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Nocebo 20©08 medisinstudentene ved DMF, NTNU. Hvis du kopierer fra innholdet uten å 
legge spenn på bordet, kommer vi og årelater deg. Så holder vi hodet ditt under vann til du 
ikke kan puste mer. Husk, vi er i besittelse av skolemedisin med futt i.
“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som 
man vil.”
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Ja, da var det oss igjen, da.

Velkommen til Nocebo, en inntren-
gende analyse av medisinstudentenes 
hemmelige fellesskap.

De som har lest Nocebo før har alle stilt 
de samme spørsmålene:

Er dette sant??
Har dette virkelig skjedd?
Er disse personene autentiske??

Jeg finner det derfor nødvendig å 
benytte meg av en gammel litterær 
frase...

Det følgende er sant.
Det har virkelig skjedd.

Forelesere vil benekte det.
Sykepleiere vil betvile det.
Men vi presenterer det herved for 
dere, nakent, sårbart og ubehagelig 
autentisk.

DETTE ER NOCEBO.

Det er mer av det samme gamle, men 
likevel så uendelig mye mer. Javel; vi 
har brukt de samme bokstavene og en 
relativ konvensjonell tegnsetting, men 
informasjonen er ny. Og om mulig 
enda mer unyttig!

Vi er til for dere som vil sette seg ned og 
hvile litt når dere bli bombandert med 
nevrofysiologi, forskning, biokjemi, 
møtereferater, bruksanvisninger og 
geriatri. En avis du kan hoppe frem og 
tilbake og lese om igjen morsomme 
ting vi har glemt vi leste i går og lese 
høyt for våre fremtidge barn.

Ja, dette var et modernistisk dikt. Og 
husk på det som Lenin og Marx og 
Mao sa:

- Det e itjnå som kjem tå sæ sjøl.

YNWA

Michel

Leder Nocebo - Medpost 187
Medisinsk Teknisk Forskningssenter
7489 TRONDHEIM

                              Hareid, 15.09.2008

Vyrde bladstyrar.
Dykk andre i redaksjonen.

Atter ein gong finn eg meg sjølv sittande i det spede ljoset frå tranlampa og 
skriv inn til dykk. Det har vorte ei slags tradisjon for meg, og eg vonar de 
ville stussa om det ikkje kom brev til dykk? Novel; Denne gongen har eg 
faktisk noko eg vil skriva om.

Det gjeld påskekrimmen i førje nommer. Drivande velskrevet var den, og 
gode personkarakteristikkar av den jevne trønder inneholdt den og. Men 
problemet mitt med den er at løsninga, eller rosina i pølsa (om de forresten 
kjem til Hareid nokon gong anbefal eg rosinpølsane vi sell, dei er saftige og 
herlige) tidligere har vært anvendt i ymse blads oppgåver med mer. Donald 
har hatt han, til dømes. Fy til skribenten for å ta enkle løsninger der altså.

Dog; velskrevet og underholdende var krimmen. Som resten av nommeret. 
Eg har vore svært fornøyd med dei siste utgovene. Sist gong nu likte eg særs 
godt skriveriane til hr. Torp. Kva den mannen kan! Og han legg det frem 
særs godt og. Elles var det en jevnt over god utgove, men så vidt eg såg ingen 
topplausbilete; eg reknar med at de tar sjølvkritikk på det?

Så: frå Hareid går det ein takk for den forrige utgove, og lykkesigelser 
i arbeidet med den nye utgoven. Eg reknar med eg får den i posten om 
nokre veker?

For alltid dykk sin 
Kolmund Dragblanten

Kolmund Dragblanten
Hareid

                  Trondheim 24.09.08

Kolmund igjen ja, hvordan går det med deg og dine?

Ansvarlig skribent for påskekrimmen er utspurt om anklagene dine og 
han knakk som en kvist under press. Visstnok var den en del arbeidspress, 
og han måtte ta noen nødløsninger, han lover dog bot og bedring (husker 
du forresten den komiserien på TV2? Den var dårlig den...) til neste års 
påskekrim. han har fått skrivekarantene fram til det som straff. vi skulel 
forresten si takk for rosen om kvaliteten på skrivingen hans.

Ellers så setter vi pris på den positive omtale av vårutgaven vår. vi var også 
veldig fornøyde med hr. Torps metamedisinske grublerier og skriverier. 
Hvem vet hvem vi lar pryde våre sider denne gangen? angående toppløsbilder 
er det en kontinuerlig diskusjon i redaksjonen hvorvidt vi skal ha slike eller 
ikke. utfallet er i skrivende stund uklart.
        
Håper du har hatt en fin sommer Kolmund, og dere andre av våre lesere. 
Husk at det er lenge til eksamen enda og nyt det. reis til Sunnmøre og spis 
rosinpølser!

For Nocebo, med påholden tusj
Stig Stavnes

Hei på dere!

I helgen prøvde jeg noe nytt. Vi var 
syv spreke jenter som krysset fjell og 
vann, til landets  vestligste punkt, 
for å lære kunsten å surfe på bølger. 
Det var vilt, vakkert og vått. Og selv 
om lavvoen vår ble tatt av stormen, 
og vi måtte søke ly i en låve, hadde 
vi det særdeles moro. Vel tilbake 
i Trondheim sitter jeg igjen med 
masse positive tanker og energi. Det 
er så hærlig å komme seg litt vekk fra 
Øya, og tenke utenfor boksen. 

Det er så lett å gro fast her i byen. 
det alltid et møte, en PBL, et vors, 
et kapittel en burde lese ... Men 
før du vet ordet av det, er det snø 
(slaps), jul, påske og eksamenstid.
Grip dagen! Det er på høsten vi 
medisinere har “god tid”, så finn 
på noe sprell. Dra opp i marka, 
besøk venner du ikke har sett på 
lenge eller gå på teater. Men hold 
av 21. november, for da skal du på 
juleblot!

MF Placebo har som vanlig hatt en 
travel start på semesteret. Vi har 
med god hjelp av kull ‘07 arrangert 
fadderuke, dåp og immball. Vi i 
styret har vært gjester på andre sine 
immball (og sett litt av Gløsingenes 
noe spesielle tradisjoner) og arrangert 
nok en Låvefæst. Fotballturnering er 
under planlegging, det samme er 
Åre 09, blot og annet gøy! Ting en 
selvfølgelig burde prioritere, - så 
følg med!

Velkommen til kull ‘08, og gratulerer 
med en god innsats i BadCom. Og 
husk! Det holder med en ukes lesing 
til Ex.phil. 

Stå på til forskere og avgangskullet 
som har eksamen etter jul! Og så må 
jeg tilslutt skryte litt av styret, for 
dere er så bra!

Godt høstsemester folkens!

Surf ’s up!

Kari

Placebosjefens hjørne

Kursuka:  Uke 42.  En uke fylt av kurs for lege og student. Du kan med fordel ta deg fri 
her.

Juleblot: 21. november. Vi fester på Studenterhytta. Grøt, liveband, juletre og ju-
lestemning er stikkord. Billettsalg kommer plutselig, så hold øye med Placebo-mailen.

Aktivitetskalender
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Nocebo invaderes, innoveres og evalueres

Nye i Nocebo!

Siw Lillevik Andreassen, kull 06
Fotograf, Linselus

Siw er blond. Og fra Bodø, noe som medfører økt 
spyttproduksjon. Hennes barndom, ungdomstid 
og tidlig voksne liv tilbrakte hun i “Glasshuse - 
mett i Bodø”. Når hun ikke stod på hjørnet og 
solgte, lå hun i en seng og leverte. Siw er forsatt 
hyggelig mot menn, men tar seg ikke lenger 
betalt. Hun er også snill mot jenter.

Anders Wold Bjerring, kull 08
VG-journalist

Anders er også blond. Men han er fra den aller, 
aller beste delen av Oslo. drømmer om å bli plastisk 
kirurg, først og fremst av økonomiske årsaker, da 
mesteparten av hans trust fund forsvant i det nylige 
børskrakket. Fikk angstanfall da han oppdaget at 
Trondheim ikke hadde en vestkant, men fant roen 
på Øvre Singsaker.

Lars Magnus, kull 07
Fotograf, Design

Lars Magnus fikk et dobbeltnavn fordi foreldrene egentlig ønsket 
seg jentetvillinger. Han liker å bruke caps og sove i telt med jenter. 
Han bruker stor linse på kamera, det vites hva det skal kompenseres 
for. Lars Magnus har Legionella, i likhet med 89,3% av hans naboer 
i Fredrikstad. Ellers er Lars Magnus en løsningsorientert og glad 
gutt, som er glad i øl.

Robert Sparby Hammer, kull 05
Skribent

Robert ble født i en sjark i stiv kuling (m/skjegg) 
utenfor Henningsvær. Barndommen ble preget av 
Turtles og ungdommen av den orale fase. Likevel 
søkte Robert på medisin, og kom inn på “lofoting-
kvoten”, som første fiskerbarn på 35 år. Til tross for 
et brutalt og maskulint utseende, skjuler det seg 
karamell og fløyel inni.

Øyvind Wilsgård Simonsen, kull 07
Svada

Øyvind ER i ordets ytterste konsekvens. men 
hva er egentlig identitet, spør Nocebos nyeste 
vidunderbarn. Øyvind mener at identitet er sum-
men av alle ens egne cellers aksjonspotensialer, 
minus de aksjonspotensialene som kan relateres 
til sanseoppfatninger av andre ting. Tja. Han har 
krøller, og er også snill mot jenter.

Trondheim

I år som i fjor inviterte Nocebo til opptaksaudition. Det var som i fjor svært stor pågang blant studentene og mange måtte desverre 
gå slukøret hjem. Nedenfor er en introduksjon av det Nocebo oppfatter som kremen av kremen, eller som Kolmund så fint sier det; 
Rosina i pølsa.

Vil du prøve noe nytt, spennende og nyskapende?

NTNUI inviterer til anaerobics
Gruppa for sport som ikke er 
idrett i NTNUI (GFSSIEIINT-
NUI) inviterer til anaerobics-
kurs. 

Dette kurset går ut på å lære folk 
hvordan man skal mestre en stressende 
hverdag med avslapningsteknikker 
som senker behovet for oksygen. Det 
finnes mange holdepunkter for hvorfor 
anaerobics kan være nyttig for alle og 
enhver:

- For mye bruk av oksygen kan være 
helseskadelig, da det kan dannes farlige 
radikaler som herper kroppen din på 
mikroplan.

- Ved lengre perioder uten oksygentil-
førsel, vil hjertet få kramper som utar-
ter seg som tilfeldige, raske hjerteslag. 
Dette trener hjertet og stimulerer til 
økt oksygenopptaknår oksygen er 
tilgjengelig.
- Undersøkelser viser at andelen 
som pådrar seg idrettsskader er be-
tydelig mindre hosfolk som driver med 
anaerobics enn hos folk som bedriver 
annen sport.

Samtidig viser studier viser at over 
70% av alle kriminelle ved én eller fler 
anledninger har brukt oksygen. Det er 
også et kjent faktum at 0% av de som 
aldri bruker oksygen viser kriminell 
atferd. Aktiviteter som sparer deg 

for skadelige mengder oksygen er:

- Meditasjon med pusteøvelser.
- Avslappende døsing til en god film.
- Rolig tastaturbruk i kontoromgivelser.

Start ditt nye anaerobiske liv snarest! 
Vi starter opp mandag 3. novem-
ber klokken 1900, hvis vi gidder.

Med vedvarende hjerner ystelse

Stig Stavnes
Lat, GFSSIEIINTNUI

Kvinne som nyter en avslappende formiddag med 
anaerobics
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Trondheim

På Dragvoll gleder de seg til et fruktbart samarbeid med 
medisinstudentene i Eksperter i Team.

(BLID)SPENT STUDENT: Desirée Knutsen ser fram til å møte medisinstudentene.

