og deres familie i Bangladesh
«Bli hjemme-ordre» og «lock downs» er folkehelsetiltak som har blitt innført i høy-, middel- og
lavinntektsland, som en ikke-farmasøytisk intervensjon for å minske spredningen av covid-19. Disse
tiltakene har vært avgjørende for å bremse smitten
av viruset, men karantene og isolasjon har også hatt
negative konsekvenser for enkeltindivider. Det har
blant annet hindret familier i å kunne arbeide, noe
som har hatt en svært uheldig effekt på deres økonomi. Karantene og isolasjon har også tidligere blitt

«Depresjon og angstsymptomer
blant kvinnene hadde en
økning, og blant de som opplevde emosjonell eller moderat
fysisk vold, rapporterte over
halvparten at den hadde økt på
grunn av karantene
og isolasjon.»
skulle undersøke effekten av «lockdown» og karantene

en vaksine kan covid-19 bli en etablert infeksjon, og

i lav- og mellominntektsland. Fokuset i studien lå på

fysisk distansering og tidvis «lockdown» og isolasjon

å undersøke hva slags innvirkning disse tiltakene har

vil i så fall være tiltak som vil fortsette å eksistere i

på sosioøkonomiske forhold, matusikkerhet, mental

samfunnet.

tidlig dødelighet
Menstruasjonssyklus er en god indikator på kvinners
generelle helse. Uregelmessige og lange menstruasjonssykluser er vanlig blant kvinner i reproduktiv
alder. Imidlertid har de også blitt assosiert med større
risiko for ikke-smittsomme sykdommer, blant annet
eggstokkreft, koronar hjertesykdom, diabetes type 2
og psykiske lidelser - trolig grunnet ubalanse i det

assosiert med psykiske plager, inkludert depresjon,
angst og posttraumatisk stresslidelse. I fravær av

Korrelasjon mellom regelmessighet og lengde
på menstruasjonssyklus og levetid og risiko for

helse og partnervold. Studien ble senere publisert i
The Lancet i august 2020 [1].

Innvirkningen av «lockdown» på enkeltpersoner og
familier i lav- og mellominntektsland er ikke nøye

2424 av de 3016 kvinnene som ble invitert valgte å

undersøkt eller godt nok forstått. Rapporter indikerer

delta i studien. 2417 av disse kvinnene var klar over

at covid-19-pandemien har ført til psykologisk stress

og fulgte rådene fra myndighetene om karantene og

– mye grunnet engstelse rundt økonomi, og også har

selvisolasjon. 2321 av disse kvinnene rapportert at

forverret forekomsten av depresjon og selvmord i

inntekten til familien deres sank betraktelig under

Sør-Asia. Videre er det rimelig å anta at isolasjon

«lockdown», og median månedlig familieinntekt falt

av familier, kombinert med betydelig økonomisk

fra 212 til 59 amerikanske dollar i denne perioden. Før

ustabilitet og følelsesmessig stress, øker risikoen

pandemien opplevde 136 av 2420 og 65 av 2420 familier

for vold i hjemmet.

henholdsvis moderat og alvorlig matusikkerhet. Dette
økte til 881 av 2417 og 371 av 2417 under «lockdown».

