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Ho ho ho peeps!

Redaksjonen vil benytte anledningen 
til å ønske dere alle en riktig god jul!

Vi vil også ønske alle forskerlinje-
studenter lykke til med eksamen i 
januar. 

Vi ønsker selvsagt Carl og Christian 
ekstra lykke til - fordi vi er skikkelig 
glad i dem.

Vi håper dere liker denne spesial-
snekrede juleutgaven og koser dere 
med den i ferien. Vis familie og ven-
ner hvor kjekt du har det i Trondheim 
og hvor fantastisk bra du har det som 
medisinstudent.

Vi ser frem til et nytt år og nye mu-
ligheter for å lage stadig bedre utgaver 
av vår kjære avis.

God jul og godt nytt år! Lad batteriene 
og vel møtt til nytt semester i 2009.

Redaksjonen
- som vet om du har vært snill eller ei

Bruksanvisning for Nocebo:

Nocebo kan selvsagt brukes på alle 
tenkelige måter. Den mest utbredte 
bruken har likevel vært lesing. 

Den lar seg lese på mange forskjellige 
måter, men er ikke spesielt lett å lese 
opp ned.

Den kan leses oppstykket og flakkende, 
usammenhengende eller i lange drag. 
Nocebo kan leses i timesvis.

Normal bruk skal ikke kunne skade 
mennesker i vesentlig grad.

Du må gjerne le og være blid mens du 
leser Nocebo.

Dersom man brenner Nocebo, kan den 
gå helt tapt. 

Nå er du klar for å lese Nocebo.

Leder Nocebo – Medpost 187
Medisinskteknisk Forskningssenter
7489 Trondheim

     
 
                                                    Hareid 07.12.08
Vyrde bladstyrar
Simple arbeidarar.

”Det kimer no til jolefest. Det kimer for den høge gjest.” Nei, det er ikkje 
Jesus, det er Kolmund Dragblanten som kjem med sitt no etter kvart så faste 
leserbrev til Nocebo. Og så snøggt som hausten har gådd! Eg synast det var 
nett her om dagen eg satt og skreiv til haustnummeret dykkar. Og det kjenns 
óg som det var nyss at min granne og frende Runar vart så elegant teke på 
kornet med sin spøk om stake. 

Angående eleganse; hjernehinnane til dr. Salvesen i førre nummer var særs 
interessant lesning, mannen er charmerande og dyktig. Vidare var det 
gode reportasjar frå faddervekene, og skremmande lesning om medinar-
studentanes forhold til hallusinogenar (her kunne eg fortald ei skikkelig 
røvarhistorie om då eg var på Woodstock,). Men framleis inga topplausbilete. 
Gå i dykk sjølve!

No må eg snart sluta av, kona ber meg finna fram staken! God jul til dykk alle, 
og eit ynskje om eit fredfullt og godt år går frå Hareid og ut til verda.

For alltid deiras

Kolmund Dragblanten.

Kolmund Dragblanten
Hareid

     
         
              Trondheim 09.12.2008

Takk for ros, og vennlig påminnelse om våre forpliktelser i forhold til puppe-
bilder, håper ikke hele høsten ble ødelagt for deg? Vi skal se om vi finner på 
en unnskyldning for å trykke noen denne gang, hvis ikke så sender vi deg 
en del internettlinker på e-mail. 

Ellers er utgaven du leser i nå fullspekket med godbiter. Nye sterke meninger, 
reisebrev og så videre. Hvis det er noe du synes mangler er det bare å sende 
oss en mail. Eller snakke med en av oss i redaksjonen; vi biter ikke, men kan 
begynne febrilsk å forsvare oss selv ved hjelp av sutring og klaging (passive-
aggressive? Ikke i noceboredaksjonen!)

Riktig god jul til alle våre lesere! Og til dere stakkarer som har eksamener 
perinavidadalt; lykke til. 

For Nocebo, med påholden kullstift.

Stig Stavnes

Julen, julen, julen den er her
med juleblot og medisinere i 
nisseklær
Sneen faller hvit og lett og blinker lunt 
og lett, speilglatt
Bjeller klinger over Barte-by
nå er adventstiden her på ny
Sang og spill i Studenterhytten, 
der hører vi vel hjemme

Hei hå, nå er det jul igjen
vi lager juleverksted og går på Bal 
Medicorum igjen

Hei hå, bli med og syng min venn
for her på medisin har vi julekonsert
eller kanskje under ditt lags 
fotballmatch

Hei legespirer, ta i ring
vi drikker julegløgg og danser rundt 
omkring
Hei hå, det er vel ingenting
som kan la vær’ å være glad når det 
er jul!

Jeg gikk meg over vei og park, 
der møtte jeg en Gløs-student
Han sa, han så, han spurte så: 
Hvorfor leser du ikke til eksamen?
Jo, jeg har ingen eksamen nå, eksamen 
nå, eksamen nå,
Og alle de som ingen eksamen har, de 
hører hjemme i St. Olavs-land*

Hei hå, vi er i St. Olavs-land
og de som ingen eksamen har,
er i St. Olavs-land
Ko m  s å  g å r  v i  r u n d t  o m  e n 
undersøkelsesbenk, 

tidlig en lørdags morgen?
Hei hå, nå er det jul igjen, 
og snart nyttår og GEN. FORS. igjen
Hei hå, ta utfordringen: - still til valg 
min venn, 
for her blir det seriøst mye gøy,
historieskaping,  tradisjoner og 
linjeforeningsstøy

Og HEI! nå er det jul igjen!
- nå er det jul, igjen!

Takk for et herlig år, takk til styret og 
takk for meg!

Kari

*da er det noen som faktisk leser til 
eksamen blant oss, så gjelder ikke 
dere? : )

Placebosjefens hjørne

Generalforsamling MF Placebo:  Den 14. januar legger MF Placebo frem resultatet 
for 2008 og man velger nytt styre for 2009.
Vors: Generalforsamlingen blir til generalvorsamling. Vi vorser sammen før MedTek-
festen den 14. januar.
Med-Tekfest: MF Placebo arrangerer fest for medisinstudenter og siv.ing studenter på 
Ricks samme dag som Generalforsamlingen. Her er det bare å stille!
 Forsatt den 14. januar.
Bal Medicorum:  Vinterens vakreste eventyr finner sted den 17. januar. 

Aktivitetskalender

Trondheim



4

Trondheim

I 2008 har florert av fellesmailer om revy, fotball og håndball. Det har vært høsten for nyoppstartinger og tiden for engasjement. Neden-
for har vi latt de ulike lederene få fritt spillerom i håp om å rekruttere nettopp deg til sitt prosjekt.

               Liker du å sloss i fylla? Da anbefaler Nocebo Take-One-Two

Nytt kamsporttilbud hos NTNUI
Gruppe for alternativ kamp-
sport ved NTNUI (GFAKSNT-
NUI) inviterer gutter og jenter 
i alle aldre mellom 19 og 35 til 
å delta på et nytt og spennende 
kampsportstilbud. Fra og med
nyttår kan NTNUI nemlig 
tilby trening i take-one-two, en 
kampsport som forener rå sty-
rke, teknikk, sportslig glede og 
pacman. Sporten handler om to 
konkurrenter som kjemper mot 
hverandre med take-skilt.

Dette virker kanskje som en 

tullete kampsport sammen-
liknet med jiu-jitsu eller judo, 
men det er også litt av po-
enget. Det er viktig å skjule 
livsfarlige kampsporter som 
uskyldige aktiviteter for å ut-
nytte overraskelsesmomentet 
til det fulle. 

Vi kjenner vel alle til den bra-
silianske “dansen” Capoeira. 
En “dans med døden” er en 
nærliggende beskrivelse.  Ja, 
folk vil le av skiltet ditt, men 
med en såkalt omvendt He-

imlich manøver vil du kunne 
tørke av dem fliret helt ned i 
bronkiene.

GFAKSNTNUI lover at du et-
ter to dobbelttimer vil kunne 
kastrere irriterende fauna på 
nattbussen på inntil 2 meters 
avstand. Som vi liker å si: Når 
det du ikke rekker med Black 
& Drecker. Holder du derimot 
ut et helt semester med take-
one-two vil du også lære ulike 
boomerangteknikker, som vil 
øke din “world-of-hurt-radius” 
betraktelig.

Take-one-two er en livsfarlig sport. Ikke la deg narre av de 
fargerike draktene, dette er en lek hvor død og liv står i fare   

2009 står og banker på døren 
og igjen er det klart for vår 
egen medisinerrevy. 

Lørdag 14. og søndag 15. februar settes 
MedHum-revyen opp i Olavshallens 
lille sal. Arbeidet med revyen er godt i 
gang og etter jul vil alle gruppene sette 
i gang for fullt slik at alt blir klart til 
premieren. Et av de viktigste målene 
for revyen er å være et samlende, so-
sialt, utenom-faglig tiltak for alle me-
disinstudentene her ved NTNU.

Årets tema er overlevelse og produks-
jonen av sketsjer og andre nummer er 
allerede godt i gang.

 Vi ønsker alle bidrag, små eller store. 
Hvis du enda ikke har meldt deg på, 
men ønsker å være med kan du sende 
en mail til revytrondheim@medhum.
no der du forteller kort hvem du er og 
hva du kan tenke deg å gjøre i revyen. 
Vi trenger alt fra folk som vil stå på 
scenen til folk som kan hjelpe til å dele 
ut flyers eller henge opp plakater.

Uansett håper vi at du kommer til 

Olavshallen for å se forestillingen. 
Overskuddet går som alltid til Med-
Hum-aksjonen. 2007 revyen var en 
knall suksess og overførte 60 000,- til 
aksjonen. Kanskje vi klarer å overføre 
like mye?

Pengene skal i 2009 gå til helsestasjon-
er for kvinner og barn i Sierre Leone 
og vi håper på å gi et betydelig bidrag 
også denne gang.

Mer info om revyen finner du på 
www.medhumrevyen.no og om med-
humaksjonen generelt på www.med-
hum.no

Lars E. Næss
Revysjef.

PLACEBO HÅNDBALL-
KLUBB –  JUST4FUN!

Dragvoll har egne håndballag. 
Gløshaugen har også egne håndballag 
– og ENDELIG har vi et eget håndbal-
lag vi også!

Placebo Håndballklubb ble stiftet over 
et par pils på tirsdagsquiz. På 1-2-3 
var både leder, nestleder, revisorer og 
valgkomitè besatt en liten kjerne på 
tre personer. 

Dette er klubben for jenter som skjøn-
ner at toget har gått med tanke på å 
nå håndballeliten – eller der hvor to-
get rett og slett aldri kom! Det vil si; 
du er velkommen om du har spilt før 
eller ikke. Vi har i høst trent både i Ni-
darøhallen og Nidelvhallen. Foreløpig 
har vi ikke faste treningstider, men 
booker halltid fra måned til måned.

Vårt o`store mål denne sesongen 
er studentmesterskapet 20-21. feb-
ruar -09 her i Trondheim. Planen for 
2009/2010 sesongen er seriespill i 
lokalserie. 