Desirée Knutsen (27) går fjerdeåret 
på Etnisk brorskap (ETN4001) ved 
Institutt for cannabis- og livsnyter-
fag på Dragvoll. Magasinet Svul-
sten fikk tatt en prat med henne i et 
Kreativt Kvarter, instituttets alter-
nativ til gammeldagse, og temmelig 
kostbare, forelesninger.
 -Jeg gleder meg veldig! 
Det blir helt fantastisk å få jobbe 
sammen med studenter som går 
på sånne verdslige studier. De er 
jo i kontakt med blod og bein og 
sånn, sier Knutsen og himler med 
øynene, mens hun tar en stor slurk 
av en duftende kopp urtete. At de 
nevnte medisinstudentene er så 
negativt innstilt til det storslåtte sa-
marbeidsprosjektet stiller hun seg 
uforstående til.
 -Jeg mener, de trenger 
jo et spirituelt påfyll. For meg 
handler Eksperter i Team om en 
høyere mening, om å få mange 
knagger å henge resonnementene 
sine på, akkurat som Shivas mange 
armer, fortsetter hun og gestikul-
erer engasjert. Det er tydelig for 
Svulstens ut(adv)(s)endte reporter 
at dragvollstudentene har skjønt 

dette med samarbeid mellom 
fakultetene.
 -Det ligger en aura av 
forsøstring i dette prosjektet, fork-
larer Mona-Dorothy Hansen, leder 
for botanikkavdelingen ved insti-
tuttet. -Vi mener at vi kan tilføre en 
hel del til medisinernes forståelse 
av tilværelsen, blant annet gjen-
nom vår filosofi rundt farmakologi 
og alternativ medisin, understreker 
hun.
 -Destruktive holdnin-
ger som at faget går på bekostning 
av tiden i utplassering i lokalsyke-
hus for medisinstudentene må 
bekjempes med alle midler, mener 
hun. Siden denne praksisen på in-
gen måte kan erstatte behovet for 
tverrfaglig samarbeid og produk-
tiv virksomhet som laging av veg-
gaviser og rollespill, er det åpenbart 
at slike hensyn må vike for et vikti-
gere formål. Dessverre synes det 
vanskelig å få medisinstudentene til 
å akseptere dette, beklager Desirée 
Knutsen.
 -Altså, det er jo ingen 
grunn til å motsette seg framskrit-
tet. I FNs charter om utdanning 

fremgår det tydelig at vi her i lille 
Norge ikke kan tillate oss å sitte på 
gjerdet med våre konvensjonelle 
tanker om avgrensede studieretnin-
ger, konkluderer hun triumferende. 
At studentene ved Det medisinske 
fakultet sutrer over at de allerede 
har oppfylt fagets formål gjennom 

PBL-arbeidet skjønner hun lite av.
 -Her er det viktig å ha 
en åpen horisont, og det tjener 
ikke til noe å protestere. De beste 
resultatene får man når man ak-
septerer sin skjebne, det er min 
lettkjøpte erfaring, avslutter De-
sirée Knutsen med en kokett latter.

Lagspillerne

Robokopp
På en av sine daglige joggeturer gjennom kulverten mellom labsenteret og 
Kvinne-/barnsenteret kom Svulstens utegående reporter over nok en liten 
solskinnsepisode, en slik hendelse som gjør at vi føler oss så privilegerte 
over å få ha vårt daglige virke her ved St. Olavs Hospital: En av robotene 
som frakter traller mellom 
sykehusets sentra, iherdig 
irettesettende overfor en 
pappkopp fra 7-11 i nev-
rosenteret som lå midt i 
veien og hindret roboten i 
å nå fram til sin destinas-
jon. “Hei, kan du fløtt dæ 
litt?” gjenlød i korridorene 
omtrent hvert tiende 
sekund, idet robottrallen 
forsøkte å overbevise kop-
pen om å tre til side slik at 
den kunne nå fram med sin dyrebare last.
 -Det er jo nettopp denne humane, tålmodige atferden deres som 
gjorde at vi valgte akkurat disse robotene, sier Willy “Vanilli” Olsen, sjef for 
mekanisk nytenkning ved St. Olavs Driftsservice. Han er overbevist om at 
en menneskelig portør neppe ville vært i stand til å utvise den samme grad 
av overbærenhet uten å skjelle og smelle.
 -Man kan jo bare tenke seg hva en slik stoisk ro kan ha å bety i en 
katastrofesituasjon, tilføyer Olsen fornøyd.

Åpen
Innovativ
Sterk
Sårbar
Nyskapende
Lojal
er månedens gla’ord
(nevnte vi “åpen”?)
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Nocebo tester bedpres

  Reportasje

For de som ikke er kjent med kon-
septet: En bedrift betaler penger til 
en studentorganisasjon for å få lov til 
å gi studenter gratis mat og drikke. 
Tilgjengjeld sitter studentene lydig i 
et auditorium mens bedriften forteller 
om seg selv. Eneste hake er at du må 
leve med at du er med på å sponse 
indøkernes klassetur til Asia.

”Hva er det i dag?” spør jeg. ”Tapas og 
pils” er svaret fra sidemannen. Hvilken 
bedrift sponser moroa ikke videre rel-
evant for oss. Auditoriet er i hovedsak 
fylt opp av siv. ing. studenter som ser 
ut til å ha kommet like mye for å høre 
om spennende karrieremuligheter 
som for maten. Men dette gjelder 
ikke medisinstudentene på bakerste 
rad. Tidsskriftets temasider om bev-
egelsesforstyrrelser virker som en flott 
måte å få tiden til å gå på.  Det hender 
at jeg tar et blikk opp fra bladet mens 
jeg tenker over det jeg har lest. For å 
være høflig, later jeg som om jeg følger 
med i samme slengen. Mannen i dress 
forteller om bedriftens historie. Flink 
foreleser. Sikkert spennende for de som 
interesser seg. Men.. do I care?

I det jeg starter på oversiktsartikkelen 
om atypisk parkinsonisme har en ung 
kvinne tatt over forelesningen.  Ferdig 

Mens vi medisinere har vært avspist med dyr kantinemat og latterlige regler for kaffepå-
fyll, har gratis fôr og pils hvert en del av hverdagen for hundrevis av studenter i mange 
år. Og dette kun et godt spydkast fra St. Olavs. Nå har tiden endelig kommet: Medisinere 
har blitt tatt inn under Bindeleddets vinger. 

utdannet indøker. Selv om det hun sier 
ikke fenger meg, er hun definitivt verd 
mer enn et blikk. Lurer på hvordan hun 
fikk den jobben...

Etter en liten time er det over.  Det 
hele var overraskende smertefritt. Men 
likevel får alle sammen en minnepinne 
med 2 GB og laser på vei ut av audito-
riet. Maten står klar under det høye 
taket over Kjelhusets kantine. Tapas 
med lesepils og brus for anledningen. 
Mer enn nok til alle. Dette er riktignok 
ikke den mest luksuriøse bedpresen: I 
forrige uke var det åpen bar.

Det hviskes enda i gangene på St. Olavs 
om den tiden da legemiddelindustrien 
sponset leger med seminarer på hotell 
i alpene og medisinstudenter med 
middag og gratis alkohol. Denne tiden 
tok en brå slutt da man skjønte hvilken 
katastrofal innvrikning dette hadde på 
naive og sårbare medisinere. Men frykt 
ikke: Bindeleddets bedriftspresentas-
joner er fullstendig blottet for medisin-
ske ting. Du lærer ikke noe du trenger 
som lege. Dette er ren snylting.

Illustrasjonsfoto

Bindeleddet: Connecting people
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Reportasje Fadderuka 2008
Ja, fadderuken ‘08 er historie, og som 
historier flest bør den skrives sirlig ned 
slik at kommende generasjoner kan 
lære av våre triumfer, gleder og sorger,  
våre seiere og våre tap. 

Det begynte så smått en tidlig august-
morgen, solen skinte og fuglene sang. 
Forventningsfulle førsteklassinger 
stimlet sammen utenfor samfundet i 
sine fineste skoleklær og med nykjøpte 
ransler på ryggen. Med betryggende 
smil og utstrakte armer ble vi tatt 
imot av store, sterke faddere hvis øyne 
flommet over av livserfaring og visdom. 
Lite viste vi at bak de innbydende brys-
tene til fadderjentene og litt ovenfor 
six-packene til fadderguttene, banket 
hjerter som bestod av alt annet enn 
gull. 

Kanskje burde vi ha lagt merke  til den 
mørke skyggen som fór over øynene 
deres når noen nevnte ordet ”dåpen”, 
eller fattet mistanke da faddersjef Lars 
gned hendene sine sammen som en 
utspekulert gresshoppe fra podiet i 
KBA?

Men det gjorde vi ikke, vi fikk rett og 
slett ikke tid. Iløpet av de påfølgende 
to ukene ble vi blendet av fantastiske 
fester, steinharde idrettskonkurranser, 
utfordrende rebusløp og fuktige pub-
runder, vi levde ubekymret i nuet som 
forelskede fjortiser. Om det var nyfun-
net kjærlighet til medisin eller etanol 
som strømmet gjennom våre blodårer, 
tror jeg ingen kan si for sikkert (1).

Hverdagen har sakte men sikkert sneket seg gjennom mørke sykehuskorridorer og raslet 
mellom stolrader i SA, ølboksene er byttet ut med (sk)VIP-kaffe fra Narvesen og oppgitte 
sukk fra lesesalene vitner om en sår lengsel etter det som har vært. 

Fotnoter:

(1) Nocebo tar forbehold om at det er 
mulig at noen kan si det for sikkert.

(2) Nocebo er et religiøst nøytralt 
tidsskrift og tar ikke stilling til ek-
sistensen av værguder.

(3) Nocebo tar forbehold om at vær-
gudene (2) var på noen andres side, 
f.eks FysMat, og at det gode været 
skyldtes en slik konfunderende tred-
jevariabel. 

(4) Nocebo tar forbehold om at ikke 
alle synes den var vakker.

(5) Nocebo tar forbehold om at ar-
tikkelforfatter ikke har evnet å frem-
legge dokumentasjon på dette og 
kan ha diktet det opp en gang utpå 
morgenkvisten

Dessuten var værgudene(2) på vår 
side(3) nærmest fra dag én. Grilling 
på festningen ble akkompagnert av en 
vakker(4) solnedgang, selv når solen 
hadde forsvunnet over horisonten ble 
kulden holdt unna av lystige flammer 
fra engangsgrillen til faddergruppe 8. 
Kanskje kunne det blitt skikkelig som-
mervarmt, hadde ikke en mistenkelig 
edru kar med brannmannserfaring 
hindret en entusiastisk og oppofrende 
medstudents forsøk på å slukke det hele 
med en halvflaske Vodka Moskva.

Nattens mørke var da heller ikke noen 
festbrems, med rak rygg og stødig 
gange gikk siste transportetappe strake 
veien til Vista. Her passerte ikke 
mange minuttene før dansegulvet var 
dekket av tapre fadderbarn og fad-
dere som trosset innetemperatur på 
førtifire grader, luftoksygen på Mount 
Everest-nivå og en promille på feil side 
av LD50.

S-festen satte også sine spor, både 
fysisk og psykisk, på godt og på vondt. 
Personlig tok jeg meg svært nær av 
påstander om at ”sjiraff ” ikke skrives 
med ”s”, særlig fordi disse kom fra en 
ellers veldig trivelig zebra. Om denne 
”szebra”’en hadde turt å si det samme 
til en ekte sjiraf i Afrika, stiller jeg meg 
særdeles tvilende til. Nyere forskning 
tyder nemlig på at sjirafen er 65% 
mer intelligent og 83% kulere enn 
zebraen (5).

Derimot skrives både seigmann, smurf, 

senil, snegle, skistav og spartansk soldat 
med en stor, fin ”S” og de var da også 
godt representert, særlig i baren, men 
også på dansegulvet.

Så var det ”dåpen” da, en begivenhet 
som hadde forsvinnende lite til felles 
med den tradisjonelle, kristne vari-
anten. Dette ritualet har av anonyme 
kilder i Trondheims satanistmiljø blitt 
betegnet som ”jævlig okkult” og i en 
kjapp kommentar til Nocebo hevder 
Generalinspektør for Hæren, Robert 
Mood, at arrangementet ”ikke er i 
henhold til gjeldende forskrifter”. Pave 
Benedict IX var natt til søndag altfor 
tilgjengelig for kommentar til at vi kan 
gjengi det her.