Mellom mai og juni 2020 ble 3016 kvinner fra Rupganj

Depresjon og angstsymptomer blant kvinnene hadde

Upazila i Bangladesh invitert til å delta i en studie som

en økning, og blant de som opplevde emosjonell eller
50

kompliserte samspillet av hormoner som styrer menstruasjonssyklusen. Bevis som knytter uregelmessige
eller lange menstruasjonssykluser med risiko for tidlig
dødelighet er imidlertid begrenset.
The Nurses´ Health Study II er en pågående prospektiv kohortstudie startet i 1989. Studien består av 116
429 kvinnelige, amerikanske registrerte sykepleiere i
alderen 25 til 42. Deltakerne følges gjennom e-poster
og elektroniske spørreskjemaer som samler informasjon om livsstil, kosthold, medisinsk historie og
sykdom. Med utgangspunkt i denne studien har det
blitt forsøkt å evaluere om uregelmessige eller lange
menstruasjonssykluser i ungdomsårene, og gjennom voksenlivet før menopausen, er forbundet med
tidlig dødelighet, altså dødsfall som oppstår før 70 år.
Dessuten finnes det bevis på at livsstilsfaktorer som
for eksempel overvekt, røyking, kosthold og fysisk
aktivitet, kan direkte påvirke noen av de underliggende
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«Menstruasjonssyklus er en god indikator på
kvinners generelle helse.»
forstyrrelsene assosiert med lange eller uregelmessige
menstruasjonssykluser. Derfor ble det også undersøkt
om korrelasjonen mellom menstruasjonssyklus og
tidlig dødelighet ble påvirket av livsstilsfaktorer.
Funnene fra denne omfattende, pågående kohortstudien ble publisert i The BMJ i september 2020 [2]. Det
ble dokumentert 1975 dødsfall blant kvinner som døde
da de var 70 år eller yngre. Blant disse dødsfallene var
894 grunnet kreft og 172 grunnet hjerte- og karsykdommer. Dødeligheten var høyere blant andelen kvinner
som rapporterte at de alltid hadde uregelmessige
menstruasjonssykluser, enn de som rapporterte om
veldige vanlige sykluser i samme aldersgruppe. Kvinner
som rapporterte at deres vanlige sykluslengde var 40
dager eller mer i alderen 18-22 år og 29-46 år, hadde
høyere sannsynlighet for å dø for tidlig enn kvinner
som rapporterte en vanlig sykluslengde på 26-31 dager
i samme aldersgruppe. Disse forholdene var sterkest
for dødsfall relatert til hjerte- og karsykdommer. Den
høyere dødeligheten forbundet med lange og uregel-

i en artikkel i The New England Journal og Medicine i
oktober 2020 [3].
I løpet av studietiden ble jenter og kvinner evaluert
for livmorhalskreft frem til deres 31-årsdag. 19 kvinner,
som hadde mottatt en HPV-vaksine, ble diagnostisert
med livmorhalskreft. Blant de som ikke hadde fått
vaksinen ble 538 diagnostisert med livmorhalskreft.
Den kumulative forekomsten av livmorhalskreft var
47 tilfeller per 100 000 personer blant kvinner som
hadde blitt vaksinert, og 94 tilfeller per 100 000
personer blant de som ikke hadde blitt vaksinert.
HPV-vaksinasjon var altså assosiert med en betydelig
redusert risiko for livmorhalskreft på populasjonsnivå.

messige menstruasjonssykluser var også litt sterkere

Sammenheng mellom bruk av permanent hårfarge

blant røykere enn ikke-røykere.

og kreftrisiko og dødelighet blant amerikanske
kvinner
Bruk av hårfarge er utbredt i det moderne samfunn. I

HPV-vaksinasjon og risiko for livmorhalskreft
Målet med human papillomavirus (HPV)-vaksiner er
å forhindre livmorhalskreft ved å forhindre infeksjon
av onkogene typer av HPV. Fra og med desember 2019
har over 100 land implementert nasjonale immuniseringsprogrammer for HPV-vaksinering, og vaksinen
ble godkjent i Sverige i 2006. Tidligere studier av HPVvaksiner har vist at de beskytter mot HPV-infeksjon,
kjønnsvorter og precancerøse cervikale lesjoner.

USA og Europa anslås det at 50-80% av alle kvinner og
10% av alle menn i alderen 40 år og eldre farger håret
sitt med permanent hårfarge. Verdens helseorganisa-

«Tidligere studier av HPV-vaksiner

som høyst sannsynlig kreftfremkallende. Om
personlig bruk av permanent hårfarge også er
kreftfremkallende var imidlertid ikke klassifiserbart. The National Toxicology Program, ledet av
amerikanske myndigheter, har klassifisert enkelte
kjemikalier som blir brukt i hårfarger som trolig
kreftfremkallende hos mennesker.
Nurses’ Health Study er en omfattende, pågående
kohortstudie i USA. Blant 117 200 amerikanske
kvinner som er med i studien, var ingen diagnostisert med kreft ved studiestart i 1976. Kvinnene
rapporterte om permanent hårfargebruk i 36 år.
Disse dataene ble brukt til å undersøke assosiasjon mellom bruk av permanent hårfarge og
risiko for kreft og kreftrelatert død. Deretter
ble resultatene publisert i en artikkel i The BMJ
i september 2020 [4].

har vist at de beskytter mot
HPV-infeksjon, kjønnsvorter og
precancerøse cervikale lesjoner.»