Revy, håndball og fotball

Vi har allerede fått matchet oss mot  
Gløshaugens lag med 3. og 4. divis-
jonsspillere. Her fikk vi en del hint om 
hva vi trenger å trene mer på… for å 
si det sånn 

Så om du synes dette høres gøy ut eller 
du sitter hjemme og ser EM i hånd-
ball i disse dager og tenker ”det der 
kunne jeg også klart”; ikke nøl med 
å ta kontakt. Send mail til jannegul@
stud.ntnu.no. 

Hilsen Malin og Janne

FK PLACEBO - 
BLODSERIØST

Er du skikkelig god i fotball?
Møt opp på FK Placebos fotball-
treninger på Tempe torsdager klokken 
21.00.

Klubben ble stiftet. Dette er klubben 
for gutter som skjønner at toget alltid 
kan gå - og at man alltid kan nå fotbal-
leliten. Planen er seriespill og vi skal 
vinne.

Hilsen Olav og Michel
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               Liker du å sloss i fylla? Da anbefaler Nocebo Take-One-Two

Nytt kamsporttilbud hos NTNUI

Trondheim

Nye fantastiske sider ved å arbeide 
på St. Olavs kommer frem i en rap-
port lagt frem av sykehusdirektør 
Gunnar Bovim

(BLID)SPENT: Olav Gla’vold

”Nå blir det enda lettere å se alle de 
fantastiske sidene ved å arbeide på St. 
Olavs” sier en engasjert sykehusdi-
rektør Gunnar Bovim. Idèen til årets 
julegave til alle ansatte kom han over 
da han var på en hyggelig familietur til 
London og så musikalen Trollmannen 
fra Oz ”Med disse brillene blir alt fint 
og grønt, inkludert røde tall!”

”Her har vi bare smilerynker” sier pro-
fessor Olav Gla`vold, kjent for å stille 
opp med et smil til alle som spør. Før 
het han Slettevold, men siden ”slett” 
gav assosiasjoner til dårlig byttet han 
navn. ”Nå går alt mye bedre! Gunnar 
Bovim skrev det så fint i en motivas-
jonsepost: Husk at den beste måten 
å få ubehagelig ting til å forsvinne er 
bare å late som de ikke finnes eller 
finner på et nytt positivt ord!” Avde-
lingen har også byttet navn. ”Geriat-
risk avdeling var så kjedelig og ingen 
skjønte hva vi drev med. Nå heter vi 
fantastisk avdeling” ler den evigunge 
Oh la la Gla`vold.

JuleGLEDE på St. Olavs

Positiv
Skapende

Unipolar

Energisk
Lystbetont

Hypoman

er månedens gla’ord
(nevnte vi “lystbetont”?)

Navneskifte gav bedre stemning på Øya. - Vi merker allerede for-
skjellen, sier en oppstemt og munter professor.

Årets julegave til ansatte fra Gunnar Bovim: 
Deinj e berre lekker! Selv om de ansatte vil ha 
Food Prosessor

Svulsten ønsker alle sine lesere en 
superduper jul og et godt og 
kostnadseffektivt  nytt år!

- 08 var et 
  kjempeår!
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  Reportasje

Hospitalkirka

Det skulle skje noe spesielt i kveld. Folk 
snakket om at det var utsolgt og det 
var fult av håpefulle medisinstudenter 
utenfor kirken. Noen fra KRIMS hadde 
visst ligget i kø i to døgn for å sikre seg 
sitteplasser fremst i kirken. Selvsagt var 
det utsolgt, hvem ville vel gå glipp av 
årets aukustiske orgasme, hørte vi noen 
si. Hvordan skulle vi komme oss inn 
fra kulden og unngå den sikre død? Vi 
valgte å sette oss på bakerste rad, som 
gjennom en åpenbaring viste seg for 
oss. På den måten hadde vi dessuten 
rask vei ut dersom noen, eller vi, skulle 
finne det for godt å tenne på kirken.

Bygget fra 1705 hadde usedvanlig 
komfortable benker av tre og til lett 
Jesusrock sovnet vi stille inn. Brått ble 
vi dratt ut fra vår våte drøm av bilyder 
fra en gjeng likt kledde jenter som vi 
raskt forstod at hadde startet et mot-
stykke til Frimurerlosjen. Idet vi sperret 
øyene opp la vi merke til den fantastiske 
bordbekledningen i skipet av kirken, 
hvor vakre rosemalinger av overvek-
tige madonnaer gikk i harmoni med 
utskjæringer av en mann med sandaler. 
Det åttekantede rommet fanget oss på 
samme måte som porno-Rocco fanget 
mange unge russejenter i baksetet av 
en Chevy Van. 

Tilbake til kirken. Byggstilen i den 

Snøstorm og dårlig sikt gjorde at vi nesten døde ute i kulden, men Nocebos utsendte fant ly 
i det vi trodde var varme og trygge omgivelser. Vi fant frem til Hospitalkirka.

åttekantede kirken kommer fra Ned-
erland og stammer fra barokkepoken. 
Tømmeret, derimot, er fra norske 
skoger og IKEA. Ryktene skal ha det 
til at den ble fraktet flatpakket fra 
treskolandet, og bygget kun ved hjelp 
av en unbrakonøkkel. Det er en kirke 
som var tilpasset den reformerte gud-
stjeneste, man har derfor rask tilgang 
til toalettet etter å ha drukket altervin. 
Prekestolen står over alteret. Det er et 
fritt kirkerom, der alle kan se hverandre 
og særlig presten har god oversikt, på 
samme måte som Hitler godt kunne 
se sine soldater når de masjerte ned 
hovedgaten i Berlin like før OL i 1936. 
Kirken er utradisjonell og Hospi-
talkirken fikk døyve mye spydigheter 
for ”stappklubba” si. Dette er hentet fra 
Google, og vi vet ikke helt hva det betyr. 
Kirkeklokken har helt klart en spinkel 
og sprø klang, litt som Kims nye sunne 
potetgull med 20 % mindre fett.

Litt senere kom en gjeng likt kledde 
unge menn, vi trodde først den spanske 
inkvisisjonen hadde inntatt kirken, vi 
hadde jo også reagert på at kvinner 
hadde åpnet munnen sin i en kirke. 
Det viste seg imidlertid at det hadde 
vært restsalg på konfirmantdresser 
hos Dressmann i Nordre gate, noe som 
hadde ført til at denne gjengen med 
gutter hadde lagt seg i kø der i stedet 

      - Kun for døve

for å ligge i kø utenfor kirken. De hadde 
altså kommet for sent. I mangel på sit-
teplasser stilte de seg opp ved jentene 
og sang mer Jesusrock. Nocebos ut-
sendte spør seg selv hvor Bjørn Eidsvåg 
var når vi faktisk trengte ham.

Midt i den noe merkelige gudstjenesten 
fikk presten en telefon fra Thailand og 
måtte dra. Han var i overraskende godt 
humør etter telefonsamtalen. En av 
guttene i dress og en av jentene i svart 
tok over styringen. Det ble mindre 
prek og mer sang. De forvillede rep-
resentantene fra Nocebo innså at det 
var bedre å dø sakte i en snøstorm enn 
å bli værende i denne Baptistkirken. 
Vi rettet derfor snuten hjemover for å 
drikke juleøl og se Champions League. 
Om noen skulle lure så var ølet særs 
godt, og det bidro, i motsetning til 
tinnitusen, til julestemning. Dersom 
noen skulle forville seg dit neste år 
anbefaler Nocebo en dunk med bensin 
og en eske fyrstikker, selv om eutanasi 
er mye omdiskutert. 

God Jul!

“Jeg lover deg. Min er så stor”

Nocebo anbefaler deg å besøke Hospitalkirka på 
sommerstid, da har korene ferie

Stor forvirring blant tilhørerene i det presten forlater kirken. Vakker veggpryd er gjennomgående i kirkebygget.
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Juleblot

Enkelte møtte tidlig opp for grøt og ju-
lesang, mens andre valgte å bygge opp
julestemningen på ymse hybler rundt 
omkring i et vinterslafsete Trondheim. 
På noen av disse hadde gløggen knapt 
rukket å krysse hjerne-blod barriéren 
før vinduer dogget, senger kollapset og 
høylydte stønn ljomet. Entusiasmen 
enkelte medisinere viste for rubik-
skube var både imponerende og litt 
skremmende.

Når man sitter og mimrer tilbake 
på de magiske små timer i kardia 
av julenissens rike, fylles en av både 
lengsel, tro, håp og glede. Men mest 
av alt av dopamin, høytidens egen 
nevrotransmitter. Hvis noen fortsatt 
er i tvil om hva julens budskap egentlig 
er, trenger de ikke se lenger enn de 
hjertevarmende forevigelsene av dette 
fortreffelige blotet.

Med fri flyt av julestemning, vakker 
musikk og splitter nakne snøba-
dere, er det vel ingen overraskelse at 
selveste julenissen tok turen til dette 
høytidens mekka. Spenningen sitret i 
funklende, rødsprengte studentøyne 
da den bugnende gavesekken dukket 
opp i storstuen. Da det viste seg at 

Julen er som kjent en høytid preget av høytidelige høytideligheter, det tradisjonsrike
juleblotet er intet unntak. Busslaster av mer eller mindre feststemte medisinstudenter
sendes inn i den ugjestmilde norske natur i håp om at iallefall noen kommer levende
tilbake. Det er noe vakkert og storslagent med det hele, den lange, mørke og glatte
skogveien representerer på mange måter selve utviklingen av liv. Noen bukker under, noen
overlever og noen formerer seg frimodig.

han også hadde med julegaver, slapp 
jubelen virkelig løs.

Men til tross for sin buldrende latter 
og sine hjertelige skulderklapp, var det 
et nesten umerkelig, sørgmodig glimt 
i randen av julenisseøynene. Global 
oppvarming hadde satt sine spor, både 
fysisk og psykisk. Uhemmet melatonin-
produksjon hadde forvandlet den gode, 
gamle julenissen om til en skummel 
julehassan. 

Med tårer strømmende nedover de 
rødmussede bollekinnene betrodde 
han til Nocebo at fire F-16 jagerfly 
hadde forvekslet ham med Osama 
bin Laden og forsøkt å skyte ned 
nissesleden over Fauske uken før. To 
ikke-navngitte reinsdyr ble truffet 
av Sidewinder-missiler og styrtet i 
stjernenatten. Fire andre fikk akutte 
stressreaksjoner og må knaske store 
kvanta benzodiazepiner for å komme 
seg gjennom dagene. 

Nissen selv foretrakk å selvmedisi-
nere med rødsprit, terpentin og tysk 
eggelikør.

      - Nocebo møtte nissen!

Reportasje

Vakker veggpryd er gjennomgående i kirkebygget.
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HUNT
  - Jakten fortsetter

  Reportasje

Et helt fylke sees under ett, og selv om 
vi skulle ønsket helseprogrammer for
alle pasientgrupper, så må man pri-
oritere. En egen gruppe med me-
darbeidere fra St. Olavs Hospital og 
DMF har jobbet lenge med å finne 
frem til de største problemene. I god 
julebordsstemning er det alkohol og 
underliv som skal behandles.