Heldigvis kan både kebabfett og traum-
er vaskes vekk med skureklut, så det 
gikk ikke lange tiden før stemningen 
igjen var på topp i kull ‘08. Da et helt 
fantastisk immball rundet av fad-
derukene etter drøyt to uker med tøys 
og moro, var hundre-og-tjue vilt frem-
mede medisinstudenter blitt omgjort til 
en stor, sammensveiset vennegjeng. Nå 
var kanskje grunnmateriale ypperlig, 
men fadderukene ‘08 hadde ikke blitt 
så bra som de ble uten et kjempedyktig 
fadderstyre og herlige, entusiastiske 
faddere fra kull ‘07!

Tusen takk, alle sammen!

Under: Fargerikt felleskap: Rosa, gul eller selvbruningsbrun, alle er velkomne i 
kull -08
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ReportasjeFadderuka 2008
Årets mest klissete eventyr er ikke 
for pyser, Badcom er konkurransen 
som skiller gutter fra menn, pingler 
fra tøffinger, ikke-medisinere fra 
medisinere. Man kan ikke annet enn 
fylles med fremtidsoptimisme når 
man ser morgendagens nevrokiru-
rger, styreformenn, nanoteknologer 
og rakettforskere plaskende rundt 
i badekarbåter på Nidelva mens de 
kaster kumøkk på hverandre. Men, 
BadCom handler ikke bare om samar-
beid og vennskapelig tvedkamp. Juks, 
sabotasje og korrupsjon er ikke bare 
godtatt, det blir også premiert. Gjevest 
av dem alle er terrorprisen, og av en 
eller annen grunn er medisinstudenter 
eksepsjonelt gode på akkurat dette.

Badcom ‘08 bød da også på tidenes 
kanskje mest spektakulære terror-
aksjon. Regien hadde Lars Erik og 
Jonas fra førsteklasse. Førstnevnte fikk 
en Gløshaug-foreleser til å introdusere 
ham som tredjeårs byggstudent, hvorpå 
Lars Erik gav de ferske gløsingene en 
grundig innføring i Badcom og foreslo 
at han kunne hjelpe til med å finne 
byggeplass. Derfra gikk det slag i slag, 
låve ble skaffet, badekar kjørt ut, kon-
sept utarbeidet (av Lars Erik og Jonas, 
naturligvis). 

Intetanende byggstudenter fattet 
ikke et fnugg av mistanke før begge 
badekarene deres ble båret ut på scenen 
under show-kvelden, akkompanert av 
en lekker powerpoint-presentasjon 

og høylydt jubel fra entusiastiske 
tilskuere.

Apropos show, det var ikke bare 
på terrorsiden medisin imponerte. 
Inspirert av Grey’s Anatomy, House 
M.D og Scrubs leverte showgjengen 
ren scenekunst på den minimalistiske 
og tre kvadratcentimeter store hoved-
scenen. Særlig var Asbjørns utrolige 
medisinsang og dansemovsene til 
Marius knapt et kamerateam unna 
Oscar-nominasjon. 

Avsluttningsvis kunne vi kanskje ha 
ramset opp alle prisene og beærelsene 
medisin og kull ‘08 ble tildelt, men av 
plasshensyn tar vi heller for oss den vi 
ikke vant.

Miljøanden gikk i år til Nano. Godt 
jobbet gutter! 

BadCom
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Nocebo gratulerer!

“Bildet sier mer enn 
1000 ord”

- Isn’t she lovely?

Medisinerstudenter gifter seg, og jammen får de ikke barn også. 
Med skremselen om tre års turnustjeneste i Helse Nord hengende 
over seg, er det kanskje ikke rart det begynner å rasle i eggstokkene 
hos enkelte. Nocebo har tatt segen prat med den nybakte student-
moren Siri Ellingvåg Petersen i kull 06. 

På medisin er ofte klisjeen at jentene 
begynner å bli barnesjuke fra fjerde 
året, med uketjeneste på føden og 
hovedoppgavesemester foran seg. 
Med litt planlegging og tilrettelegging 
trenger ikke dette være en selvfølge, 
onsdag 24 september fikk Siri El-
lingvåg Petersen i kull 06 jentebarnet 
Tiril. Nocebo gratulerer Siri og Yngve 
og ønsker den nye verdensborgeren 
hjertelig velkommen. 

- Tre fine ting med å være gravid?
- Tanken på resultatet. Gleden ved å 
dele noe så stort med den man er mest 
glad i. Å kunne gå rundt å være strut-
tende og kvinnelig.

- Tre ulemper med å være gravid?
- I eksamensperioden var det litt tungt, 
ble litt fortere sliten og kunne drikke 
mindre kaffe.
Å ikke se sine egne tær på flere måned-
er. Alt man ikke kan spise

- Fordeler med å være småbarnsmor 
og student?
- Kanskje litt tidlig å si, men jeg ser 
for meg at vi som studenter er ganske 
mye mer fleksible enn foreldre i jobb. 
Vi kan tilpasse hverdagen kun etter 
hverandre og litt obligatorisk skole. 
Også er vi jo unge og spreke, legger 
Siri til med et smil.

- Ble du ekstra nervøs under gravid-
iteten som medisinstudent, siden du 
vet alt som kan gå galt?
- Ja, det vil jeg nok tro. Vi var jo akku-
rat ferdig med embryologiundervisn-
ing da jeg ble gravid. Og jeg kranglet 
litt for å få en tidlig ultralyd. Jeg trodde 
nesten ikke det var mulig at 
ingenting var galt på første UL. Hun 
hadde 10 fingre, 10 tær, fire hjerteka-
mre, nyrer og magesekk...

-Hvor mange ultralydundersøkelser 
krevde du?

Jeg krevde den tidlige i uke 13, ble 
innkalt til det ordinære i uke 19 og ble 
spurt om å stille opp på en i uke 22, da 
noen leger skulle lære seg å bruke et 
nytt 3D-UL-apparat.

- Hva syns du om navnet Emma Tal-
lulah?
- Som Oluf sa, hvorfor ikke Emma 
Baluba? 

-Hva skulle barnet hete visst det ble 
en gutt?
- Mitt eller Märthas? Vi synes navnene 
Snorre og Sondre er fine, men vi fikk 
vite at det var en jente i uke 19, så vi 
har ikke snakket mye om det.

Gutt (20) søker 
livsledsager(ske)
Gutt med tjue sure Helge-
landssommere bak seg søker 
livsledsager(ske) til uforplik-
tende treff. 

Er du på utkikk etter en livspartner, et 
vennskap eller ønsker du kun en liten 
flørt? Jeg er med på det meste.

Alder er vel ikke veldig viktig, men jeg 
håper du veier over 12 kg. Erfaring er 
ønskelig, men ikke nødvendig da per-
sonlige egenskaper settes høyt. 

Lojalitet, godt humør og selvstendighet 

er blant ønskelige kvalifikasjoner. 

Det gies et halvt års prøvetid med 
mulighet for fast ansettelse og even-
tuelt forfremmelse til samboer. Still-
ingen kan til tider være krevende. 
Egenskaper som å holde hodet kaldt 
i pressede situasjoner, tålmodighet og 
stayerevne vil veie tungt.

Jeg er lidenskapelig i alt jeg driver 
med. 

Mine hobbyer er:
Salsa, fotball, klatring og ski. I den rek-
kefølgen. Mamma og pappa har hytte 

på fjellet. Jeg studerer, som deg, medi-
sin ved DMF, Trondheim.

Send kortfattet søknad med en 
beskrivelse av deg selv og dine per-
sonlige egenskaper. Legg gjerne ved 
referanse fra eventuelle tidligere for-
hold. Kun søknader med bilde vil bli 
vurdert.

Bill. mrk
E og du på Aspmyra

Alle hendvendelser rettes til nocebo@org.ntnu.no

  Reportasje
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Reportasje

Nocebo gratulerer!
“Det å være gift er fint, for da er man 
to. Om en faller kan den andre hjelpe 

en opp”
Kristian W. Pedersen - K’07, nygift

Rasmus Øksnes - K’07, nygift

“Min kone heter forøvrig 
Annica Samuelsen nå...”

Petter Samuelsen- K’02, nygift

“Slik går det når du glemmer
å sende inn bilde, Runar”

Redaksjonen

“Livet er ikke over”

“Bildet sier mer enn 
1000 ord”

Redaksjonen

      Ny giftetrend på medisin!

“De fikk så hatten 
passet”

Redaksjonen
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Nocebo går under jorda
    - Vi har møtt “Rune”

  Reportasje

Ved første blikk ser “Rune” ut som 
enhver medisinstudent. Han er kledd 
utelukkende i hvite sykehusklær, er 
kjekk på en litt keitete måte og flørter
uhemmet uten å virke desperat. Men 
“Rune” er ikke som alle andre medi-
sinstudenter. “Rune” er hjemløs og 
har valgt å bo i tunnelsystemet under 
sykehuset.

- Det er ikke noe vanskeligere å bo her 
enn i hvilken som helst annen bolig.
Tvert imot vil jeg si at livet mitt har 
blitt bedre. Studenter setter alltid mest 
pris på de tingene de får gratis. Ved å 
bo her får jeg faktisk det meste gratis. 
Altså har jeg lært å sette pris på det aller 
meste. Bortsett fra underbuksehumor. 
Det har jeg et anstrengt forhold til, 
forteller “Rune”.

- Hva er det som trekker deg til denne 
utradisjonelle tilværelsen?
- For det første må jeg kommentere 
at livsførselen jeg har valgt ikke er 
utradisjonell. Jeg ser på meg selv som 
en moderne uteligger, en inn-ut-ligger 
eller “inside-outsider” som vi sier oss 
inside-ousidere imellom. 

Fordelene med å bo på sykehusområdet 
er mange. Det som slår en først er alle 
pengene man sparer på husleie, og kan 

I disse tider, da verdensøkonomien balanserer på en knivsegg, kjemper norske studenter 
for tilværelsen. Fra slitte studenthybler kan det høres stille gråt hver eneste natt, gråt som 
øker i takt med prisen per kvadratmeter. Men noen studenter velger et annet liv. Noen 
velger heller å bli flyktninger på eget campus, vise fingeren til studentsamskipnaden og
virkelig LEVE. Nocebo har møtt “Rune”

bruke dem på nettpoker i stedet. Jeg 
trenger heller ikke å gjøre noe husar-
beid rundt omkring, hvilket gir meg
mer tid til studier (nettpoker red.anm.)
Selvsagt går jeg bare rundt i hvitt syke-
hustøy, så jeg sparer utgifter på klær 
også, forklarer “Rune” med glimt
i øyet.

- Hvor lenge har du bodd her nå?
- Jeg synes du skulle ha fulgt opp 
noe av det jeg nettopp sa med et 
åpent spørsmål. “Rune” svarer så på 
spørsmålet, men ber om at det ikke blir 
trykket for å verne om hans identitet. 
Nocebo skriver dette for å vise at vi bryr 
oss, og at vi har respekt for individet.

- Det virker jo som det er mange fordel-
er her, men hvilke ulemper finnes?
- Tja. Det største problemet akkurat 
nå har vært at jeg ikke fikk tildelt skap.  
Jeg måtte gjemme bøkene mine, men 
den hylla jeg gjemte dem i raste sam-
men. Nå lar jeg dem bare ligge inne på 
lesesalen på MTFS på en pult. Det er jo 
ingen som sitter der før de andre salene 
begynner å fylles i april.

En knipe jeg kan fortelle om var en 
gang da jeg sovnet oppå en AGV (Alene 
Gående Vogn, red. anm.). Mens jeg 
sov må den ha kjørt meg rundt, for jeg 

våknet av at den sto og sa “Fløtt dæ!” 
til Are Holen. Holen tar seg gjerne en 
joggetur i gangene i sekstida på mor-
genen. I snowjogs.

- Hva gjorde du da?
- Jeg lot som om jeg prøvde ut en 
utradisjonell meditasjonsteknikk. Da
strålte Holen som den sola han er, og 
så gikk jeg for å kjøpe kaffe. “Rune” 
sier dette med et smil, men han er 
tydelig beveget av episoden. - Aldri 
mer brunsprit på en tirsdag, sier han 
kryptisk.

Med en røst som vibrerer ømt mot 
trommehinna legger “Rune” ut om sine 
significant others.

- Hva synes egentlig foreldrene dine om 
bosituasjonen din?