Forfatterne av artikkelen konkluderte med at
det ikke ble funnet noen korrelasjon mellom
personlig bruk av permanent hårfarge og risiko
for de fleste kreftformer eller død relatert til

Det kan være vanskelig å evaluere vaksineeffekti-

kreft. Det ble derimot funnet en økt risiko for

viteten mot livmorhalskreft på grunn av den lange
ledetiden, altså tiden fra HPV-infeksjon til klinisk

sjon (WHO) sitt eget kreftpanel, Det internasjonale

basalcellekarsinom, brystkreft og eggstokkreft,

påvisning av livmorhalskreft. En studie gjort mellom

byrået for kreftforskning (IRAC), og US Food and

men disse funnene krever ytterligere undersø-

2006 til 2017 brukte landsdekkende registerdata fra

Drug Administration, har kontinuerlig overvåket

kelse ifølge forfatterne. Blant annet var disse

Sverige for å undersøke sammenhengen mellom HPV-

data vedrørende sikkerheten rundt bruk av permanent

resultatene ulike for kvinner med naturlig mørkt

vaksinasjon og risikoen for livmorhalskreft. Dataene

hårfarge. Basert på eksisterende epidemiologiske

og de med naturlig lyst hår. Dessuten er gene-

inneholdt informasjon om over 1,5 millioner jenter

bevis, forsøk gjort på dyr og andre relevante data,

raliserbarheten av gjeldende funn begrenset til

og kvinner, som var i alderen 10 til 30 år i studieperi-

har International Agency for Research on Cancer

hvite, amerikanske kvinner, og kan ikke omfatte

oden. Resultatene fra studien ble deretter publisert

klassifisert yrkeseksponering for hårfargestoffer

andre populasjoner.
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ANMELDELSER

Podcastanmeldelse

Rabbit Hole

PRODUSERT AV NEW YORK TIMES
8 EPISODER, TILSAMMEN CIRKA 4 TIMER
PROGRAMLEDER: KEVIN ROOSE
LAGET AV ANDY MILLS, JULIA LONGORIA OG
SINDHU GNANASAMBANDAN
REDIGERT AV LARISSA ANDERSON OG WENDY DORR
2020

Denne våren lagde New York Times (NYT) en ny podcast-serie om internettet og hvilke veier det kan lede
et menneske, og ikke minst, politikken. Og det er ned
i kaninhullet, skal vi tro tittelen på podcasten. Den
utforsker nemlig hva som skjer når livene våre i stor
grad flytter seg fra virkeligheten og ut i et relativt nytt
rom. Hvordan endrer verdensveven seg, og endrer vi
oss i takt med den? Dette er spørsmål programleder
Kevin Roose prøver å få svar på i denne svært utforskende podcastserien.

mann som ble dratt inn i alt-right-bevegelsen gjennom
Youtube-klikk, der han endte opp med å bli overbevist
om at den vestlige sivilisasjonen var under en alvorlig
trussel fra muslimske immigranter og kulturmarxister,
og at medfødt IQ kunne forklare «rasemessige ulikheter», for å nevne noe. Jeg vil ikke avsløre for mye, men
mener at denne historien er sterk, og viser hvor stor
innflytelse enkeltmennesker og -videoer kan ha på en
persons holdninger og politiske ståsteder.
Videre i serien får vi møte nåværende administrerende direktør for Youtube, med et håp om å finne
ut litt mer om hvordan Youtube selv er bevisst sin
maktposisjon og rolle i samfunnet. De to påfølgende
episodene følger historien om da den verdenskjente
youtuberen PewDiePie ble anklaget for å være en

Serien er, som tematikken selv, svært oppslukende.
Undertegnede hørte alle episodene i ett, både på
bekostning av pauser i maleprosjekt (jeg hørte på
mens jeg malte en gang), og søvn. I de tre første episodene følger vi historien om Caleb Cain. Han er en ung
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Fordypningsstoff:
Om podcasten:
New York Times, «Welcome to the Rabbit Hole»:
https://www.nytimes.com/2020/04/16/technology/
rabbit-hole-podcast-kevin-roose.html (Hentet 19.10.20)
Selve podcasten:
New York Times, Rabbit Hole
(podcasten): https://www.nytimes.com/column/rabbit-hole (Hentet 19.10.20)
Historien om Caleb:
New York Times, «The Making of a Youtube Radical»:
https://www.nytimes.com/interactive/2019/06/08/
technology/youtube-radical.html (Hentet 19.10.20)

«(...)our reliance on the internet as a primary source of
information, entertainment and community seems to be
changing the ways we talk, the things we enjoy and the