Shunt3 og Cunt3 vil være med på å 
bedre livskvaliteten på alle plan i sam-
funnet.   Mindre sykefravær, mindre 
alkoholrelaterte eiendomsbeskadi-
gelser og mindre sviing når man tisser 
vil komme hele Norge til gode. Hunt-
studier viser nemlig at spesielt ungdom 
er rammet av både alkohol og tissesvie. 
Flere vil nå få behandling i tide, før de 
flytter hjemmefra til andre deler av 
landet, hvorpå de drar med seg både 
underlivsbuselusker og drikkevaner. La 

Jakten på Nord-Trønderne fortsetter, og i denne omgangen er det 
på tide å starte med behandling. 

oss bare si det slik: I Nord-Trøndelag 
snakker man ikke om promille, men 
blodprosent. Og da mener man ikke 
Hb. Eller jo, men ikke på den måten 
helsevesenet mener det.

Samtidig vil  St. Olavs og DMF sammen 
med TV2 lansere et nytt TV-konsept. 
Hunk - Jakten på Urmannen (eller 
“The Hunt for the Missing Link”) skal 
forsøke å finne frem til urmannen. Et-
ter å ha gått gjennom flere dusin Excell-
dokumenter med IQ-utredinger(!), 
føler legene seg sikre på at Urmannen 
er å finne i Nord-Trøndelag. Vin-
neren av denne reality-serien vil få 
permanent utstillingsplass ved Natural 
History Museum i London, enten man 
vil eller ikke.

Juleverksted
    - Julestemning på Lab
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Sport

MF Placebo
    -  Futsalturnering

I år som i fjor inviterte MF Placebo til fotballturnering i idrettsbygget. Spreke stu-
denter trosset vinterkulden og glatt føre for å kjempe om den gjeve vandrepokalen.

Dette var ingen hvilkensomhelst 
fotballturnering. MF Placebo hadde 
erstattet de gamle filtfotballene med 
nyinnkjøpte og knallharde futsaler. 

Futsal spilles på håndballbaner med 
håndballmål. Det er fem spillere på 
hvert lag, hvorav én målvakt. Det taes 
innspark i stedet for innkast. Ballen er 
mindre enn en fotball og litt bløtere og 
tyngre, fordi futsal hovedsakelig skal 
spilles langs bakken. Harde kropptak-
linger eller skitaklinger er heller ikke 
tillat, dette fordi Futsalen skal betegnes 
som et teknisk, hurtig ballspill hvor det 
fysiske ikke har mest å si.

Det ble likevel en knallhard kamp for 
tilværelsen med susende taklinger og 
krass språkbruk. Som seg hør og bør 
når kullets ære skal forsvares.

Årets turnering var imidlertid pregetav 
misnøye. Ikke fordi det ikke var bra 
planlagt eller fordi dommerene var 
byttet ut med kyr. Men fordi ledelsen 
ved Idrettsbygget hadde klart å dob-
beltbooke den største idrettshallen. 

Basketball har vist blitt en stor greie i 
Trondheim, og NTNUI Chickens med 
en gjennomsnittshøyde på 1,50 m.o.h 
invaderte banen midt i en av våre 
kamper. De hadde tross alt fått besøk av 
tre jenter fra Ulsteinvik og skulle spille 
en viktig kamp. Det skulle bli en drøy 
og kjedlig affære hvor ingen av lagene 
så ut til å ha ferdighetene som kreves 
for å spille sporten. Ingen slam-dunks, 
raske kontringer eller  skudd fra  “way 
downtown”. De aller fleste var “camped 
out”, som på fagspråket betyr at de ikke 
beveger seg noe særlig. Ikke var de 
særlig pene heller. 

Medisinerstudentene lot seg likevel 
ikke affisere og fortsatte kampene i 
Amtfeldtersalen (hva heter den salen 
egentlig?). Her kom taklingene og 
duellene enda tettere. Intensiteten og 
temperaturen steg mange hakk. 

Fjorårets vinnere, Rima Internates, fra 
kull-06 gikk hodestups ut av turnerin-
gen. Det samme gjorde to lag fra kull-
08. NMF-laget imponerte med sin 2-2 
seier over kull-05. Videre ble Nocebos 
utsendte mektig imponert over at 
kull-03 møtte opp. Sjetteklassinger er 
jo kjent for å være en kjip gjeng - men 
ikke disse. Anført av en leken Kristin 
Frydenlund gav de ikke motstanderne 
særlig hard kamp.

Men ingen av disse lagene skulle nå 
finalen. Der møttes nemlig forhånds-
favorittene fra kull-08 og kull-07 til en 
heftig batalje.

Finalen ble en futsalorgasme. Med 
spenning til the bitter end. Kull-07 kom 
tidlig i føringen og så ut til å kontrol-
lere det hele med en komfortabel 2-0 
ledelse. Kull-08 klarte likevel å kjempe 
seg tilbake med nebb og klør. Etter en 
skåring sent ute i andre ekstraomgang 
kunne de heve vandrepokalen over 
hodet og inkassere godtepremien be-
stående av bamsemums et al.

I finalen imponerte spesielt Øyvind 
Nesje og Yang Xue fra kull-08. Nesje 
med sin enorme løpskraft, og Xue med 
sin pålitelige inmobilitet der han stod 
plantet foran mål. Dette gjorde det 
nærmest umulig for motstanderlaget 
å skåre.Summen av disse to faktorene 
førte til at kull-08 påførte kull-07 sitt 
første tap i fotballhistorien. 

Men det spiller ingen trille, da alle vet 
at det er utendørsfotball som virkelig 
teller....



Studentrådet DMF

http://dmf.studentrad.no

Valg-allmøte for våren 2009 

Mandag, 12. januar

Klokkeslett:

1230 - 1430

Sted:

Auditorium (MTA)
i Medisinsk Teknisk Forskningssenter (MTFS)

Verv som er på valg:
Fakultetstillitsrepresentant (FTR)
Et lærerikt, spennende, kontaktskapende og utfordrende verv!
Dette er det øverste studenttillitsvervet ved Det medisinske fakultet. Valgperioden 
er 1 år.

Man blir valgt inn som Fakultetstillitsrepresentant 2 (FTR2) og virker som dette i et 
halvt år før man automatisk blir Fakultetstillitsrepresentant 1 (FTR1). FTRene skal 
ivareta studentenes interesser og er offisielle representanter for studentene ved 
fakultet opp imot fakultetets ledelse og utad. Vervet er lønnet.

Ane Kristine Finbråten FTR1 Høsten 2008

Kristin Sandal Berg  FTR2 Høsten 2008 

Sekretær
Som sekretær i Studentrådssekretariatet vil du ha ansvaret for å lage referat på 
SRS-møter, Studentrådsmøter og Allmøter, og å legge disse ut på nettsidene til 
studentrådet etterpå. Tilsammen blir det omtrent et møte i uken. Møtet er som 
regel på ettermiddagen. 

Du velges for et år. I starten vil det være en liten overgangsperiode, der du lærer 
det nødvendige av den avtroppende sekretæren. Vervet er lønnet.

Økonomiansvarlig  
Som økonomiansvarlig i studentrådssekretariatet vil du ha ansvar for Sekretaria-
tets økonomi. Du må sette deg inn i hvordan det er organisert, ta imot regninger 
og refusjonsskjemaer, føre regnskap og komme med forslag til budsjett. Du må 
stille på studentrådssekretariatets møter, studentrådsmøter og Allmøter. Det blir i 
underkant av et møte i uken.

Du velges for et år. I starten vil det være en overgangsperiode der du lærer det 
nødvendige av avtroppende økonomiansvarlig. Vervet er lønnet.

Kursukekomitè  
Kursukekomitéen 2009 skal velges. 

Var du fornøyd med kursuka 2008, eller var det noe du var misfornøyd med? Nå har 
du muligheten til å være med å lage kursuka 2009. Dette er det fjerde året kursuka 
arrangeres av studenter.

Kursukekomiéen skal bestå av 4 studenter, hvorav helst minst en masterstudent. 
Arbeidet går blant annet ut på å komme med nye idéer, arrangere kurs, få tak i 
foredragsholdere, og å sørge for gjennomføringen. Arbeidsmengden varierer, og 
vervet er lønnet. Dere kommer til å ha en gruppe personer ved administrasjonen til 
å hjelpe dere med praktiske oppgaver.  

Karianne Fleten Sekretær 2008

Andreas Mellbye Økonomiansvarlig 2008 

Ønsker du kropps-
maling som 
læringsform i 
medisinstudiet? 
Still til valg! 

Tidligere og nåværende FTRer på Amee konferanse 
i Praha August 08 



Kundgørelse til Almuen
Det medicinske Selskabs Orchester ist wieder entstanden

God Aphten

Med-medicinere, Julen er Tid for det glade Budskab. Det er således cum den aller dybeste Yd-
myghed et Ærefrygt jeg ønsker at tinglyse et bekjentgøre det for mig mest storslagne Budskab 
denne Adventstid. I psit 15de Aar er Phanene heised og Det medicinske Selskabs Orchester 
marcherer atter taktphast mod psit Maal om at anbringe Høicultur et Phorlystelse til den hun-
grende Almue.

I de psenere Aar er Selskabets Aktiviter været reducered til det mest totale Minimum. Frem 
til sidst Sommer bestod Selskabet i ett Medlem, den nu himmelpharende Hr Phormanden in 
emeritus Schröder-Hansen (T.o: med himmellphart mens at den Lurendreier av en Vestlendig 
karrede til sig Turnusplads på Bærum Psygehus). Vi ha’er nu havt en procentmessig meget 
tilphredsstillende Phorøgelse aph Medlemsmassen, dog større Mandskaber phordres for at naae 
tilbage til de gamle Høider. 

Thi ønsker Selskabet at opfordre alle spilleglade til at opspore sine Instrumenter et medbringe 
disse til Nidaros. I maae ei bille jer ind at I ei skulle duge musicalt saa vel psom socialt phor in-
dtreden i Selskabet, thi vi ere meget includerende – Skulle vi ei? Ha, vi ere jo sagtens i det enog-
tyvende Arhundrede - Alle ere kjærkomne Aktiva! Vi befordrer laemme langs hele Scalaen, phra 
1. Triangelist til 1. Clarinetist.

Opsummered: Terskelen phor Deltagelse er særdeles lav og Selskabet ønsker alle hjerteligt 
velkommen til Samspill

Selskabet ere gjenopstandent! 

Maae jeg phorblive Deres mest hengivne Undersott

I vendskablighed
Paa vegne aph Selskabets Kanselli og Overphormynderi
Hr. Phormanden aph
 Det medicinske Selskabs Orchester
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Kull 08
 – Hyttetur 2008

Spenningen var til å ta og føle på. Bleke ansikter, tomme øyne, 
kalde vantro smil. Alle stirret vi måpende mot Åshild. Mente hun 
virkelig det hun sa? Bruke beina? GÅ de siste to hundre meterne 
opp til hytta? Hvorfor er det sommerdekk på en buss som skal ta 
et busslass med studenter på SKITUR til Oppdal? Hvor var sher-
paene som skulle bære bagasjen vår? Hvorfor er Ex. phil. fremde-
les et obligatorisk emne? 