- De synes at min studenthybel på 
Steinan er helt topp, smiler “Rune” 
mens han blunker lurt.
- Studenthybel på Steinan, mhm (Para-
frasering og stimulerende uttrykk, 
red. anm.)
- Når foreldrene mine kommer på be-
søk låner jeg leiligheten til en kamerat. 
Da bor han hos en felles tredje kamerat. 
Hvis det blir for komplisert så har 
jeg denne modellen.  “Rune” rekker 
Nocebos utsendte en tegning som 
forklarer boforholdene på en ryddig 
og sjarmerende måte.

- Men husk at det der bare er en foren-
klet modell, i virkeligheten er det mye 
mer komplisert. Både i tegningens eget 
plan og på det emosjonelle.

Spesielt nært Halloween-tider er det mange 
kronestykker å tjene på salg av det “Rune” kaller 
“spøkelsestøy”.

Nocebo har lokket “Rune” til intervju med lovnad 
om gratis mat. Det blir det ikke noe av, hahaha.

“Rune” bruker utelukkende hvite sykehusklær, og
synes det er beklagelig at det ikke finnes match-
ende undertøy. Da må han klare seg uten indre 
lag av tekstiler.

“Hallwalking” er en ny ekstremsport som “Rune”
praktiserer på fritida.

“Rune” kjenner alle på nattskiftet, derfor blir han aldri kastet ut. De tror “Rune” er reinkarnasjonen av den 
sangnomsuste uteliggeren Raymond Løkestad, og at “Rune” en dag vil ta opp kampen mot sykehusledelsen 
for å lede nattskiftarbeiderne til verdensdominans.
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Reportasje

Nocebo avslører
    -Høy(t) på Nevrotaket

Medisinstudenten, mors beste barn. Trener, røyker ikke, spiser sunt, redder verden, strikker og baker kaker. Eller? Vi vil i denne sjok-
kerende reportasjen sette søkelyset på det skjulte misbruket blant medisinstudenter. Et misbruk som er skremmende utbredt. Nocebo 
har møtt noen av misbrukerne. 

Idet vi går ut på nevrotaket kjenner 
vi en bitende kulde, et kaldt gufs 
forteller oss at jern-natten nærmer 
seg med stormskritt. Jern-natten, eller 
første frostnatt – den store frykten 
for syklende studenter og nervøse 
kandidater på akutten. Da sommerens 
planter og insekter må gi opp den 
nådeløse kampen mot kulden, men av 
andres undergang vokser  Psilocybe 
semilanceata fram. Som en hestehov 
gjennom asfalten blomstrer den opp. 
Psilocybe semilanceata, eller fleinsopp 
som den også kalles, går imot skogens 
vektsvilkår, skyr sol og varme, og gror 
helst på dystre kirkegårder eller gjød-
slet jord. Du kan gjerne kalle den na-
turens ”badass”, med perfekte forhold 
i forblåste Trøndelag.

Men hvorfor denne interessen for 
denne særegne soppen? Gjennom våre 
sikre kilder fikk vi høre om fleinsop-
plukking på ikke annet sted enn vår 
egen skole. Tankene våre gikk i spinn, 
i vår avslørende spørreundersøkelse 
i forrige nummer kom det fram at 2 
% av medisinstudentene hadde prøvd 
”andre rusmidler” enn hasj, snus og 
røyk. Er 2 % av medisinstudentene 
fleinsoppsmisbrukere? Kvalitetssøk på 
Wikipedia forteller oss at fleinsoppen 
inneholder Psilocybin, et stoff som 
gir LSD lignende rus som varer i fire 
til seks timer, men man får ikke noe 
dagen-derpå-følelse. For alt vi vet kan 
den ivrige sidemannen på forelesning 
ha misbrukt fleinsopp dagen før. 

Tilbake på nevrotaket skuer vi bort på 
en gruppe studenter, daglig bruker de å 
være her, sonderer terrenget og sjekker 
vekstvilkårene. Du har sikkert sett dem 
der ute, der de vandrer hvileløst rundt 
på nevrotaket. Vi spør hva de driver 
med, de ser villrådene på hverandre, 
mumler noe om et italiensk kulespill, 
men forstår de er avslørt. Studentene, 
som helst vil være anonyme grunnet 
framtidig legelisens, forteller at dette 
var noe de hadde drevet med siden en 
kjedelig eksamenstid hvor de trengte 
å ”piffe opp” lesingen. En av dem, la 
oss kalle han ”Bent-Lasse” begynner 
tydelig å gestikulere og viser oss hot 
spotene for fleinsopp. De andre nøler 
noe, en sier at ”vi skaper tapere” og 
advarer andre mot å begynne med det 
samme. De er også noe bekymret for 
at det skal bli trangt om plassen etter 
denne avsløringen, og klager også 
på personer som absolutt skal spise 
lunsjen sin på nevrotaket og forstyrret 
arbeidet. 

Etter vårt møte med studentene føler vi 
oss litt tom og forvirret. Disse fremad-
stormende studentene, en med flere 
publikasjoner, leker med psykoaktive 
stoffer på et tak. Er det virkelig slik 
samfunnet har utviklet seg? Er det ikke 
lengre nok med HB? Nocebo vil følge 
utviklingen videre.

Neste gang: Lær deg å spille Boccia.

Under her!?: Fleinsoppen trives i nærheten av råtnende treverk får vi vite

Også på steingrunn: Denne studenten ser ingen grunn til å skjule sin begeistring 
over soppfunnet

Oppgjørets time: Det er tid for å dele utbytte av soppjakta. Fleinsopp, naturens badasss
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Noen er ute etter ektemenn med penger 
på bok, andre etter en lidenskapelig 
elsker som kan bo i skapet når mannen 
blir for kjedelig. Uansett om en trygg og 
tro McDreamy eller en dampende het 
McSteamy er det du leter etter, trenger 
DMFs kvinnestudenter ikke å fortvile. 

Pediater
Ektemann:  Her har du skutt gullfuglen! 
Denne mannen elsker barn, og har 
gjennom yrket sitt lært seg mange gode 
triks til hvordan man kommer overens 
med dem. Riktignok kan han komme 
til å ødelegge dåpsfesten ved å ivrig 
demonstrere Moro-refleksen for alle de 
som måtte virke det minste interessert, 
men hans vitenskapelige interesse 
kan også utnyttes til noe positivt: 
Når ungen skriker midt på natta, kan 
du mumle noe om kolikk eller andre 
barnesykdommer og sparke han ut av 
loppekassa. Hans medisinske interesse 
vil garantert sørge for full utredelse og 
en tåteflaske mens du sover søtt.

Elsker: Her spørs det om pediateren 
gjør like stor lykke. Mannen kan virke 
litt vel resultatorientert, og ikke bry seg 
like mye om selve akten. Det er ikke 
SÅ sexy å få målt tempen for å finne 
fruktbarhetsgraden din hver gang dere 
skal ha litt sengekos. Ta for guds skyld 
med dine egne kondomer!

Kirurg
Ektemann:  Nei, nei, nei. Vaktene 
kan være lange som et vondt år, og 
når han tilslutt kommer hjem er 
han totalutkjørt, svarer kun med 
enstavelsesord og kaller deg ”søster”. 
Dessuten kan det nære samarbeidet 
med operasjonssykepleierne få fatale 
følger. Hvem vet hva som foregår på 
sengelageret mellom skiftene?

Elsker: Her begynner vi å snakke! 
Har du noen gang sett hastigheten og 
presisjonen på fingerarbeidet til en 
kirurg som øver på sutur-knuter? We’ll 
say no more…

Allmennpraktiker
Ektemann:  Toppkarakter, denne 
mannen er skapt for hymens lenker. 
Traust og trygg, med 9-4 jobb og 
svigermortekke. Han har henta barna 
fra barnehagen og fiksa middag før du 
rekker å si dysdiadokokinesi. Nevnte vi 
forresten million-lønn som spesialist i 
allmenmedisin?

Elsker: Allmennpraktikeren kan nok 
bli litt kjedelig som elsker. Traust og 
trygg er ikke adjektiv som nødvendigvis 
er like gode i sexlivet – her skal alt gjøres 
på gamlemåten, og misjonærstillingen 
er yndlingen. Vi kan nok heller anbefale 
en henvisning til spesialhelsetjenesten, 
men bevares, hvis tradisjoner er din 
greie, så kjør på..

Våre mødres generasjon koste seg med sykepleierromaner -den 
tidas husmorsporno- på de rosa jenterom en gang på 60-tallet. 
Heller ikke nå til dags har lege-yrket utspilt sin rolle som mannsideal 
og sex-symbol – mange pikehjerter banker ekstra fort når tanken 
på lange, hvite frakker og mannlig autoritet melder seg. Nocebo 
anmelder legespesialiteter! 

Ortoped
Ektemann: Tja, hvorfor ikke? Ortopedi 
er blitt kalt ”medisinens svar på 
snekkeryrket”, og det måtte love godt 
for eventuelle oppussingsplaner du 
måtte gå med. Mr. Handyman skifter 
sikringer, reparerer tette avløp og 
snekrer egne møbler mens du kan 
lene deg tilbake og nyte synet. Han 
er kanskje ikke den mykeste mannen 
du har møtt, men han tar igjen med 
maskulinitet til tusen. 

Elsker: Maskulinitet er allerede nevnt, 
og det er et nøkkelstikkord her. Som det 
litt tyngre yrket ortopedi er, skal du ikke 
se bort fra at han har litt kjøtt på beina 
heller. Om ”velutstyrt” gjelder utenfor 
operasjonssalen vites ikke, men det er 
jo lov å håpe? Bare pass deg for hans 
tilbøyelighet til å fokusere vel mye på 
bruk av ”verktøy”…

Dr. Turk - Fingernem kirurg.
-Once you go black, you never go 
back

Dr. Doogie - Kanskje ikke pediater, 
men gammel nok til å bli innlagt på 
KvinneBarn

Dr. House er en allsidig lege - men 
duger han?

Leter du etter denne mannen?...

... eller han her? Bare å gi opp...

Ikke ferdigutdannet, men barnebarnet 
til han som skrev Kama Sutra - need 
we say more?

Legen
 - Tiger i senga eller lam ved alteret?

90-tallets McDreamy og McSteamy i 
en og samme person. Visst nok..

En annen mann med verktøyet på 
stell. Fremtidig ektemann?

Hva gutta leter etter...

  Reportasje



    Vi har stort
  utvalg av
 medisinske
    bøker

og anatomiske produkter







Som studentmedlem i Den norske legeforening har 
du fl ere fordeler hos oss.

Tore Fillingsnes
 

tore.fi llingsnes

Siri Berg
 

Bruk medlemsfordelene dine
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Noen av våre lesere vil kanskje 
kunne erindre at det i august i fjor 
ble arrangert en større medisinsk 
utdanningskonferanse her i Trond-
heim kalt AMEE. 

Fakultetsområdene var plutselig 
overfylt av dresskledde mennesker 
fra det store utland, det gikk i en-
gelsk over a ”short shoe”, Ricks var 
fylt til randen med legfolk, og et 
tyve talls studenter fra DMF jobbet 
etter ryktene, ”turnuslege i Grays 
anatomy skift”, for å holde hjulene 
igang en uke til ende.  

I år var det Praha, Tsjekkia som var 
vertsby og arrangør av AMEE 2008. 
Med gode erfaringer i bakhodet fra 
gjennomførelsen i Trondheim, dro 
ikke mindre enn 27 Trondheim stu-
denter nedover den siste uka i Au-
gust, for å forsikre oss om at gode 
tradisjoner ble videreført, og sam-
tidig få med seg en solid innføring 
i Tsjekkisk kultur og historie (øl,  øl 
og mere øl, borger, absinth, Kafka, 
billige sko, kommunisme, KFC, 
studentopprør, 5 etg. Disko, fløyel-
srevolusjon, med mer).

Inspirert av fjorårets suksess med 
fremføring av sang under AMEE-
konferansen, samt som en videre-
føring av det som nå må sies å være 
en tradisjon (Foetus har 4 ganger 
tidligere sunget under Amee) , var 
mannskoret Foetus Ex Ore, de som 
utgjorde tyngdepunktet av reise-
følget (20 av 27 reisende), faktisk 
til en så stor grad at de resterende 
studentrepresentantene raskt og 
samtykkende ble omdøpt til ”Foe-
tus Entoruage”. 