Mer om QAnon:
New York Times, «What is QAnon, the Viral Pro-Trump
Conspiracy Theory?»: https://www.nytimes.com/article/
what-is-qanon.html (Hentet 19.10.20)

sources we trust.»
- Kevin Roose, programleder for Rabbit Hole

nazist, før serien avsluttes med to episoder om den
amerikanske konspirasjonsteorien og kultliknende
internettbevegelsen QAnon, som jo er svært aktuell i
disse presidentvalg-tider.

hvilke er plassert i hodet mitt av andre, på sleipe og
nesten umerkelige måter? Rabbit Hole kunne nesten
passet inn i true-crime-sjangeren, med lytteren selv og
internettet som hovedpersonene av den skremmende
fortellingen. Podcasten maler et ganske dystert bilde av
internettets makt og uunngåelige tilstedeværelse både
i nåtiden og fremtiden. Den bidrar også til refleksjon
rundt hva som er sant og ikke, og kan kanskje få deg
til å tenke deg om to ganger før du retweeter, klikker
på neste video eller gjør deg opp en mening om noe.

Rabbit Hole klarer å ta for seg mange forskjellige
aspekter ved og nivåer av påvirkning, uten at det går
på bekostning av seriens mandat og røde tråd. Alle
historiene bidrar på hver sine måter til å gi meg et
sterkt ubehag som likevel bare må oppsøkes, samtidig
som hjernen får seg flere runder i tenkeboksen, der
sammenhenger og spørsmål brer seg utover som viltvoksende greiner. For hvilke tanker er mine egne, og

Tuva Stranger Mjønes
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Legen som pasient-mekaniker
Per Fugelli, Æsculap-redaktør i 1968, reflekterte i sin leder over det manglende fokuset i medisinstudiet på psykososiale faktorers påvirkning på
helse. Han mente at det ensrettede naturvitenskapelige fokuset førte til
«av-humanisering og avsosialisering». Per Fugelli var i hele sin senere
karriere en markant skikkelse i samfunnsdebatten, med et klart fokus på å
se hele mennesket.
Synne Lofstad

58

NR042020

59

PROFILER

60

HVA SKJER DER DU BOR?
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Hva skjer der du bor?
OSLO

TROMSØ

TRONDHEIM

Oktober

Oktober

Oktober

27.

Zoom: Midlertidig lisensmøte

28.

Quiz: Hva er egentlig Nmf?
I Store Auditorium

16.-17.
25.

BERGEN

19. og 20.-21

06.

Dumpster diving
Utvekslingskveld, pleiemedhjelperkurs

04.

NASJONALT
Oktober

Oktober
14.

Nettkurs: Tips og triks til 6.-året og
LIS1, Nmf Pécs
Infomøte, Nmf Martin

November

22.

Nettkurs i blodgasstolkning, Nmf Pécs

Medfrokost

24.

Kursdag, Nmf Pécs

26.

Digital Utvekslingskveld med
Nmf Utland!

Medfrokost
November
17.

Digital Utvekslingskveld med
Nmf Trondheim!

Digital Utvekslingskveld
med Nmf Tromsø!

15.

Desember

19.

UTLAND

Oktober
15.

Leger Uten Grenser
- Kurs i trope- og humanitærmedisin

Digitalt møte i helserett
og arbeidsliv i Norge
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19.-23.
22.

Medhum Aksjonsuka 2020
Camilla Stoltenberg: Covid-19-pandemien
og folkehelse i et internasjonalt perspektiv

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
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grunnutdanningsansvarlig

økonomiansvarlig

Van Thanh Luu
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nora.ruud@medisinstudent.no
ns - representant 2021
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økonomiansvarlig
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økonomiansvarlig

Hong Thanh Luu
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christoffer.velde@medisinstudent.no

Nikolai Hagensen Eide
Stig Erlend Almåsbakk

hong.luu@medisinstudent.no
grunnutdanningsansvarlig
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susanne.myhre@medisinstudent.no
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Selma Vinge
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vishal.ighani@medisinstudent.no
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Yesha Makwana
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Leonore Wünsche
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Uswa Awan
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menneskerettighetsansvarlig

Victoria Dontsova
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Dorthea Grane
dorthea.grane@medisinstudent.no

petra.kvitting@hotmail.com
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medlemsansvarlig

Vilde Flø
vilde.flo@medisinstudent.no
Elise Sjetten Jacobsen
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«Dikt og forbannet løgn.»
- Henrik Ibsen
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