Åshild hadde ingen svar. Hun hadde 
tatt en sjefsavgjørelse, og den var en-
delig - vi måtte bruke føttene. Ute var 
det trettiåtte negative, meterdyp snø 
og en sidevind som hadde gitt Are 
Holen hentesveis. Vi fokuserte alt på 
å sette en fot fremfor den andre, og 
bortsett fra en og annen profanitet 
i det noen sank til livet i snø, hørtes 
ikke et ord. Var det slik denne turen 
skulle bli? Prøvelse etter prøvelse, som 
en slags Lokes tour de force? Risik-
erte vi å ende våre liv fastfrosset på en 
utedass? Det var IKKE det vi var blitt 
forespeilet av hyttekomiteen.

Vi nådde til slutt frem og registrerte 
med dårlig tilslørt entusiasme at det 
faktisk ikke bare var vannklosett og 
komfyr på samtlige hytter, det var 
også oppvaskmaskiner, ja til og med 
badstuer på de største hyttene. Stem-
ningen skiftet, og vi åpnet for at dette 
kanskje kunne bli en helt okei hyttetur 
likevel.  

Etter at vi hadde fått installert oss på 
våre respektive hytter og rom var det 
fellesmiddag. Hyttekomiteen hadde 
bestemt seg for å ignorere ernæring-
sperspektivet og heller safe med kokte 
wienerpølser med rødt eller gult 
tilbehør. Jonas, kjent som en velbere-
ist gourmand, mente det burde være 
mulig å få noe brunt i tillegg - «Slik 
de serverer det på kontinentet».  
Dette ble unisont avvist og stemplet 
som elitisme og snobberi. Resten var 
vi enige om at dette er var de beste 
pølsene med rødt og gult vi noen gang 
hadde smakt.

Voksenbrusen kom på bordet - og 
omvendt proporsjonalt med promil-
len er som kjent kroppsholdning og 
respekt for omgivelsene. Skuldrene 
senkes, hodet siger mot brystet, 
blikket sløres, og snart er det flatfylla 
på alle mann og møbler som ikke kan 
brukes lenger. Da de fleste var slitne 
etter dagens strabaser, og hadde lagt 
planer for morgendagen som krevde 
en viss dagsform, ga vi oss relativt 
tidlig denne kvelden.

Dagen derpå delte gjengen seg i tre. 
En gruppe (som ikke hadde ski av noe 
slag) tok beina fatt og tuslet ned til 
Oppdal sentrum for å kjøpe dasspa-
pir. Papiret på hyttene hadde nemlig 
på magisk vis forsvunnet i løpet av 
natten. For øvrig hang de på senteret 
noen timer og så på det lokale dyre-
livet. En annen gjeng (de som må ha 
mekanisk hjelp for å komme seg op-
pover) dro i skibakken. Jeg vet ikke 
hva som skjedde der, men jeg antar at 
de tok heisen til toppen av bakken og 
kjørte ned.  De resterende friskusene 
spente på seg langrennskiene og la i 
vei innover snaufjellet. Føret var snø, 
og bortsett fra et par som hadde peil-
ing, smurte alle feil - bakglatte ski var 
normen heller enn unntaket.  Dette 
resulterte i en del saftige gloser, og 
at undertegnede tryna på flatmark 
(heldigvis var alle de søte jentene 
gode på ski, og lå langt foran i løypa). 
Da vi hadde gått akkurat så langt at 
vi ikke lenger kunne se hyttene, ble 
det tent bål, grillet marshmellows og 
pinnebrød og drukket kakao. Det var 
riktig så trivelig stemning i snøfonna, 
men som om det ikke hadde vært 
nok tryning i løypa insisterte noen 
på å lage skihopp for å kunne falle litt 
mer. Alle kom seg trygt tilbake til hyt-
tene, noen mer slitne enn andre, men 
alle overdrevent fornøyde med ege-
ninnsatsen. 

Utpå kveldingen var det middag igjen. 
Taco er godt, og nok en gang tok alle 
av seg hatten for hyttekomiteens fan-
tastiske menyvalg. Det skal nevnes at 
vi måtte spise av papptallerkener da 
noen av guttene tidligere på dagen 
hadde forsøkt å vaske opp ved å putte 
Zalo i oppvaskmaskinen. Hvorfor de 
forsøkte å ta oppvasken selv når det 
var så mange jenter tilstede vites ikke, 
men det er mulig den friske fjelluften 
hadde gått dem til hodet. Etter midda-
gen ble det servert kaker og gjennom-
ført en liten quiz, hvorpå taperlaget 
måtte massere og mate vinnerlaget – 
til like stor glede for begge parter. 

Atter en gang kom voksenbrusen på 

bordet, og av de samme mekanis-
mene som gjør at man alltid ender 
opp bukseløs etter en lørdagskveld på 
bodegaen, forsvant hemningene fort. 
For de av oss som har vært på kjønns-
markedet en stund ble det raskt 
tydelig hvor det bar, og det holder 
kanskje og si at for personer som net-
topp har lært palpering, perkutering 
og auskultering er ingen kroppsdel 
for liten eller ydmykelse for stor. I 
følge pålitelige kilder bygde Synva og 
Tormod et «fuglerede» av puter under 
kjøkkenbordet, og gjorde sitt beste 
for å fortære så mange som mulig av 
de 100 brødene hyttekomiteen hadde 
beregnet at vi kom til å trenge. Hele 
tiden mens de kastet brødsmuler på 
kjøleskapet og sang andre verset i 
«den glade vandrer» om og om igjen i 
kanon.  Hvorvidt en medbrakt flaske 
med «Stroh», et østerriksk brennevin 
med punsjbollesmak og av tvilsomt 
opphav, hadde noe med saken å gjøre 
vites ikke, men det vil i så fall fork-
lare hvorfor ingen av dem husker epi-
soden. For øvrig takket tillitsmann 
for tilliten med den mest aggressive 
syre-techno-dansen sett 

  Reportasje

Tekst: Sjur Hansen Tveit  Foto: Facebook

på denne siden av 1996, og ble sist 
observert halvnaken i badstuen hvor 
han leste høyt fra Lippincott, og opp-
fordret folk til å undersøke hva han 
hadde i «godtepåsan». 

Avreisen søndag ettermiddag 
foregikk i to puljer, med noen tim-
ers mellomrom, uten nevneverdige 
komplikasjoner. Gjengen som måtte 
vente litt, tok seg en spasertur for å 
finne hytta til Røkke, men slapp opp 
for vei og ga opp. Vask av hyttene var, 
til alles store glede, medberegnet i 
leieprisen så det sedvanlige utflyt-
tningsmaset ble erstattet av mye mer 
behagelig sofaligging og mobbing av 
personene nevnt i forrige avsnitt.

 Alt i alt må turen sies å ha vært en 
udelt suksess. Takk til hyttekomiteen 
for en fantastisk jobb, og jeg tror jeg 
snakker for alle når jeg sier at jeg 
gleder meg stort til neste hyttetur. For 
øvrig dementerer jeg hele artikkelen 
like godt først som sist, så spar dere 
bryderiet med å klage.

Bare gutter: Se, vi har trent på Gløshaugen.

Svensker kan brukes til så 
mangt: Her svensk sherpa

Mamma på tråden: Neida, det 
er ikke noen fylletur mamma, 
lover!
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Hva syns du om skolehverdagen?
1)Jeg sverger til NTNU, er hemmelig 
forelska i Sluppis og kan ikke klare 
meg uten fredagsgrøten på MTFS.. 
Det finnes ikke noe bedre sted på jord! 
(0)
2)Jeg bruker ikke mye energi på å 
fundere over min egen eksistens. Tar 
uansett igjen helgens tapte søvn i fore-
lesning. (1)
3)Jeg kunne gjerne tenkt meg litt mer 
praksis og kontakt med pasienter. 
Dessuten elsker jeg å møte nye men-
nesker! (2)

Du er for sent ute til forelesning. I 
det du kommer igjennom døra, ser 
du at det kommer en person ca 20 
meter bak deg i korridoren. Hva gjør 
du?
1)Holder døra oppe helt til den an-
dre personen har kommet fram, 
selvfølgelig! (2)
2)Smeller opp døra og haster av 
gårde.. har da ikke tid til å vente på et-
ternølere! (0)
3)Prøver halvhjerta å holde oppe døra 
noen ekstra sekunder.. spesielt hvis det 
er noen du kjenner… (1)

Kunne du tenke deg en kjæreste med 
rødt hår og fregner?
1)Ja gjerne, har hørt at rødhåra er 
veldig gode i senga! (2)
2)Utseende spiller ingen rolle så lenge 
han/ hun er snill og sjarmerende. (1)
3)Har ikke tid til kjæreste, er da medi-
sinstudent, og har mer enn nok med 
meg selv! (0)

og ullgenser i garderoben.) (0)
2)Clæssy kjole og kåpe. (1)
3)Et åletrangt miniskjørt som så vidt 
dekker rumpeballene.. helst uten noe 
under (2)
.
Hva foretrekker du å spise til midd-
ag?
1)tradisjonsrik kost er best, men det 
må være masse proteiner, ellers blir 
jeg ikke mett!(1)
2)så lenge tilbehøret er pommes frittes, 
er jeg fornøyd!! (2)
3)kun salat og gulrøtter slik som jeg 
har lært av Vibeke Videm. (0)

Hva drikker du helst på fest?
1)Så lenge jeg blir skikkelig full, spiller 
det ingen rolle. (1)
2)Drikker ikke alkohol, men tar gjerne 
en Cola light (0)
3)Ingenting er som en godt lagret, sin-
gel malt whiskey.. (2)

Til gutta:
Hvor ofte bruker du slips?
1)Helst hver dag, men slakker gjerne 
litt på knuten på søndager (2)
2)Kun i formelle lag, og til nød på job-
bintervju (1)
3)Aldri i verden! Slips er for jåle-
bukker!  (0)

Til jentene:
Hvor ofte bruker du høyhelede sko?
1)Hver dag. Det er viktig med stilige 
sko som matcher antrekket. (2)
2)Har bare et par sko, og det er de van-
ntette fjellskoene (0)

Skottland 
- et hjem for oss, et hjem for deg? 

Hva syns du om sykehusantrekket?
1)Hvite sykehusklær er det beste 
som finnes. Jeg går gjerne med dem 
hjemme også.. (0)
2)Jeg foretrekker å kle meg opp i fin-
stasen før jeg går på ”jobb”. Det er 
viktig å signalisere at det er jeg som 
kommer til å tjene pengene! (2)
3)Sykehusklær er greit, men det burde 
vært et større utvalg av størrelser.. (1)

Hva syns / tror du om ”engelskter-
minen” i 2D?
1)”trønderengelsk” har da vært kult 
helt siden ”the julekalender” (1)
2)Vil heller reise til utlandet for å delta 
på engelske forelesninger! (2)
3)Fremmedspråk har aldri vært noe 
for meg!.. kroppsspråk derimot… (0)

Etter en hard treningsøkt (som 
medisinere flest) går du inn i gard-
eroben. Hva gjør du?
1)Kaster av deg klærne og hopper i 
dusjen. Ingenting er som en lang og 
god dusj med gode venner! (0)
2)Dusjer helst hjemme, men kan dusje 
på trening for å spare litt på strømreg-
ninga. (1)
3)Tar ikke av meg så mye som en sokk 
i garderoben. Nakenhet er forbeholdt 
det andre kjønn! (2)

Hvilket av følgende kvinnelige an-
trekk ville du foretrukket ute på 
byen i november? 
(Her får alle svare for seg selv)
1)Olabukse og singlet er fint nok.. (og 
selvfølgelig goretexjakke, luer, votter 

Utenriks

Mange av dere vil før eller senere stå foran et vanskelig valg. “To 
be or not to be .. a utvekslingsstudent.” Etter et halvår i Skottlands 
sykehuskorridorer, lugubre klubber, treningsstudio og bakgater, 
har vi nå utarbeidet denne korte self-testen. Kan utveksling i Skot-
tland være noe for deg??