Kort oppsummert ble det i løpet av 
uken turen varte, i tilegg til obliga-
torisk og høyst sannsynlig lærerik 
konferansevirksomhet for de som 
var påmeldt dette, sunget store 
mengder korsang, konsumert store 
mengder Tsjekkisk nasjonaldrikk 
– øl, noe mindre men fortsatt sig-
nifikant utslagsgivende mengder 
grønt englevann (Absinth), svet-
tet noen liter på ymse danseggulv, 
spist mye god og feit tsjekkisk hus-
mannskost, konversert og kurtisert 
på et utall språk og ikke minst gått 
mange mil på brosten og asfalt. 
Turens høydepunkter var mange, 
men spesielt bør bla. en bryggeri-

AMEE 2008 - Praha
Mens mange endelig kunne slappe av og komme til hektene igjen etter vell gjennomførte 
fadderuker, og andre så snitt til faktisk gjenoppta studie hverdagen, var det noen som nektet 
å gi slipp på sommeren enda. En uke med medisinsk utdanningskongress i Praha sto på 
timeplanen!   

omvising hos Urquell bryggerier i 
Pilsen by nevnes. Dette er selveste 
byen hvor denne edle drikk har fått 
sitt navn fra og ligger en 1 ½ time 
utenfor Praha by.  Med tog gjen-
nom landlige omgivelser, vandring 
i enorme kalde og lange ølkjellere, 
og ølkraner fra 100 000 l fat som 
står åpne så lenge man tar en sang 
til, kan ikke livet bli stort bedre.  

Av sangmessige høydare står 
en stunt-opptreden midt på 
Karlsbroen høyt. Foetus rakk å lire 
av seg hele to sanger før meldingen; 
”Lady, two minutes or I call the po-
lice, You ruine my business” kom 
fra den lokale ”turistlopperen”. 

Ett besøk i nasjonaloperaen (Toska 
ble fremført red.anm) med egne 
losjeplaser og musserende vin står 
nok og høyt på lista for mange. For 
ikke å glemme opplevelsen av å 
bli kastet ut av egne rom av Tsjek-
kisk politi rundt midnatt grunnet 
øredøvende korsang, for så bare å 
fortsette festen på ”Kennys Island” 
det lokale rastafarialibiets lille bule, 
hvor det ikke var behov for noen 

røykmaskin for å si det slik. Flere 
ble observert febrilsk viftende bort 
røyk, av frykt for hva slags hunder 
og eventuelle undersøkelser som 
måtte kunne vente hjemme på 
Værnes. 

Spør du en nordmann som har vært 
i Praha om han tilfeldigvis ikke var 
innom den ”fem etg. Diskoen” ved 
Karlsbroen, så vil nok mange nikke 
anerkjennende. ”Karlovny Lazne” 
er diskoteket som vil gi de fleste ett 
nytt syn på begrepet ”turistfelle”, 
med ett uhorvelig antall mennesker 
fordelt på Classic, 80teees, Techno, 
og Dances floors i hver sin etg og 
det stort sett går på Engelsk el-
ler nordisk utover kvelden!  “Been 
there done that” med stolthet i 
stemmen er nok det mest passende 
besvarelse fra årets turdeltagere på 
det samme spørsmålet.  Å prestere 
å møte på alt fra barmfagre Aus-
tralienere til Olga ingeniøren fra 
Sibir på 1,60 sier sitt. 

“Prague
- Czech it out!“

Praha kåringer: 
1)  Billligste 0,5 l ute -18 Kck (6 kr) Andreas  
2)  Turens Babe: Olga fra Sibir
3)  Ivrigste absinth-konsument: Jørgen
4)  Størst stjelekapasitet av vin fra AMEE-
åpninga: Ane-Kristine
5)   Beste Rapper: Anders og Jacob - Pussy 
in the face 
6)   Frekkest overfor lokale tiggere: Haa-
kon
7)   Minst tålmodige ift støyende vorspiel: 
Tsjekkisk politi
8)   Sureste sang: 2. bass, lett animert på 
nachspiel

Utenriks
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Heihei alle medstudenter! 
Ble bedt så pent om jeg 
kunne skrive noen ord om 
hvordan det har vært så 
langt å være utvekslingsstu-
dent på den andre siden av 
jordkloden. 

Hadde en idé om at Brisbane som 
ligger et godt stykke nord for Syd-
ney på østkysten av Australia burde 
være godt og varmt, joda hadde jo 
fått med meg at juli her nede betyr 
vinter – men hvor kald kan en vin-
ter være i et subtropisk klima? Vel, 
reiste nå avgårde uten å ta med noe 
særlig med varme klær. 25 grader 
var jo vel og bra det, men med en 
gang sola gikk ned så sank tem-
peraturen betydelig og jeg måtte ut 
å kjøpe meg en sovepose. Austral-
ierne synes nå dette var veldig fes-
tlig, de har jo et bilde av Norge som 
et sted hvor isfjellene flyter forbi i 
alle fjordene de har hørt om, og at 
vi rett som det er støter på en isb-
jørn eller to. Takker for isolerte hus 
og varmeovner!

Selvfølgelig dro jeg jo ikke ned hit 
for å gjøre stort annet enn å gå på 
skole (???) og jeg har blitt tatt godt 
i mot av samtlige av legene jeg har 

stikker inn og tar et par øl og en 
god middag før man rir tilbake – 
tror ikke det er mulig hjemme. Jeg 
har et relativt intensivt opplegg uten 
noe fri før jeg er ferdig, de andre har 
vårferie om noen uker, men jeg er 
ferdig på skolen i begynnelsen av 
november og har planer om å få sett 
så mye som mulig av landet da.

Etter å ha fått litt innsikt i studiet 
her nede, så kan jeg med glede for-

Postkort fra 
Down Under 

møtt så langt. Først 6 uker psykiatri 
som har vært veldig bra, neste uke 
starter en måned med hud, deretter 
skal jeg kose meg med en måned 
akutt-medisin. For de som har hatt/
har satt seg inn i semester IIC, så 
skjønner dere raskt at her mangler 
det et stort fag – ortopedi. Velvel, 
det er vel bare til å prøve å lære seg 
det faget via selvstudium og krysse 
fingre og tær for at det går bra tils-
lutt. 

Australiere generelt er veldig hy-
ggelige og hjelpsomme, men må 
bare si at man blir litt svett etter den 
15 gangen pr dag hvor du blir spurt 
om hvordan du har det. Spesielt 
hvis man har en dårlig dag... Og 
merkelig nok så er det forventet at 
man svarer sånn passe ærlig – har 
lært meg til at den ganske dårlig dag 
er – Oh, well not too bad.

Synd at jeg ikke tør å kjøre bil her 
nede, så det er bare til å huke tak i 
klassekameratene med nebb og klør 
så de tar deg med ut på noe spen-
nende! Har foreløpig ikke reist så 
mye rundt, men var på en heldags 
ridetur som var helt fantastisk! Jeg 
er nesten litt sjokkert over at det 
virkelig fins cowboyer. Fantastisk 
følelse å kunne ri til puben hvor 
man binder hestene utenfor og 

Når medisinstudentene i Australia ikke leser, koser de seg med å konkurrere om 
hvem som lage  størst tårn av sugerør uten at det raser..

telle dere alle sammen at vi virkelig 
kan være fornøyd og stolte av å gå 
på medisinstudiet i Trondheim, blir 
godt å komme hjem til studiet og 
alle dere hjemme – men kan ikke si 
at jeg ser veldig frem til midtvinters 
etter måneder med sol og sommer!

Stor klem fra Camilla 
- kull 05

En søt ponni og en cowboy som er tøffere enn toget.. 

  I Thailand er det båndtvang på katter også

Utenriks
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GA i Ocho Rios, Jamaica 
 – Yah man, rastafari man !

Noen mennesker må kalles selvoppofrende. Mens den gjengse me-
disiner har sommerferie velger de å pakke sine kofferter, spisse sin 
blyant og dra på konferanse – de ofrer egen sommerferie for å tjene 
sine ferierende kollegaer. Her kommer et løst knippe  hasselnødder 
tiltenkt rollen som et slags referat fra Jamaica.

JA, VI ELSKER DETTE LANDET: En del av gjengen fra Norge.

Noen var farlig nær ikke å rekke åpn-
ingssermonien. Lettlurte nordmenn 
som de var, hadde de valgt å hyre en 
real rastafarianer som guide når øyens 
høyeste punkt, Blue Mountain Peak, 
skulle bestiges. Rett nok kom de opp 
på toppen og etter fire timers gange i 
osen fra rastafarianerens urter – yah 
man it’s al natural – var stemningen 
på topp upåklagelig. Minneverdig 
var redegjørelsen for hvorledes urter 
hadde gjorde ham mere intelligent, 
samt synet på homofile og kvinnelige 
ledere. Da undertegnede påpekte at 
HM dronning Elizabeth er sjefen fikk 
vi kun svaret at en rastah-man ikke 
interesserer seg for politikk. Ja, og viss 
noen lurte er HM keiser Haile Selassie 
I. av Etiopia (alternativt Jah rastafari) 
dirkete etterkommer av kong Sala-
mon.

Men rastafarianere kan være lure 
også. Standarden på transportmidlene 
fra fjellheimen til konferansebyen var 
i hvert fall av en ganske annen be-
skaffenhet en hva avtalt var. Vi kom 
heldigvis frem tidsnok til å overvære 
at HH. statsminister Golding åpnet 
GA’08, IFMSAs årlige generalforsam-
ling. 

La oss beskrive lokalitetene først. 
Konferansen var lagt til all-inclusive 
hotellet sunset beach hotell, det mest 
overdådige hotellet i Ocho Rios. Man 
var helt adskilt fra lokalbefolkningen 

– ja, tildeles kunne stedet vanskelig 
skilles fra et hvilket som helst Ving 
resort. All mat og drikke var gratis, og 
stemmer det, barer var det i alle him-
melretninger. 

Food and drink party. Så vidt meg 
bekjent en tradisjon. Hvert land an-
strenger seg overmåte for å skjenke 
delegater fra andre land med sin nas-
jonale sprit. Resultatet er noen hundre 
overstadig berusede medisinere og en 
fest ingen kunne gjøre rede for dagen 
derpå. Heldigvis finnes det bilder. De 
mere rutinerte IFMSAerne vet hva de 
skal gjøre. Selv kom jeg i snakk med 
en finne dagen derpå og spurte hvor-
for han fremstod i en så uforskammet 
god form, Jo da:” jag bara kastade up, 
og så ble alt bra”. Etter litt for mye 
turbo-søt sake og tysk sprit som skulle 
blandes med bruspulver i munnen var 
han kanskje ikke den eneste…

Vi burde vel ofre et lite avsnitt til faglig 
innhold. Først: Det er pølsevev at 
grunnen til den oppblåste mave som 
kjennetegner Kwasiorkhor skyldes for 
lav proteinmengde i blodet hvilket gir 
osmose fordelaktige gradienter over 
i vevet (Golden, HM., The Develop-
ment of Concepts of Malnutrition, J. 
Nutr. 132:2117S-2122S, 2002). Ellers 
var vi med på å velge en slags regjer-
ing (kalt team of officials) på tredve 
(!) og no’ medlemmer inkludert en 
leder som ikke var villig til å hilse på 

delegasjonsleder fra Israel (ingen ap-
plaus fra nordmennene for ham). Alt 
i alt må IFMSA sies å være en organ-
isasjon rik på engasjement, men med 
en rekke utfordringer i organisas-
jonsstruktur. Rike på minner kunne 
vi pakke våre kofferter og returnere 
gamlelandet, vel og merke med fly 
som var flere døgn forsinket -  eller 
som det heter seg i Karibien, slowly 
but surely.

Nocebo er en avis som utgis av og for medisinstudenter ved Det Medisinske 
Fakultet, NTNU. 

Nocebo er utvilsomt den beste måten å nå ut til Trondheims medisinstudenter 
på. 