Tekst og foto: Ragnhild Habberstad og Mari Sønstebø

3)Stiletthæler er kun for spesielle 
anledninger, men jeg har da et rimelig 
godt utvalg av pensko innerst i gangen 
også. (1)

Så noen språklige godbiter: 1 poeng 
per riktige svar..

”Fit like”
1) Du ser bra ut!
2) Hvordan går det? 
3) Liker du jenter?

”Fancy iz di yi?”
1)Kunne du tenke deg å gå på date 
med meg?
2)Vil du gå ut og drikke te?
3)Vil du ha meg nå?

”Wee” ?
1)Fin
2)Rar
3)Liten

”Is it something wrong with your 
Eh?”
1)Er det noe galt med øye ditt?
2)Er det noe galt med dine ”edlere 
deler” ? 
3)Er det noe galt med deg..eller?

”Snoh bahd!”
1) Gangster 
2) Det er ingenting å bekymre seg for! 
3) Snøbad!!

”Ken?”
1)Det er jo kjæresten til Barbie!
2)er du interessert i meg?
3)Forstår du?

Legg sammen dine verdier og se
fasiten på språktesten bakerst i 
Nocebo. Kanskje er Skottland landet 
for deg?
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Utenriks

Nå det over fem månder siden vi kom 
hit, og jeg lover dere; tiden har gått 
sinnsykt fort. Det føles ikke lenge siden 
vi en varm, solfylt sommerdag, ble 
mottatt av vår kjære psykiatri professor 
Steven Lippmann på flyplassen. Skulle 
tro han var en felles onkel av oss, 
for det var en gjestfrihet utover alt 
vi har opplevd tidligere. De første 
dagene bodde vi hjemme hos han og 
konen, fikk feiret 4. juli og ble vist litt 
rundt i byen – en fantastisk start på 
utvekslingsoppholdet. Etter å ha fått 
kommet på plass i hyblene startet vi den 
første rotasjonen med Dr. Lippmann. 

Vi ble bokstavelig talt kastet ut i 
den kliniske hverdagen fra dag én. 
”Are you suicidal?”, ”do you hear 
voices?”, ”do you feel better than other 
people?”; spørsmålene haglet den fra 
konsulterende legen, og ikke mange 
dagene etter sto vi der selv og spurte 
de samme spørsmålene for å kartlegge 
hver enkelt pasient. Her fikk vi virkelig 
se mange ulike pasienter med mange 
ulike skjebner. Og ja, vi fikk sett 
”gun shot” tilfeller… Teamet til Dr. 
Lippmann var mildt sagt fargerikt. Dr. 

Som alle andre steder i verden finnes det 
også her mange utrolig flotte mennesker, 
og med litt sosiale ferdigheter kommer 
man svært langt. Det har vært fantastisk 
flott å kunne få bli inkludert slik vi har 
blitt her. Ikke en helg har vært fri, og 
arrangementene har stått bokstavelig 
talt i kø. Grottevandring i Kentucky, 
Campingtur i Indiana, Oktoberfest 
i Ohio, ”ekte” Haloween-fest og 
Thanksgiving er bare noen av de tingene 
vi har vært med på i helgene. Må nesten 
ta fram et eksempel på gjestfriheten 
som er her: Under psykiatrirotasjonen 
hadde vi undervisning noen timer, to 
ganger i uken. Tredje gangen vi hadde 
undervisning var det ei i klassen vår 
som inviterte oss hjem til hennes 
familie.

Noen helger etter kunne vi få op-
pleve hvordan det var å bo på lan-
det i Kentucky – helt fantastisk 
å bli tatt imot på denne måten! 

Stas i Statene
I skrivende stund sitter jeg her i hybelen min; ut av vinduet ser jeg biler som kjører på veier som treffer vinkelrett på 
hverandre, som linjene i et sjakkbrett. Ganske nær det ene krysset lyser det en stor, gul ”M”, ved siden av er det er en firkantet 
betongbygning med et skilt der det står ”Southern style chicken biscuit”, ja dette er USA og det ja det er McDonalds. Vi 
er to studenter fra DMF som befinner oss her i Louisville, i heste-, og tobakkstaten Kentucky som ligger øst i USA. Det er 
november måned og det er bare tre uker til Marit og jeg setter snutene mot øst, for å komme tilbake til vår kjære studentby 
Trondheim.

Lippmann fra Texas, to fra India, ei fra 
Nepal, én amerikansk student og oss 
to fra Norge. 

En stor forskjell fra medisinstudiet ved 
NTNU, er at her tar medisinstudentene 
større del i de daglige legeoppgavene. 
Eksempelvis under vår pediatri 
rotasjon jobbet vi på en poliklinikk, 
der vi fikk konsultere og undersøke 
pasientene selv, etterfulgt av en kollegial 
rapport til lege eller turnuslege som så 
dobbeltsjekket pasienten og skrev den 
endelige journalen. 

Dagene på sykehuset varer fra 8 til 5, 
mandag til fredag og vi har hatt i alt fem 
rotasjoner med litt ferie mellom hver av 
dem. Og så kommer spørsmålet som så 
mange lurer på: ”er medisinerstudiet 
bedre i Louisville?”. Vel, det finnes nok 
ikke noe godt svar på det. Det som 
er sikkert er at det er store forskjeller 
på helsesystemene våre og at den 
amerikanske modellen fungerer nok 
best i her, og likeledes fungerer nok 
den norske modellen bedre for norske 
forhold.

Ellers så hadde har vi som sagt litt fri mel-
lom hver rotasjon, og det har vi benyttet 
oss av til det fulle. Vi har begge reist både 
øst, vest, nord og syd, og til sammen har 
vi vært i 15 stater. Marit har vært en to 
ukers tur i Canada, og jeg har vært en to 
ukers tur i Brasil og Peru venter for tur. 

Så til deg som er litt interessert i å ta 
utveksling, eller rett om slett bare er 
litt nysgjerrig; dette er en fantastisk 
måte for deg som fremtidig lege og ikke 
minst som person å få noen unike erfa-
ringer! Louisville har vært et fantastisk 
sted å være student, men du vil nok få 
et flott opphold uansett hvor du reiser. 

Vi ønsker alle dere der hjemme en 
riktig god juleferie!

Hos Dr. Lippmann var vi samlet fra alle verdens hjørner; India, Nepal, 
Sudan, Norge og USA.

Ingenting er vel som Kentucky Fried Chicken i Kentucky!!!

Tekst og foto: Marit Uglane og Bjørnar Moe
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Grunnen til den høye konsentrasjo-
nen av japanere her i byen, er at Botu-
catu har et av landets beste medisinske 
fakulteter, UNESP (Universidade Es-
tudual de Sao Paulo). Brasil er for øvrig 
stinn av medisinske fakulteter, bare 
vår stat har 20, og den lille byen vår 
har et legekontor på hvert hushjørne, 
bokstavelig talt. På tross av dette synes 
sykehuset å trenge assistanse fra nor-
ske andreårs utvekslingsstudenter, som 
med en heller fattig språkkunnskap, 
lett kan ende med sysaker i hendene 
etter å ha observert et keisersnitt. Av 
andre medisinske fenomen vi har fått 
observere, nevnes naturlige fødsler 
(en sjeldenhet her hos de som har råd 
til å ta keisersnitt), et utall tropiske 
sykdommer, hårløse deprimerte og 
sist men ikke minst, en vrengt vagina. 
Undervisningen foregår stort sett på 
sykehuset i små grupper, og vi har fått 
deltatt hos alle klassetrinn, alt fra 1. til 
6.klasse. Man kan vel trygt si at vi har 
tatt problembasert læring til en ny di-
mensjon her nede. Biokjemien er fint 
lite til hjelp, og vi vet sjelden hva som 
venter oss når døren åpnes inn til neste 
pasient. 
Ellers drømmer alle våre medstudent-
er om å bli dermatologer og plastiske 
kirurger, og en god halvpart av jentene 
i klassen har allerede stiftet kjennskap 
med sistnevnte vitenskap. Å få seg 
siliconpupper her til lands kan sam-
menlignes med det å gå til frisøren, 
og når vi prøver å forklare at vi ikke 

Brasil 
- mer enn bare fotball? 

har lagt planer om dette for denne 
gang, får vi til svar: ”Why not, it’s so 
cheap!” også hørt: ” It doesn’t hurt! It’s 
only two weeks and you feel like a new 
person!”. 

Foruten en ypperlig legestand, 
kan Brasil by på en uendelig lang 
strandlinje, et imøtekommende 
folkeslag, utsøkt mat og drikke, og 
fantastiske grillfester. Dette landet 
opererer sjelden med porsjoner. Det 
meste serveres som ”rodizio”, det vil 
si at fersk mat bringes til bordet til du 
ikke får ned mer. For øvrig er lunsjen 
det store måltidet her i Brasil, men for 
visse gladmette nordmenn blir midda-
gen ofte like stor. Brasilianere vet i alle 
fall å nyte livet, og det har vi endt opp 
med å gjøre også. En annen sak de er 
flinke til, er å gjøre alt i sitt eget tempo. 
Forelesningene starter som oftest en 
halvtime etter de skulle ha gjort, og 
har man en avtale med noen dukker 
de helst opp en time for sent, hvis de 
da kommer i det hele tatt. Dette er 
imidlertid kanskje det eneste vi kan 
klage på. Vi har hatt en fantastisk vår 
og sommer her i Brasil: Bra fakultet, 
nytt språk, fine strender, vennlige folk 
og en herlig kultur, altså tudo bom! 
Om en uke drar vi på rundtur i Brasil 
og Argentina, før det blir brasiliansk 
jule- og nyttårsfeiring på stranda med 
familie og venner. 

Snakkes i Åre!

Utenriks

Det begynte som en ide på vei hjem etter en sein kveld på Sam-
fundet i Fadderuka. Etter noen runder i Jannicke-sløyfen (jam-
før vårnummeret), endte vi på utveksling i Botucatu, Brasil. Her 
forventet vi oss karneval og samba, men deler i stedet 10 hærlige 
kvadratmeter på et studenthus for japanere, Cultura de Japones. 
Men vi har i alle fall er alle måltider inkludert og servert. 

Beijos fra Maria Lisa Odland og Kristin Melheim Strand

Pilsener beer, bock, double bock, pale, Maerzen and Lager.

Kristin flankert av brødrene til Alanzinho

Kristin og Maria Lisa klar for innsats i Brasil. 
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Utenriks

Det var en gang to piker som satte seg på et fly til den store, bråkete 
og forurensede byen mellom de vakre Andesfjellene; Santiago 
de Chile. De ante ikke hva de gikk til, de kunne ikke språket, de 
hadde flere spørsmål enn svar, men ville oppleve. Akkurat som sin 
eventyrvenn Bambi, kastet de seg ut på isen, falt, reiste seg opp og 
fortsatte ferden. 