Kunne du eller din bedrift tenke deg å reklamere her?
Ta kontakt på: nocebo@org.ntnu.no

Din bedrift her?
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:Sterke Meninger
                                

Fagprat

“Verdens første 
keiser snitt”
Det er en vanlig misforståelse at begrepet 
keisersnitt (Sectio Ceasarea) har fått 
sitt navn fordi keiser Julius Ceasar ble 
født på denne måten. Det er ikke riktig. 
Begrepet heter keisersnitt fordi keiseren 
i en forordning (Lex Ceasarea) bestemte 
at fosteret skulle skjæres ut av alle 
døde gravide kvinner. Tanken var at 
man kunne redde barnet dersom mor 
døde plutselig, barnet var stort nok og 
inngrepet skjedde tidsnok. Dette kalles 
for perimortem sectio, og det finnes flere 
eksempler på at det har skjedd (senest i 
Sverige i 2007). Problemet er at inngrepet 
må skje svært raskt etter at mor kollapser 
(ca. 4-5 minutter). Så raskt gikk det neppe 
i romertiden, så jeg tror ikke keiserens lov 
reddet mange barn.

Alle leger bør kunne historien om 
verdens første keisersnitt. I følge gresk 
mytologi var det legekunstens gud, 
Æskulap (Asklepios), som var den første 
som ble forløst ved hjelp av keisersnitt. 
Mytologien forteller at Coronis, en 
vakker jordisk kvinne, ble gravid med 
guden Apollon. Da hun i gravid tilstand 
forlovet seg med mannen som faren 
hadde pekt ut for henne, ble Apollon sint. 
Han fikk søsteren sin, Hera, til å drepe 
Coronis. Apollon angret seg imidlertid 
umiddelbart og forløste Æskulap med 
keisersnitt. Coronis døde, men Æskulap 
ble reddet. 

Æskulap vokste opp hos kentauren 
Kheiron og lærte medisin og urtelære 
av ham. Æskulap ble verdens flinkeste 
lege, og han hjalp mange mennesker. 
En dag vekket han en mann opp fra de 
døde. Det likte dødsguden Hades dårlig. 
Han var redd for at menneskene ikke 
lenger skulle dø. Han klaget til Zevs 
og sa: “Gud er gud, og menneske er 
menneske. Æskulap er bare halvgud og 
kan ikke vekke mennesker fra de døde”. 
Zevs drepte derfor Æskulap med et lyn. 
Apollon, som var svært glad i sønnen 
sin, sørget imidlertid for at han fikk evig 
liv som et stjernetegn på himmelen. Du 
kan også se ham på legeforeningens 
dokumenter og i Tidsskriftet for den 
norske legeforening.

Man tager hva man haver: på 1800-
tallet involverte dette kondomer av 
sauetarm..

“Tvillinger”
Naturlig forekomst av flerlinger 
kan beregnes ut fra formelen 1:80n. 
Det betyr at tvillinger forekommer 
hos 1:80, trillinger hos 1:802, 
firlinger hos 1:803 osv. En annen 
tommelfingerregel har vært at 2/3 
av tvillinger er toeggede og 1/3 er 
eneggede. Forekomsten av toeggede 
tvillinger varierer rundt om i verden, 
mens forekomsten av eneggede 
tvillinger er relativt lik blant alle 
folkeslag (ca. 1: 250). Etter innføring 
av moderne infertilitetsbehandling 
(det første prøverørsbarnet ble født 
i Norge i 1984), har forekomsten av 
flerlingesvangerskap økt betraktelig 
og innbyrdes fordeling av eneggede 
og toeggede tvillinger er forskjøvet i 
retning av flere toeggede tvillingpar. 
Årlig fødes det i Norge over 1000 
tvillingpar. Det betyr at hvert 29. 
barn som blir født er en tvilling.

I fødselshjelpen er det ikke så viktig 
om tvillinger er eneggede eller 
toeggede (zygositet), men det er 
svært viktig om de deler placenta 
eller ikke (chorionisitet). Dichoriote 
(DC) tvillinger kan være både 
eneggede og toeggede og ligger i hver 
sin morkakehule (chorionkavitet).  
Monochoriote (MC) tvillinger har 
felles placenta, og det vil alltid være 
forbindelseskar mellom placentaene. 
Slike tvillinger har høy risiko for 
preterm fødsel og vekstretardasjon, 
og ca. 15% vil utvikle tvilling-
tvi l l ing transfusjonssyndrom 
(T T TS).  T T TS kan medføre 
preterm fødsel eller intrauterin 
død av en eller begge tvillinger 
om tilstanden ikke behandles med 
føtoskopi og laserkoagulering av 
forbindelseskarene.

Det er tidspunktet når egget 
deler seg, som avgjør hvor stor 
risiko det er for komplikasjoner i 
forbindelse med tvillingsvangerskap 
og fødsel. Toeggede tvillinger er 

alltid  dichoriote og diamniote 
(DCDA) og har lav risiko. Eneeggede 
tvillinger, der egget deler seg innen 
3 dager etter befruktning, blir også 
DCDA tvillinger med lav risiko. 
Hvis egget deler seg 4-6 dager etter 
befruktning, oppstår monochoriote 
diamniote (MCDA) tvillinger (høy 
risiko). Hvis egget deler seg fra 7-13 
dager etter befruktning, oppstår 
monochoriote  monoamniote 
(MCMA) tvillinger. De deler ikke 
bare chorionkavitet, men også 
fostervannshule (amnionkavitet). 
MCMA tvillinger har svært høy 
risiko for komplikasjoner og forløses 
vanligvis med keisersnitt 8 uker før 
termin. Hvis egget deler seg senere 
enn 14 dager etter befruktning, 
oppstår siamesiske tvillinger. De er 
svært sjeldne.

Jeg tok eksamen i fostermedisin 
(Diploma in Fetal Medicine) i 
London i 2000. I Norge finnes det 
ingen subspesialitet i fostermedisin, 
men dette er det nærmeste man kan 
komme. Det var mange multiple 
choice  spørsmål  (MCQ) om 
forskjellige emner. Her er fire MCQ 
om tvillinger. Klarer du disse, er du 
et stykke på vei mot subspesialitet i 
fostermedisin: 

Monochoriote tvillinger er alltid 
monozygote        ja          nei
Monozygote tvillinger er alltid 
monochoriote    ja    nei
Dichoriote tvillinger er alltid 
dizygote          ja    nei
Dizygote  tv i l l inger  er  a l lt id 
dichoriote          ja    nei

“ G y n e k o l o g i s k 
Ultralyd”
Jeg avslutter med en selvopplevd 
historie fra faget. Jeg var ung lege i 
spesialisering (LIS) og skulle gjøre en 
gynekologisk ultralydundersøkelse. 
Und e rs øke l s e n  ut føre s  i  e n 
gynekologisk undersøkelsesbenk 
med et transvaginalt lydhode 
(innvendig ultralyd). 

Inn kom det en ung vakker kvinne, og 
jeg følte meg litt sjenert og brydd da hun 
hadde lagt seg vel til rette i GU benken. 
Jeg tok på hansker, hadde gele på 
lydhodet og tredde en kondom utenpå 
slik jeg hadde lært. Kondomen sprakk, 
og jeg måtte åpne en ny kondompakke. 
Også denne kondomen sprakk da jeg 
skulle tre den på lydhodet. Da jeg satt 
der rød i ansiktet og fomlet med den 
tredje kondompakken, smilte hun til 
meg og sa: 
“Du trenger ikke kondom. Jeg har 
spiral”.

Jeg anbefaler alle medisinske studenter 
å skaffe seg gode kunnskaper om 
prevensjonsmidler både før eksamen 
- og eksamensfesten. Kondomer har 
vært tilgjengelige i flere hundre år, og 
verden går heldigvis framover (jfr bilde 
av kondomer fra før 1900 tallet).

Av Pepe Salvesen

“Hva føder du nå?”

Nocebo tar av seg hatten for Pepes 
bidrag! Tusen takk!

DCDA MCDA

MCMA Siamesiske 
tvillinger
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Øya Helsehus
   - Et hus for god helse.. og god mat?

Kantina ligger flott plassert med store 
vinduer som innbyr til hyggelige 
måltider. En glassmonter med enkel 
matlektyre er også stilt opp like in-
nenfor døra.
- Dette er jo et svært tiltalende lokale 
i internasjonal kantinesammenheng, 
utbryter Farmen begeistret idet han 
entrer rommet.
- Ja, svarer Tirsdag, - men vinduene kan 
også gi de mest person stabile nervøse 
rykninger, med sine schizofrene åpne- 
og lukkebevegelser ved skiftende 
skydekke. 
 
De to spisevennene hadde installert seg 
ved et lite rundt bord (ved vinduet) og 
hadde fornøyd bemerket at de rester-
ende bordene var rektangulære og ikke 
usnakkbart ovale som på den tidligere 

Etter det tidligere maratonåpningskjøret av kantiner på Øya, har det lenge vært stille på den fronten. 
Dette medførte blant annet at Tirsdag måtte dra helt til Namsos for å få nye kulinariske opplevelser. 
Hun ble derfor fylt av skrekkblandet fryd da sykepleiestudentene invaderte Øya. På den ene side førte 
det til at Sit igjen syntes det var verdt å satse her nede, etter stadige nedskjæringer på mts (til stor 
skuffelse for trofaste lesesalsbrukere). På den andre siden var jo den kraftige økningen av unge, yppige 
studiner noe bekymringsverdig. Tiden var uansett inne for å teste kantina på Øya helsehus!

nevnte lillebrorkantina over veien, 
da tiden var inne fra å se på menyen. 
Etter noe leting fant de et oppslag 
helt innerst ved disken, som viste at 
dagens middag (severes fra ca klokka 
14 til kantina stenger klokka 17) var 
”fish and chips”. Før menyen var ferdig 
lest var den cephale fase godt i gang 
hos den anglofile Farmen. To store 
studentporsjoner ble bestilt (kr 50) og 
den hyggelige servitøren/ekspeditøren/
kokken/kjøkkenhjelpen lesset på med 
mat (ingen vekt her!).
- Men ”fish and chips” var vel litt å 
overdrive... Farmen synes ikke de kokte 
potetbitene som har vendt seg kjapt 
i stekeplata levde helt opp til chips-
betegnelsen, og de panerte fiskebitene 
minnet veldig om noe First Price kunne 
ha satt navnet sitt på. Hvis man derimot 

ser bort fra navnet, er retten i seg selv 
ikke noe å klage på, blir de til slutt enige 
om. Frisk salat og nok remulade gir 
pluss i margen.
Mette og gode velger de to spisevennene 
å avslutte måltidet med en kopp kaffe 
og et lite vaffelhjerte (begge 9 kr). Det 
er god stemning og tonen er lett helt til 
Tirsdag til sin forferdelse plutselig ser 
at Farmen sender lange blikk etter en 
blond russ -08-sykepleierstudent. Og 
da han kommenterer at kantina kan bli 
et fint sted for å øke kontakten mellom 
leger og sykepleiere in spe, føler hun 
at all hennes frykt bekreftes, og hun 
stormer gråtende ut med 4 kg Medi-
sinsk kompendium på sine skuldre.

Priser:

Middag  Student
Liten  42 kr
Stor  50 kr

Middag  Ikke student
Liten  52,50 kr
Stor  62,50 kr
(Obs! Gratis kaffe til middag)

Småsulten?
Prøv diverse påsmurt, salatbar, suppe, 
lunsjretter til greie priser.

Fredag spesial:
Risengryns- og rømmegrøt

 Nocebos dom:

 Mat  4
 Miljø  5
 Service              6

 Totalt   5

Matprat
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Det går mot vinter, og da er det på tide å ta av seg sommerdrakten....

Krims Krams

Endelig en treningsstudie for meg!

Sverres vitse(halv)side?
-Hørt om de to eplene som 
ikke slapp inn på utestedet?
I døra stod det en eplenek-
tar…

Sherlock Holmes og Watson 
va langt ude i skogen. Sher-
lock seie: ”Se opp på stjernene 
Watson. Ka konklusjon kan du 
trekka av det du ser?” Watson: 
”Tyren e i ascendant med 
Karlsvognå, så då vil det vel 
ble ein milde vinter.” Sherlock: 
”Den fyste konklusjonen du 
bør trekka e at någen har stjåle 
teltet vårt.”

Hun fant sin mann i sengen 
med en fremmed dame og sa:
-Hvordan kunne du?
-Vel, hun ringte på og spurte 
om jeg hadde noe kona ikke 
brukte!

Det ene kvinnebenet til det 
andre:  -Nå må vi forsøke å 
glemme det som er skjedd 
mellom oss.
-Ja, fra nå av må vi holde sam-
men!

A 3-year-old boy examined his 
testicles while taking a bath.  

‘Mom’, he asked, ‘Are these my 
brains?”  ‘Not yet,’ she replied.

Bilder fra fortiden..
Hudlegene maser om at der-
matologi er et visuelt fag og at 
man derfor må passe på å kjøpe 
bøker med mye bilder, men en 
titt på kobberstikkene fra Illus-
trert Lægebok for Hjemmet? 
beviser at det samme i grunn 
gjelder for hele medisinen. 
Nocebo vil fremover trykke 
noen utdrag fra denne herlige 
bok, til glede for den yngre 
generasjon legespirer. Denne 
gang:  llustrert psykiatri.

              Storhetsvanvid                      Melankoli med angstfølelse                        Medfødt idioti                                           Forfølgelsesvanvid
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Krims Krams

13 “kjappe” 

DDE eller ECT ?    
Denne var grei! Jeg hører helst på musikk fra før 1750, og DDE hører 
definitivt ikke hjemme i den kategorien. Derimot har jeg sansen for 
ECT. Selv som farmakolog må jeg innrømme at ECT er mer effektivt 
enn antidepressiva – trøsten får være at det ikke går an å gi ECT uten at 
pasienten får legemidler i forbindelse med anestesien

Lars eller SARS?    
Lars, så klart! Vi har så mye moro på jobben, særlig med våre hovedop-
pgavestudenter, og vi har alltid noen faglige interessante diskusjoner 
på gang. (Fagidioter? Nei, da ………)SSRI eller SSR?    

SSR? Ikke SSSR? Nei den forkortelsen eksisterer vel ikke lenger. 
Jeg har imidlertid sansen for den russiske kulturen, om enn ikke 
for Sovjetunionen som statsform. Jeg har reist mye i Russland 
og andre tidligere sovjetstater, og det har vært fascinerende. 
SSRI? Det er min ”favorittgruppe” av legemidler – på godt og på 
vondt: Legemiddelsikkerhet (bivirkninger, interaksjoner, bruk un-
der graviditet og amming) ved bruk av SSRI er det jeg har brukt 
mesteparten av mitt yrkesaktive liv på å prøve å finne ut noe 
om.

Fluor eller Extacy?    
Hvis jeg skal ta det selv, er det fluor, uten tvil! Nyttig og risikofritt (i små 
mengder). Ecstasy velger jeg derimot hvis jeg skal har noe å forske på 
– det er et svært interessant stoff farmakologisk sett!

Legemiddelhåndboka eller Felleskatalogen?    
Nok et enkelt spørsmål! Legemiddelhåndboka, så klart. Den er i mot-
setning til Felleskatalogen produsentuavhengig, og gir fornuftige 
faglige råd om valg av terapi og bruk av legemidler.The Blue Pill or The Red Pill?    

Hva er ”the blue pill”? Viagra??? Etter hvert har de aller fleste 
piller blitt hvite – fargestoffene har forsvunnet for å unngå al-
lergiske reaksjoner hos pasientene – til fortvilelse for sykepleiere 
som dermed får problemer med å identifisere tablettene ute fra 
utseendet. For meg spiller fargen ingen rolle.

Færøyene eller Flisa?    
Må jeg velge, sier jeg Færøyene. Jeg trives best høyt til fjells – over treg-
rensen. Selv om det ikke er kjempehøye fjell på Færøyene (det høyeste 
fjellet er 882 meter høyt og heter Slættaratindur), så ligger i alle fall 
øyene helt klart over tregrensen! 

Kull 03 eller Kull 05?    
He-he. Skal jeg svare taktisk her, eller ….? Alle kull har sin sjarm! Pils eller Piller?

Jo lenger jeg holder på i bransjen, jo mer skeptisk blir jeg til piller. Sam-
tidig er det jo helt klart noen legemidler som vi absolutt ikke klarer 
oss uten. Jeg kan like gjerne drikke alkoholfritt øl som pils. Sett i et 
farmakologisk perspektiv, er alkohol et skrekkelig toksisk stoff – det er 
bare en faktor tre mellom en ”terapeutisk” dose og en dødelig dose. 
Så liten terapeutisk bredde er det ikke mange piller som har. Det som 
redder oss, er at i vår kultur kjenner alle igjen de klassiske overdos-
esymptomene hos våre medmennesker/svirebrødre, og når de opp-
står, griper vi inn og sier ”du har fått nok”. I en kultur der dette ikke er 
kjent, ville trolig en introduksjon av alkohol føre til en rekke dødsfall på 
grunn av den smale terapeutiske bredden.

Nocebo eller Placebo?
Språklig sett helt klart placebo – det er jo det som gir den be-
hagelige effekten. Men i tidsskriftbransjen er jo Nocebo uten tvil 
å foretrekke ……

Astrazenica eller Nycomed?
Samme ulla for meg. Jeg er skeptisk til alle. Man kunne jo vært 
patriotisk og sagt et norsk firma framfor et svensk, men nå er jo 
Nycomed ikke lenger særlig norsk, og det svenske Astra er jo for 
lengst kjøpt opp av britene. Historisk sett har Astra vært det mest 
innovative av de to – det var Astra som utviklet den første pro-
tonpumpehemmeren (omeprazol), og de har vært dyktige med 
å få fram både hjertemidler som metoprolol og lungemidler som 
terbutalin og budesonid.

Første eller Andre passasje?
Jeg er fornøyd med at jeg har klart å passere disse 13 spørsmålene, 
jeg!

til Olav Spigset

Johannesurt eller  Urtikaria ?    
Ingen av delene! Naturmidler er jeg av prinsipp skeptisk til, selv 
om Johannesurt tross alt er blant de mest veldokumenterte. 
Jeg har aldri skjønt hvorfor det skal være så mye bedre med et 
”naturlig” middel, der man ikke aner hva som er det aktive stoffet 
(om det er noe), ikke aner noe hvor mye midlet i så fall innehold-
er, og heller ikke aner noe om kvalitetskontrollen i fremstilling-
sprosessen, enn et syntetisk legemiddel der man har full kontroll 
over alle disse tre faktorene. Det fine med johannesurt er at det 
har en masse skumle interaksjoner – det er interessant for en som 
er koser seg med interaksjoner på jobben til daglig!
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Forelesning av ortoped Witsø om 
ortopediske infeksjoner, herunder 
diabetes:

“Fordelen med neuropati er at man kan 
undersøke så radikalt man vil uten at 
det gjør vondt for pasienten”

“Alt det gode kommer ovenfra”
- Trond Sand

Hørt på nevrologisk uketjeneste: 
“Isolerte okulonevrologiske utfall er 
sjeldne. Vi hopper i ekstase når vi 
finner dem. Det gjør ikke pasientene.”

“Jeg liker egentlig den gamle utgaven 
av lille Robbins bedre enn den siste. 
Sidene er så blanke og fine. Det blir 
nesten som å lese Cosmopolitan”

“Brystmelk er egentlig bare en videreu-
tvikling av armhulesvette”
- Jostein Halgunset

“Jo flere X-kromosomer, dess større 
sjanse for hjerneskade”
- Kvinnelig foreleser om kromosom-
feil

“Nå skal vi ikke ta meg som eksempel, 
for jeg husker jo knapt hva jeg spiste i 
går. Jeg husker forsåvidt nesten ingent-
ing lenger, men det er
en annen sak.” 
- Steinar Tretli

“Dette rommet er jo laga for anaerobe 
mennesker”
- Lars Slørdahl om seminarrom 1, 
MTFS.

Sitater “Nordmenn har  en helt  utrol ig 
smerteterskel. Damer på 50-60 år kan 
du skyte i skuldra uten at de sier mer 
enn ‘hrrrmfff ’!” 
- McDonagh om reponering og 
anestesi

“...men bare om de kommer fra bygda” - 
McDonagh om reponering og
anestesi

“Jo større biceps og jo brunere hudfarge, 
dess større pyse.” (Dette er ikke sant, 
red. anm)
- McDonagh om reponering og 
anestesi

“Denne damen klaget over smerter, og 
det var dessuten en mann, for øvrig”
- Vilh. Finsen

“Carpal tunnel syndrome er jo da 
en sygdom som oppstår spesielt hos 
middelaldrende kvinner, etter bruk av 
vibrerende instrumenter.”
- Vilh. Finsen

“Etter fødsel er det en del vekttap. 
Blant annet er det en sånn baby, og en 
hel del vann” 
- Vilh. Finsen om karpaltunnelsyn-
drom

“Ved manglende respons på behan-
dling kan dette skyldes at diagnosen 
ikke er riktig” 
- s 66 i “Nyremedisin” (Hartmann og 
Jenssen)

“Hos alle menn og kvinner som blir 
gravide, skilles det ut 5-6 ganger mer 
protein i urinen enn ellers” 
- Tor Erik Widerøe, forelesning om 
glomerulonefritter

“I det siste har vi hatt problemer med 
amøber som glemmer å skylle kontakt-
linsene sine” 
- Anna Middelfart

Krims Krams

Husk, dette er ikke lenger bare morsomt. Det er pensum.

Alternativ MCQ

MCQ oppgaver IIA/B 2007

1
Stine har i mange år hatt plager med smerter i venstre skulder. Hun har vært hos 
fysioterapeut og kinesolog, men ikke blitt noe bedre. Fastlegen valgte å injisere 
20mg Lederspan (Triamcinolon) subacromialt.

Hvordan vurderer du behandlingen Stine fikk hos fastlegen sin?

A Utmerket smertelindring slik at hun kan gjøre øvelser med strikk. 
B Dosen var for lav, hun burde fått 40 mg
C Dosen var for høy, hun burde fått 10mg
D Helt uten vitenskapelig dekning. På grensen til heksedoktor-aktivitet

Rett svaralternativ: A
Oppgaven laget av: Magne Rø

Rett svaralternativ: D
Oppgaven laget av: Lars Slørdahl

2
Hilde kommer til kommunelegen og spør om han tror hun kan ha fibromyalgi.

Hva er fibromyalgi?

A Humbug! 
B Utbredt smerte både i høyre og venstre kroppshalvdel, både over og under mi-
djen og smerte i > 11 av 18 tender points ved manuellt trykk.
C Allergi mot fiber

Rett svaralternativ: A
Oppgaven laget av: Harald Schrader

Rett svaralternativ: B
Oppgaven laget av: Arild Faxvaag.

Lyrikk og visdomKursuka
Kursuke
Ukekurs
Skureku
Kuskeru
Ukukser
Kukseur
Eruskuk
Ukkures...
Nei drit i dette
jeg ofrer heller
to fravær i PBL
for å satse på
poesikarrieren.

-  Av og med Øyvind W. Simonsen

Hvis noe kan gjøres først som sist, 
gjør det sist! Er du fra Norges nordlige trakter? Har du en 

uforklarlig tiltrekkelse til trekkspillmusikk? Da vil 
denne plata fra hele Nord-Norges store sønn Øyvind 
Simonsen garantert falle godt i smak. Simonsen im-
ponerer med vittige bemerkninger, ja, mannen er en 
punchlinemaskin! Med slagere som: “Ferie på Sør-
lainne”, “No e’ det siste bokføring, søring” og “Sjarkens 
proletariat”. Løp og kjøp!

Som den våkne student og ivrige Innsida leser sikkert har fått med 
seg har administrasjonen utvidet pensum til å gjelde alt som sies 
på alle forelesninger. Siden ikke alle forelesere ser like lystbetont 
på det å lage eksamensoppgaver har Nocebo laget noen forslag.
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Inn    Ut
Fylleangst   Eksamensangst
Treningsstudier    3000 m/Benk
Ekteskap    Singelliv
Norske banker   Islandske banker
Høstferie   Kursuka
Skap på Nevro   Skap på 1902
Spam på Placebolister  ..spam, egg and spam
Dekanusblogg   Prodekanusartikkel
Sagt på forelesning  Klaging på eksamen
Ane - Kristine Finbråten  Ingvald Vabo
Premier League   Tippeligaen
Kull ‘08    Kull ‘02
Øyvind, Anders, Robert,   Vidar 
Siw og Lars Magnus   og Petter
Surfing på Stad   Skateboarding ved Trond- 
    heim Torg

Oppgulp

Legespritposten registrerer...