En vakker dag var de virkelig på vei ut 
på tjukkisen, det var dagen for første 
møte med Universidad Católica. På en 
lapp hadde de et navn og en adresse, 
på en annen, masse spørsmål: ”Hva 
skal vi nå? Vet noen at vi kommer? Får 
vi oppfylt noen ønsker? Kan vi vinne 
prinsen og halve kongeriket?” Etter 
litt famling, dypt inne i skolebygnin-
gen Casa Central, mellom sykehuset, 
jussinstituttet, en pavestatue og noen 
krusifikser, traff de en snill og blid fe 
som snakket fort og chilensk. ”For å 
komme inn på denne skolen må dere 
møte opp i morgen, tidspunkt er ikke 
så nøye, men dere må ta med frakk og 
finne auditorium M8”. Ikke før feen 
hadde sagt sine kloke ord, forsvant 
hun like fort som hun dukket opp. 

Før de ante ordet av det befant norue-
gasene seg på Hospital Sotero del Rio. 
Et sykehus med et trollsk blikk, med 
uante dimensjoner og funksjoner, 
med vegger dekket av tagging, hunder 
istedenfor korridorpasienter, mur-
puss hengende løst fra taket, gjerne 12 
pasienter på et rom, uten varmtvann 
og rundt omkring krydde det av folk 
i et sammensurium av uniformer. 
Apropos uniformer, de to gringasene 
var gringaser også på dette området: 
De nyinnkjøpte frakkene var dobbelt 
så store som de andre og helt blot-
tet for blonder, fine snitt og broderte 
navn. Etter å ha brukt tid på å fork-
lare at i landet til vikingosene, bruker 
de heldekkende hvitt og enda mer tid 
på å le av det, bar det av gårde på den 
lange vandringen gjennom pediatrien, 
gynekologiens og obstetrikkens ver-
den. De gikk og gikk, ventet og ventet, 
ventet og ventet og ventet og ventet og 
etter stund møtte de en skjebne. 

En skjebne ved navn Marisol. Mari-

sol kom lykkelig og glad til sin siste 
ultralydkontroll i svangerskapsuke 
39. Hun ante fred og ingen fare før 
legen, omgitt av to andre leger, fire 
internados og åtte studenter, plutselig 
sa høyt og tydelig: Men denne unger 
er jo død! Marisol kunne ikke fatte at 
de var sant, hun ropte og skrek, stu-
dentene prøvde å rømme unna, og på 
veien ut kunne de høre legen si kaldt: 
da er de bare å ta den ut da. 

Ferden gikk videre, etter venting, 
venting og atter venting møtte de på 
nok en skjebne, eller mange skjebner 
på en gang, som gjorde det så sterkt. 
En skjebne på 14 år nappet jordmoren 
i uniformen, ikke for å spørre om 
godteri, men for å få vite tidspunkt 
for neste graviditetskontroll. Rundt 
svingen ventet en gammel trollmor 
med et 3 års gammelt vaginalprolaps. 
Den ene gringaen var nær på å falle 
om da hun brått så en 4-5 cm stor liv-
mor utenfor kroppen, og slik hadde 
den vært i 3 år! Fordi den stakkars 
trollmoren ikke hadde gull til å kjøpe 
seg frisk. Nå var hun dårlig nok og 
den gode jordmor sendte henne vi-
dere til kirurgien. 

Tiden gikk, gringasene lærte og en 
innholdsrik dag stod for trappene 
da de to beveget seg mot det private 
sykehuset i byen. Etter venting, vent-
ing og atter venting, dukket det opp 
en doktor fra et nyvasket, rent og ryd-
dig kontor. Han inviterte på kaffesito 
og de snakket om løst og fast da det 
plutselig kimer en telefon med meld-
ing om at et mirakel er på trappene. 
Bambiene løp etter den uniformerte 
legen, og brått befant de seg på en 
fødestue, bevitnet et under av en fød-
sel, tørket en tåre fra de rødmussede 
kinnene og gikk fløyelslett opp til 

enerommene i 3. etasje. Det ene rom-
met finere enn det andre, den ene 
moren gladere enn den andre og de 
små, vidunderlige rumpetrollene i 
hver sin krybbe. Et lett bank på døren 
vekket de to jentene ut av drømmene, 
de måtte forlate rommet for nonnene 
som skulle svøpe barnet. En vakker 
dag var slutt og mange vakre dager 
etterpå skulle komme. 

Nå har tiden gått, gringasene er fort-
satt gringaser, men eventyrferden 
nærmer seg slutten. Mange spørsmål 
er besvart, flere spørsmål har de 
fått. Men det skal sies at de to levde 
lykkelig alle sine dager i Santiago. De 
fikk oppfylt sine ønsker med masse 
opplevelser, reiser og erfaringer. Og 
premien bestående av chilenske prin-
ser og halve kongeriket kan ikke måle 
seg med det noruegasene sitter igjen 
med; uforglemmelige øyeblikk, min-
ner som varer livet ut, innsyn i en an-
nen kultur og virkelig sett at et land 
kan inneha en enorm diversitet.

Snipp, snapp, snute så tar dessverre/ 
heldigvis alle eventyr 

Tekst og foto: Solveig Skrede og Marlene Halvorsrød

Et juli-til- jule-eventyr…

slutt. 

Bro, bro, brille... 

Solveig er fornøyd med byttet hun 
fikk fra det lokale loppemarkedet.

Syv søstre? Ta deg en bolle. Her snakker vi foss!Casting opptak til Grey’s Anatomy
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Distriktsnorge
   - Enda et reisebrev

Rørvik og Leka ligger på nordvest 
kysten av Nord-Trøndelag. Rørvik 
består av 6000 holmer, øyer og skjær, 
og det er rundt 4000 fastboende De 
aller fleste jobber i fiske-industrien, og 
Hurtigruta anløper her. Sagaøya Leka 
finner du enda lenger nord, og dette er 
ei lita øy med ca 580 innbyggere. Øya 
er kjent for sin spesielle geologi og det 
berømte ”Ørnerovet” hvor Svanhild 
på 3 år angivelig skal ha blitt tatt av en 
ørn og fraktet opp i fjellsiden. De aller 
fleste her er eldre, barn eller uføretry-
gdet – så pasientseleksjonen kan by på 
visse utfordringer! Det sier vel litt at 
Leka-væringene tygger 14 ganger mer 
Rohypnol enn den alminnelige nord-
trønder.. Overvekt er også et problem 
på Leka, og det er vel sjelden en får 
pasienter med BMI på 50 som kommer 
til legen fordi de syns de begynner å 
bli for tynne.

Vi merket fort at dette var små steder 
hvor ryktene kom oss i forkjøpet. De 
aller fleste visste hvem vi var, hva vi het 
og hvor vi opprinnelig kom fra allerede 
første dagen på jobb. Da vi skulle ta 
ferga over til Leka første gangen var 

Let’s face it; det er som regel på grunn av et svært dårlig trekningsnummer at en havner i praksis på Rørvik eller Leka i 6.klasse. 
Så også denne gang, men med blanke ark og positiv innstilling viste det seg å bli en storartet opplevelse.

det vanskelig å finne billettøren slik at 
vi fikk gjort opp for oss.. Da vi endelig 
skulle kjøre av kom han til syne og vi 
løp aller pliktskyldigst bort for å betale. 
Han bare lo og sa ” Itj no problem, æ 
veit kem dokker e og dokker må jo 
nødvendigvis samme veien te’bake..
Det e berre å betal seinar.”

En blir gjenkjent på treningsstudio, 
butikken og apoteket. Pasientene dine 
finner du igjen på alle mulig passende 
og upassende steder. Noen er definitivt 
bedre til å skille arbeid og fritid enn an-
dre, og det kan by på noen utfordringer 
i ny og ne. Jeg hadde vel aldri trodd jeg 
ufrivillig skulle inspisere hudutslett på 
nates bak frysedisken på Coop.

Lege-pasient kurset og Niels Bentzens 
tips kom godt med, for i små lokalsam-
funn vil en jo ikke alltid gå til den faste 
legen din med alt mulig. Han kan jo fort 
være din nabo eller gift med søstera di.. 
Så vi fikk prøve oss på diverse pikante 
problemstillinger som en kun tar opp 
med en som forsvinner om 6 uker.

Bygde-kino på samfunnshuset, pen-

sjonistdans, diverse ferge turer og 
mange pasienter senere er vi stor-
fornøyde. Kysten av Nord-Trøndelag 
var en opplevelse. Små tettsteder har 
helt klart sine fordeler og ulemper, men 
det var moro å leke mini-distriktslege 
en stund. Alle situasjoner er likevel ikke 
like lett å takle og en kan vel diskutere 
om ikke følgende konsultasjon var litt 
LITE legesentrert:

Gutt 4 år kommer på legekontoret med 
pappa. Han er kjent i lokalsamfun-
net og vet definitivt hvem alle legene 
er. Han runder døra mi i full fart og 
kommer ramlende inn på kontoret. 
Skrekkslagen ser han en han ikke kjen-
ner og sier: ”Kem e du?!?!”. Satt ut av 
spill prøver jeg å forklare at jeg er en 
6. års student fra NTNU i Trondheim, 
har nå praksis i 6 uker, har en veileder 
som kontrollerer alt og at jeg gjør 
så godt jeg kan.. Guttungen setter et 
granskende blikk i meg – lenge- før 
han sier bestemt: ”Pappa, herre e itj bra 
nok!” og snur. Utfordringene er mange 
i allmennpraksis og variasjonen stor, og 
utkantsdistriktene kan anbefale på det 
varmeste! Gled dere!

Distriktsnytt

Til venstre:
Koffor kjøft’n 
itj John Deere, 
da?

Til høyre:
Alexander 
blokkerer 
utsikten.

Til venstre:
Kristin viser 
veien til dis-
triktsnorge. De 
har enda ikke 
fått veier, så de 
måtte ta beina 
fatt.

Til høyre:
Legekontor, 
hverken mer 
eller mindre.

Norgesutgaven av Risk. Som du ser 
har det blå laget planlagt et stor-
angrep.
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Fagprat

Opp gjennom historien er det mange 
bemerkelsesverdige historiske per-
soner som har hatt epilepsi. Det vet 
mange av de mer modne studentene 
som allerede har passert IIA. Man 
mener at tinninglappsepilepsi hos en-
kelte kan disponere for spesielle per-
sonlighetstrekk som omfatter religiøse 
og filosofiske interesser, forestilling 
om stor personlig betydning og skriv-
etrang, såkalt hypergrafi (Geschwind-
syndrom). Flere store forfattere har 
hatt epilepsi, bla. Russlands Fjodor 
Dostojevski, Frankrikes Gustave Flau-
bert og vår egen Herbjørg Wassmo. 

Herbjørg Wassmo, her fotografert 
utenom epilepsianfall

Det er også skrevet om en rekke re-
ligiøse og filosofiske personligheter 
som kan ha hatt epilepsi med utgang-
spunkt i tinninglappen. Navn som 
Buddha, Paulus og Mohammed, og 
en lang rekke helgener (for eksempel 
Jeanne d’Arc), og flere grunnleggere 
av mer moderne sekter og religioner 
(kvekerne, «Shakers» og mormon-
erne), har vært knyttet opp mot epi-
lepsi. Dette bygger nok for det meste 
på svært usikre kilder, men er nok 
sikrere dess nærmere vår tid disse 
personene har levd. 

Undersøkelser har vist at rundt 1 % 
av personer med tinninglappsepilepsi 
har anfallssymptomer med åndelig el-
ler religiøst innhold. Man har kunnet 
utløse såkalte overnaturlige og intense 
religiøse opplevelser ved stimulering 
i tinninglappen; fenomener som ikke 
tilsvarer opplevelser man har i det 
vanlige liv. Tinninglappen er blitt kalt 
vinduet mot Gud. 

Vis-Knut som olding

Vis-Knut var en merkelig mann som 
bodde i Gausdal på 1800-tallet. Han 
hadde sterk epilepsi og var klarsynt 
og kunne helbrede. Delvis reiste han 
rundt som predikant, men til slutt ble 
han dømt for kvakksalveri. Store per-
sonligheter i våre naboland, slik som 
Søren Kierkegaard, Emanuel Sweden-
borg of Sancta Birgitta skal også ha 
hatt epilepsi. 

Dostojevski anga ekstatiske fornem-
melser i forbindelse med anfall. Han 
ville ikke ha behandling for sin epilep-
si fordi han delvis opplevde sine anfall 
som lystbetonte og sin epilepsi som 
en nådegave. ”Dikteren sammenlig-

net ett minutts aura som å leve i 10 år. 
Auraen ga ham en religiøs opplevelse”. 
De ”mystiske” anfallene han beskriver 
hos fyrst Mysjkin i Idioten er sagt å 
representere hans egen anfallstype. 

Fjodor Dostojevski ville ikke tatt 
imot karbamazepin om du kasta det 
etter ham

Dessverre er slik epilepsi uvanlig, men 
ikke mer uvanlig enn at medisinstu-
dent Bjørn Åsheim Hansen for noen 
år siden skrev hovedoppgave og en 
artikkel om kliniske karakteristika 
hos 11 pasienter fra vår poliklinikk 
som opplevde behagelige eller eksta-
tiske partielle epileptiske anfall. Fem 
av dem hadde åndelige eller nærm-
est religiøse iktale opplevelser. Noen 
av disse pasientene ønsket å redusere 
medikasjonen til et nivå slik at de 
kunne oppleve disse auraene, men 
likevel unngå utviklingen til større an-
fall. Denne balansen var det av og til 
vanskelig å oppnå (B Å Hansen og E 

Brodtkorb. Partial epilepsy with «ec-
static» seizures. Epilepsy Behav 2003; 
4: 607-73). Likevel er det dessverre 
slik at de aller fleste med ukontrol-
lerte epileptiske anfall har svært dårlig 
livskvalitet. Det er imidlertid sannsyn-
lig at denne type tinninglappsepilepsi 
har påvirket utviklingen av vår reli-
gions- og litteraturhistorie i betydelig 
grad, og mer enn det som vanligvis 
erkjennes. 

Eylert Brodtkorb

P.S. Blasfemi? På ingen måtte. Dette 
må ikke ødelegge julestemninga. Men 
dagens kunnskap om patofysiologien 
ved epilepsi har nok ført til noe bedre 
innsikt i mekanismene bak visse ån-
delige og religiøse fenomener enn man 
hadde for drøyt 2000 år siden. Denne 
forskningen vil likevel neppe føre oss i 
retning av å forstå livets store mysteri-
um. Den menneskelige hjerne har nok 
en annen dimensjon enn kun den rent 
biologiske. Dette er et viktig bakteppe 
å ha med seg inn i nevrovitenskapen. 
Kanskje kan man se det så enkelt: For 
at man skal se må det finnes lys, for at 
man skal høre må det finnes lyd, for at 
man skal ha religiøse opplevelser må 
det finnes Gud?

God Jul!

:Sterke meninger
- Hotline til himmelen

Epilepsi er den mest den mest spennende og mangfoldige tilstanden i hele medisinen. Jeg lyver i alle fall ikke når jeg sier 
at det er min personlige mening. Den oppfatningen blir bare klarere og klarere med årene.

Hvordan menneskeheten 
ville forestilt seg Gud og 
Adams utseende hvis ikke 
Michelangelos overeksiterte 
temporallappsnevroner 
hadde gitt oss dette bildet, 
er ikke godt å si..

Big brain baby: 
Brodtkorb poserer hjerne 

for Nocebo..
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Nocebo tester
   - Nye St. Olavs

En søndag i november inviterte Helse-
bygg Midt-Norge til åpen byggeplass 
for å vise fram det nye Gastro Sør. 
De lokket med subsidierte pølser og 
bluegrass-musikk, og Nocebo lot seg 
ikke be to ganger.

Førsteinntrykket var upåklagelig. I 
den nye vestibylen med tak som skifter 
farge, er det første som møter oss den 
lovede bluegrass-sangerinnen og en 
hyggelig mann i gul arbeidshjelm som 
delte ut brosjyrer og buttons.  Vi tref-
fer på Ingrid og Stian fra kull -05, som 
begge er veldig fornøyde med førstein-
ntrykket av det nye bygget. Ingrid har 
allerede vært på uketjeneste på revma-
tologisk avdeling og likte godt de lyse 
lokalene med høyt under taket.

Vi følger den markerte løypa og får 
se deler av både gastro-sør og det nye 
akutten, som blir 2. etasje av hjerte-
lungesenteret.  Vi sprader forbi det som 
skal bli 18 nye intensivplasser og ny 
hjerneovervåkning. Senterkoordinator 
Gunn Haaberget viser stolt fram de nye 
operasjonsstuene. Hvis alt går etter 
planen blir første operasjon her 4.mai 
2010 kl.08.00. Hun forklarer engasjert 
om mulighet for oss studenter for å 
følge med operasjonene på video, med 
mulighet for å kommunisere direkte 
med operatøren.

Det er mye high tec her, som ellers i 

”Fra bydel til byggeplass” er slagordet for siste del av byggefase 2 av det nye St.Olavs hospital, og det er uten tvil store endringer 
på gang. Hvordan blir det egentlig å være medisinstudent på Øya i framtiden?

det nye St.Olavs hospital. Heisen opp 
til 6.etasje snakker den også, dog en 
annen dialekt enn de på nevrosenteret 
Gjennomgangstema i innredning av 
de nye sengetunene er tydeligvis grønt 
og prikker, alle pasientrommene er 
spekket med teknologiske finesser. 

Nocebos konklusjon:
Det blir sikkert flott å jobbe og være 
på uketjeneste i det nye bygget, men 
av rene studentfasiliteter er det lite 
nytt. Kantina virker fin, men når de 
subsidierte pølsene opphører virker 
den egentlig helt lik de vi har fra før. Vi 
gleder oss veldig til uketjeneste, spesielt 
til operasjoner på direktevideo, hvis det 
blir like bra som det høres ut. 

Og høyblokka? Arbeidet med riving 
begynner i 2009, og etter planen skal 
være helt jevnet med jorda innen 
sommeren 2011. Men sprenges skal 
det ikke, i følge brosjyren vi fikk utdelt 
skal det brukes både spesialbygde 
gravemaskiner, hydrauliske sakser, riv-
eroboter og kuttetromler. Den som er 
glad i ”Smash lab” på Discovery Chan-
nel bør se til å skaffe seg en lesesalsplass 
med utsikt, med andre ord.

Hva blir det av studentfasiliteter i det 
nye sykehuset?

Det er ikke planlagt noen rene stu-
dentarealer, verken i det nye hjerte-

lungesenteret, bevegelsessenteret og 
gastrosenteret, men vi gleder oss til 
2013 da kunnskapssenteret skal være 
innflyttingsklart. Her blir medisinsk 
bibliotek, 2 nye store auditorier og 120 
leseplasser.

Hvordan arbeider de tillitsvalgte for å 
sikre studentenes interesser i planleg-
ging av det nye sykehuset? 

Det som bygges nå ble planlagt for 
mange år siden. SRS har i år arbeidet 
med å kartlegge hvilke studentarealer 
vi har til vår disposisjon i dag, og se 
på om disse kan utnyttes bedre. Dette 
inkluderer å fordelingen av plasser til 
sjetteklasse og masterstudenter, så de 
får en rettferdig utdeling og man får 
utnyttet arealene best mulig. Det jobbes 
også med å prøve å få tak i friarealer til 
studentene, uten at det røpes hva som 
er planen med disse.

Ane Kristine Finsbråten (SRS-leder)
Andrea Dobloug (SRS-medlem)

Nocebo tester

Thumbs up! Dette ser bra ut.

Guiden forteller hvordan hele syke-
huset er bygd av varer fra Ikea.

Gul sone: Kun for asiatere De forklarer at de skal operere på det nye sykehuset.
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Nocebo tester
   - Juleøl og hjemmebrygg!

Nocebo tester

Så er tiden kommet for juleølet igjen. En rekke forskjellige typer juleøl er testet, og forskjellene i kvalitet er ganske store. Da 
gjelder det å velge riktig! Et testpanel brukte to dager på å komme seg gjennom alt, og der hvor det ved sammenregning av po-
engsummer kunne oppstå tvilstilfeller, ble angjeldende øl testet om igjen opp mot hverandre. All smakingen foregikk blindt.

Juleøl, i nyere tid også kalt julepils, er 
som oftest et mørkt og alkoholsterkt øl 
som blir solgt ved juletider.

Brygging av øl til jul er i Norge en 
tradisjon som strekker seg tilbake til 
vikingtiden. Det har til tider vært 
påbudt for alle større gårdsbruk å 
brygge juleøl og dele med naboene. 
Maten var mindre viktig (kjøtt var ikke 
engang tillatt i fastemåneden desember, 
bare fisk) og det het derfor tidligere å 
«drikke jul» i betydninga «feire jul». 
I de siste hundre årene er imidlertid 
tradisjonen med hjemme- og gårds-
brygging i stor grad blitt overtatt av 
sentraliserte bryggerier. På slutten av 
1990-tallet ble sterkøl forbudt solgt fra 
butikk, og man fikk en ny klasse juleøl 
med 4,7% alkoholstyrke.

Årets panel har koset seg med brygg 
både fra bryggerier og fra ymse stu-
denthybler rundt om i landet. Ølet har 
blitt delt inn i tre forskjellige kategorier: 
Hjemmebrygg, Poløl og Butikkøl. Etter 
intensiv testing har panelet kommet 
frem til tre verdige vinnere.

Hjemmebrygg

Er det finanskrisa? Trenden med 
lokalmat? Muligheten for store billig 
alkohol i store kvanta? Som ellers er 
nok årsaken multifaktoriell, vi må 
bare konstatere at brygging av øl er 
populært om dagen. For første gang 
har Nocebos tradisjonelle juleøltest en 
egen klasse for hjemmebrygg

Åsmunds paleale:
Karakter: 7,27
”Oi! Overraskende god!”
”Rosinen i pølsa! Mandel i grøten!”
”Artig med ubåter som blir større og 
større”
”Passer godt til Disneymedley og 
julekaker”

Udbygates utvalgte Master Brew
Karakter: 6,89
”Fin lyd”
”Festlig bakstesmak.”
”Mer original og ferdig”
”Bunnen var litt rar”

Erik og Markus brygger julen inn
Karakter 5,23
”Veldig god!”
”Lukter en blanding av beis og bajs. 
Nei, vent! Asfalt!”
”Et ganske kraftig hint a petroleum. Du 
får sikkert en bil til å gå på dette”
”Bedre og bedre for hver slurk.”
”Jeg kjenner det i ganen, litt som å 
spise fårefett”

Vinmonopolet

Hansa Ekstra vellagret julebrygg
Karakter: 8,94
”Vil gjerne ha denne i julestrømpa, 
for å si det sånn!”
”Lukter den litt ost?”
”JADA! Som julekvelden da kjerringa 
kom!”
”Denne ville jeg ha betalt penger for!
 