...at dekanus har startet blogg...

...at hurra! Nå får administrasjonsfolka noe annet å bruke 
arbeidstida på enn MSN...

...at studentene antakelig fortsatt kommer til å foretrekke å 
slå i hjel dyrebar lesetid på dagbladet.no...

...at alt som sies av foreleserne nå har blitt pensum...

...at hmm, hva med å gjøre bloggen til pensum, det ville 
nok gitt flere lesere...

...at supporterklubben Kjernen, med tilhold på Lerkendal 
stadion, av Adresseavisen omtales som fascister...

...at flere i Nocebo-redaksjonen har tilhold i den nevnte 
supporterklubben, og fniser overbærende. Vi har derfor 
valgt å starte rip-off-partiet Hjernen, basert på et totalitært 
manifest, og vi utpeker Adressa til vårt partiorgan under 
dekknavnet Pravda...

...at vi forventer at dette blir tema i dekani blogg...

...at vi bare skal ha med folk mellom 18-26 år, som ikke 
konsumerer meieriprodukter og bare har seksualpartnere 
som bruker spiral og hører på technomusikk...

...at kursuka har nedjustert fokuset på ølsmaking og heller 
prioritert alternativ medisin...

...at temaet åpenbart er det samme; “ingen dokumentert 
helsefremmende effekt”...

...at Foetus Ex Ore under en spontanopptreden ble jagd fra 
Karlsbrua i Praha av illsinte karikaturtegnere fordi Foetus 
ødela bissnissen ved å stjele all oppmerksomheten...

...at vi ikke kan se at dekanus har nevnt dette i bloggen sin...

...at var egentlig dekanus i Praha?...

...at Bilyd hermer etter Foetus som aldri før...

...at den nevnte boakledde jentegjengen forventes å bli jagd 
fra Karlsbrua av illsinte karikaturtegnere om en tre-fire års 
tid...

...at MSO har dratt til fjells igjen...

...at de ikke blir lei...

...at vi skulle likt å se hva MSO hadde måttet gjøre for å bli 
jagd fra Karlsbrua av illsinte karikaturtegnere...

...at MedHum-revyen ruller og går igjen...

...at Nocebo garantert kommer til å skrive om hvor mange 
som skal opptre på scenen i baris...

...at Hjernen nok har kommet for å bli.

Nocebo anmelder

Nocebos
vårutgave
Det er bra denne avisa ut-
gis av frivillige medisins-
tudenter. Dette er nemlig 
triste greier.

“Medisineravisen Nocebo” 
er en avis av og for medisin-
studentene ved NTNU. Vi 
priser oss lykkelige over at 
gjengen som står bak denne blekka har noe å falle tilbake på, 
og ikke er avhengige av avisas kommersielle suksess. For 
her står lavmålene i kø. Platte vitser, uforståelig 
medisinhumor, kjedelige reportasjer og unyt-
tige leserbrev røres sammen til en smørje som 
ikke vil oppnå internasjonal anerkjennelse med 
det første.

Det begynner allerede på forsida. En tabloidisert spekulas-
jon over ordet “SEX” skal formodentlig trigge leserens inter-
esse, men tjener til lite annet enn å love noe resten av avisa 
ikke kan holde. Deretter følger to sider som riktig nok er in-
formative, men som ikke akkurat presenterer løsningen på 
den internasjonale finanskrisen. For å si det forsiktig.

Videre gjengir avisen en temmelig unødvendig gjennomgang 
av demografien i fakultetets studentmasse, et uforståelig 
tankekart hvor svaret på det meste ser ut til å være “MSN” 
(ikke spør!), et intervju med en radiobilsjåfør og en idiotisk 
påskekrim. Vi trodde vi skulle få et innblikk i studentenes 
sjelsliv. Avisen gir innblikk i lite annet enn skribentenes ego.

Det teller imidlertid til redaksjonens fordel at de har påpekt 
dette i anmeldelsen de skriver om seg selv. Det er den du 
leser nå.



30

MSO
 – Hyttetur 2008

Det ble kaldt i været, og plutselig ville ingen være i Trondheim sen-
trum lengre. MSO tok da ansvar og inviterte nye medlemmer inn i 
varmen på den årlige hytteturen. I år var det helgen 3-5 oktober som 
ble satt av til innføringen i sex og sånn, og det ble litt av en tur!

Hytteturkomitéen var tidlig på plet-
ten og fikk alt av mat og utstyr inn i 
hytten før de spente nye medlemmene 
kom seg trygt på plass bl.a. ved hjelp 
av byens eminente trikk. Tradisjo-
nen tro ble det med litt venting, men 
komitéen ante råd og stilte med is for 
å blidgjøre en utålmodig forsamling 
(mat var noe det skulle bli mer av i 
helgen). Til slutt fikk nå de nye alt av 
nødvendig informasjon og undervis-
ningen kunne begynne. Etterpå fikk 
de litt klokere hodene servert store 
mengder amerikansk gryterett, samt 
en hel del ris som først skulle få gjøre 
seg gjeldende senere på kvelden. 

Rebusløpet var neste post på pro-
grammet. Man ligger ikke på latsiden 
med MSO på hyttetur nemlig. Det 
ble delt opp i sex (6) grupper med 
tradisjonelle navn som ”orgasme” og 
”kondomen sprakk”. Alle gruppene 
kom seg greit igjennom alt fra øls-
making, via erotisk tegning til potet 
gjennom buksen. Poengene ble så talt 
opp før kveldens høydepunkt, nemlig 
reklamefilmene. Hver gruppe fikk ut-
delt et knippe merkelige ord og skulle 
så sette disse sammen til en reklame 
for å bruke kondom. Her fikk vi blant 
annet høre om Vaselin Suveren og 
andre morsomme karakterer. Poen-
gene gruppene fikk for reklamene 
ble summert med rebuspoengene og 
orgasmen gikk da seirende ut. Resten 
av kvelden fløt ut i festlig musikk, god 

drikke, vill dans samt litt dampende 
badstu! Som nattmat ble det servert 
tomatsuppe ispedd en hel del ris, og 
den gikk ned som bare fy.

Morgenstund har gull i munn, så 
folket ble sparket opp klokken 09:00 
lørdags morgen. Etter en kvalitets-
frokost ble det slag i slag med un-
dervisning. Pausene bar preg av mat, 
mat og mer mat. Først frukt, så ble 
det vafler, før det til lunch ble servert 
ostesmørbrød. Og aldri før har jeg 
sett slik produksjon av mat, ei heller 
inntak av mat. Her snakker vi minst 
5 ostesmørbrød per person. Midt på 
dagen hadde alle en lengre pause som 
innebar turer, bading og badstu, før 
man gikk løs på dagens siste under-
visningsbolk. Gruppene fikk så i opp-
gave å lage ”triggere” (korte rollespill) 
om utvalgte MSO-tema som skulle 
fremføres under middagen. Mens de 
ble forberedt gjorde hytteturkomitéen 
sitt beste for å lage skikkelig koselig 
stemning i storstuen med langbord, 
duker, servietter og levende lys. 

Middagen lørdag var hjemmelaget la-
sagne med salat og brød til hele bunt-
en. De fleste møtte i noe man kan ka-
lle finstas, og det ble en formell samt 
lystig stemning. Damenes og herrenes 
tale kom også etter hvert, mens takk 
for maten talen fløt litt bort i vin og 
øl og annen god drikke. Skålingen 
nådde nye høyder utover i måltidet, 

og man kan si at stemningen var 
godt over middels god. Triggerne ble 
fremført etter hovedretten og de var 
av høy kvalitet. Det var i grunnen 
desserten også. Det hele gled så over i 
en gedigen fest med enda mer heftige 
tilstander enn den foregående kveld. 
Her snakker vi dansing på bordene, 
samt litt nedramling fra disse. Også 
i badstuen var det mer folksomt enn 
foregående kveld.

Passe slitne og mørbankede gikk alle 
søndagen i møte. Frokost var tidlig, 
men alle kom seg opp til dagens korte 
undervisningsbolk. Etter kake, frukt 
og hyttevask følte alle seg litt kake, 
enkelte veldig kake, og man tuslet 
slitne til trikken. Det skal ikke være 
lett å komme inn i MSO, ei heller er 
det lett å arrangere en hyttetur for 50 
personer, men det hele gikk veldig 
bra og helgen var en suksess.

Takk til alle dere som var med på å 
gjøre dette til slik en fantastisk helg!

  Sex & Samliv

Håkon “The Jackhammer” Furu i aksjon

Girls just wanna have fun....

- Snakkes i baren“She licked me like a lollipop” Ikke bare fyll og fanteri

Av: Aleksander Wesnes     Foto: Signy  C. Eidstuen



Sliter du med medisinsk terminologi?  
Synes latin er litt vanskelig?

Nyhet for medisinstudenter!
Microsoft Office Halgunset Edition er et program for deg som 
trenger litt ekstra hjelp i studiehverdagen.

Med en egen Halgunset-helper funksjon vil ikke du lenger 
måtte bla opp i din Norsk Medisinsk Ordbok hvert femte 
sekund. Halgunset hjelper deg fort og enkelt og kommer med 
gode løsninger på dine vansklige problemstillinger.

Microsoft Office Halgunset Edition kommer i salg den 23. 
oktober.

Veil. pris NOK 899 (eks. moms)

OBS: Begrenset antall

Halgunset-helper hjelper deg også å forstå Halgunset



32

Kjære Dr. Int,
Ravi synger om ei dame som er så dødssøt at de gjerne ”vil ha fingra i” henne…og fortsetter med at hun 
”holder til i samma by som meg, og alle vil ha fingra i deg”. Medisinsk sett, er det noen forskjell på å fingre 
en dødssøt dame, kontra en dødsstygg dame?
Hilsen DJ Løv

Hei Løv,
Ravi er temmelig fett da, bare for å ha sagt det. Når jeg hører “alle vil ha fingra i deg”, tenker jeg i første rekke 
på å få kloa i, å kapre eller å få fatt i noe(n) - og ikke den seksuelle preferansen som sikkert mange oppfatter. 
USA vil gjerne ha fingra i Osama bin Laden, if you catch my drift. Unntaket er selvfølgelig hvis man tenker 
koffert. Jeg kan ikke svare for hvordan ståa er i resten av landet, men i min verden er det positivt at noen 
ønsker å ha fingrene i en. Søt eller stygg, død eller levende, tomeito eller tomato.
Int., M.D.

Hei Dr. Int.,
”Du vake fæn ravi diga ike bæne dit de spilr ingen trile ale ær a lær å fet spåta dæ du kåm å kråpn sitra lit 
jæ tok mot te mæ å så på sola utn sjærm bret lyt de går no o kå på kjino nå kune muli vi to dama lo sa halo 
jæ gidr ike site å glo når bege to ær hyp på no du væit vor jæ ær, men æru klar?”
Hilsen ivaR

Ivar - Ravi,
Ravi er en liten rakker, så jeg tillater meg å justere svaret på det første spørsmålet. Muligens vil han bare ha 
fingrene inni dama likevel…Det er jo åpenbart at han har knipset noen piller når han skriver tekster som 
det der...
Int., M.D.

Kjære Dr. Int.,
Jeg har hørt at det er farlig å bruke mobiltelefon. Stemmer dette?
Hilsen Ericsson

Kjære Sony,
Spørsmålet ditt kan besvares fra to forskjellige vinkler. Først mtp stråleskader: Hva med stråling fra mobil-
master da? En mobilmast sender ut litt mer stråling enn en liten telefon. Personlig tror jeg ikke stråling fra 
mobiler er ufarlig, men plagene kommer nok raskere når man utsettes for stråling fra kraftige mobilmaster. 
Man vet jo ikke helt sikkert om strålingen fra mobiltelefoner er farlig, så jeg foreslår at vi ber folk bosette seg 
nær en mobilmast, så får vi nok svar ganske raskt. Tilbake til spørsmålet om mobiltelefon er farlig. Ja, det er 
livsfarlig å bruke mobiltelefon, spesielt i fylla…
Int., M.D.

Kjære Doctor Interpretation
Sex & Samliv

- Vi fjerner ikke verdifull sykehuspraksis for å påtvinge studentene Eks-
perter i Team, gjør vi vel?

Askil gir fingern:

Dødssøt, dødssøt..