Aas juleøl PREMIUM
Karakter: 8,8
”9%? Smaken er kraftig nok til å 
dekke over det, i hvert fall”
”Det lukter som når du åpner en 
pakke fiken.”
”Sterk aroma, smak av sjokolade og 
paranøtter”
 
BORG klasse F
Karakter: 6,43
”God å rulle i munnen.”
”ROS EN BORG når den fortjener 
det. Denne var god!”
”Tilfredsstillende, Til-julefreds-
stillende.”

Dahls julebrygg
Karkater: 5,67
”Fargen minner om en av blusene til 
mamma”
”Smaker som en pilsner”
”Bitter Sweet! Symphony! That`s life!”

Dahls klasse F
Karakter: 5,32
”Smaker sirupssnipp og bibelstripp,”
”Et skikkelig nisseøl.”
”Tilfører lite nytt”

Butikkøl

Dahls juleøl klasse D
Karakter: 8,99
”Det beste i butikken”
”Du trenger ikke finne opp kruttet på 
nytt, så lenge det smeller”
”Lite fabrikksmak.”
”Jeg kjenner barten gro!”

Hansa Juleøl
Karakter: 7,14
”Brygget etter resept. Det liker vi!”
”Denne burde vært på blå resept.”
”Frisk og lekende.” 

Aas juleøl
Karakter: 6,33
”Skummet ser ut som snøen som leg-
ger seg på julekvelden!”

”mmmm! Denne har jeg sansen for!”
”Rustikk smak, jeg får lyst på feit 
mat.”

CB juleøl
Karakter: 6,14
”CB må stå for Canon Bra!”
”Et kjærlig øl, med mye snert”
”Eneste er trekk for at de sendte kun 
to flasker til Trøndelag”

Aas Jule Ale
Karakter: 6,0
”Svart som Konan Ya”
”Dette føler jeg er fasiten på asfalt-
forsøket”
”Nå ler folk av Bjørns vitser. Det sier 
vel sitt”
”Jeg blir mett, i hvert fall”

Aas Lundetangen
Karakter: 4,89
”Lungetangen? Hvor er det?”
”Litt tamt. Har noen tynnet det ut 
med vann?”
”Kan godt bli full på dette, men for en 
kjedelig fyllekule.”
”Fin farge, ingen gjærklumper i hvert 
fall”

BORG klasse D
Karakter: 4,21
”Lite skum, mild smak”
”Passer å gi babyen i tåteflaska. 
Smaker morsmelk”
”Det bar godt med litt vann mellom 
slaga”
”Jeg føler meg for gammel for detta”

Tuborg juleøl.
Karakter: 2.3
”Ikke den beste jeg har smakt”
”Klissete å drikke”
”Denna gjør meg blass i blæra og 
klam i skrittet!”
”Springvann fra Snåsa”

Åsmund leverte varene! En klar 
vinner!

Andreas’ hjemmebrygg hadde best 
innpakning og mest lyd!

Markus og Erik lagde øl for kraftige 
ganer, mørk og mystisk.  Akkurat 
som redaktøren.
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  Reportasje

En Juleandakt
   - Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

«Tigger. Det var en av de vanlige 
dagene, hvor jeg satt med ryggen til 
bymuren. Det var mørkt. Øynene 
mine hadde blitt trøtte for lenge siden, 
så jeg kunne ikke se, men kjente støvet 
fra alle menneskene som passerte 
meg. En folkemengde var på vei ut fra 
byen. Noen snakket høylytt sammen, 
og så hørte jeg at en av dem snakket 
til en mann de kalte Jesus. Kunne det 
være han? Her? Det var et navn som 
jeg kjente igjen. Jeg hadde hørt andre 
prate om ham. De sa at han hadde gjort 
gode ting, gjort folk friske. Og nå var 
han altså her i Jeriko? De var allerede 
kommet et godt stykke nedover veien. 
Skulle det skje, så måtte det skje nå, 
jeg ropte mot folkemengden: ”Jesus, 
forbarm deg over meg”. Lyden ble 
raskt kvelt av støyen. Det var ingen 
reaksjon. Men dette var min sjanse. Så 
nær hadde han aldri vært meg før, så 
jeg ropte høyere ”Jesus!” De nærmeste 
bad meg holde kjeft, men hva hadde 
jeg å tape? ”Jesus, forbarm deg over 
meg!!” Og da skjønte jeg at Jesus stop-
pet, for det ble nesten helt stille. Noen 
kom bort til meg og sa ”Reis deg, han 
roper på deg.” Og jeg sprang opp. 
Hjertet mitt banket fort. Hva skulle 
han gjøre? Hvorfor hadde han stoppet 
på grunn av meg, som luktet, som var 
skitten og fattig? De tok meg i armene, 
og ledet meg til Jesus. Og da jeg kom, 
rørte han ved mine skuldre og sa rolig: 
”Hva vil du jeg skal gjøre for 
deg?”  Jeg kunne ikke tenke 
på noe annet jeg ønsket mer.
”At jeg må få se.” »

Det er et større under at Jesus stop-
per opp på grunn av Bartimeus, enn 
at han kan helbrede. Når de andre ser 
ham som et problem, som støy, hva var 
det da som gjør at Jesus stopper opp? 

En skulle tro at Gud har annet å gjøre, 
noe viktigere enn Bartimeus.

Og kanskje er vi nettopp alle litt Bar-
timeus? Vi tigger ikke penger, men 
kanskje bekreftelse på at vi er verdi-
fulle ved å prestere bra? Ikke lukter vi 
vondt, men vi skjemmes over den vi er 
og hvordan vi ser ut og sammenligner 
oss stadig med andre. Ikke er vi utstøtt 
av samfunnet, men vi lengter etter å bli 
sett de dagene vi har det tungt og sitter 
i en forelesningssal med 120 andre. Vi 
er ikke blinde, men har kanskje prob-

lemer vi ikke ser noen løsning på?

«Hva vil du, jeg skal gjøre for deg?»   

Og her ligger kjernen i juleevange-
liet: Guds sønn valgte å stoppe opp. Å 
komme hit ned, for å gi seg til kjenne 
for oss som mennesket Jesus, fordi Han 
lengter etter at vi skal bli kjent med 
Ham. Og for Ham er vi ikke hverken 
problemer, bakgrunnstøy eller skitne. 
Vi er Hans mirakler, dem Han elsker: 
«For så høyt har Gud elsket verden, at 
Han gav Sin sønn...» (Joh 3:16)

Men vi trenger mer enn bare ord – 
kjærligheten må erfares, slik som 
Bartimeus fikk erfare den. Gud kom 
til oss som ett menneske, som en vi 
kunne ta på, kjenne på, knytte følelser 
til, og bli sett av – en som kunne si «Jeg 
vet hvordan du har det». For Jesus har 
opplevde alt fra glede, latter og fest, 
til smerte, svik og ensomhet. Våre liv 
er ikke fremmede for Gud, fordi Han 
har levd blant oss. Derfor kan vi være 
dønn ærlige når vi ber til Ham, og vite 
at Han forstår. Og gjennom bønn, gjør 
vi det samme som Bartimeus gjorde, 
da han ropte på Jesus utenfor by-
muren. 

Jeg har også fått erfare at Gud har stop-
pet for min skyld. Jeg har flere ganger 
vært langt nede, og opplevd at Gud 
har rørt ved meg slik at jeg har fått 
grått ut det vonde sammen med Ham. 
Jeg har stilt spørsmål til Ham om så 
utrolig mange ting, og erfart å få svar 
gjennom bibelen, drømmer, tanker, 
naturen, og til og med gjennom brev 
– uten at de som skrev hadde noen idè 
om hva jeg hadde sagt til Gud to dager 
tidligere. Gud har så absolutt stoppet 
opp for meg, og jeg tror også at han 
vil stoppe opp for deg, om du roper 
på Ham. At Han stopper opp for vår 
skyld, det er et større under enn jom-
frufødselen, et under det er meningen 
vi skal få erfare.  

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» 

En juleandakt skrevet av Mark Stefan S.Selasky kull 05 og Sigurd Holen kull 06.

Et større under enn jomfrufødselen

- Historien om Bartimeus er en fri 
gjenfortelling av Luk 18:35-42.

Du har sendt inn en juleandakt 
til Nocebo. Det er en modig ting å 
gjøre, og jeg lurer på hvorfor du har 
gjort det?

Jeg kjenner i hvert fall selv at jeg har 
en lengsel etter Gud, og jeg tror mange 
mennesker har en lengsel etter Gud. 
Denne andakten er kanskje et forsøk 
på å vekke opp den lengselen. Jeg har i 
hvert fall selv fått oppleve å møte Gud 
og være sammen med Gud i mitt liv 
og vet hvor mye det har betydd for 
meg. Jeg ønsker også å gi et klarere og 
tydeligere bilde av hvem Gud er, sånn 
som jeg selv opplever Gud og sånn 
som jeg tror at disiplene og Jesus op-
plevde Gud. 

Dere valgte å bruke historien om 

Bartimeus, eller den blinde tiggeren 
i Jeriko som utgangspunkt for en 
juleandakt, og ikke juleevangeliet. 
Hvorfor valgte dere denne historien?

I den historien kommer det fram hvor-
dan Gud, som menneske, møter oss 
som mennesker. Gud kom jo til denne 
verden som menneske fordi han øn-
sket at vi skulle lære ham å kjenne og 
for å bryte over den avstanden vi ellers 
opplever mellom oss og Gud. 

Fokuset deres er mer på at han fak-
tisk tok seg tid til å se blinde Bar-
timeus, mer enn på helbredingen 
som foregikk.

Ja, for det er det største underet i jule-
evangeliet. Det er ikke først og fremst 

Nocebos nestredaktør har intervjuet Mark Stefan som står bak 
juleandakten. Nedenfor følger et meget spennende intervju.

Kjell-Arne har møtt Mark Stefan.
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Portrettintervju
   - Kjell-Arne har møtt Mark Stefan i kull 05
at Gud kan bli født gjennom en jom-
fru. Hvis Gud har skapt universet, 
hvorfor skulle han ikke greie å få det 
til, skjønner du

En ting som jeg lurer på: Jesus var 
både Gud og menneske, sier du. Je-
sus må jo da ha hatt gener.

Ja

Som medisinstudent, hva tror du om 
genene til Jesus?

Det spørsmålet har jeg aldri fått før, 
men det var interessant. Jeg har ikke 
fundert over det, og jeg vet ikke hvor-
dan det skjedde for å være helt ærlig. 
Om Gud skapte Jesus fra start av, fra 
scratch, det kunne han gjort. Jeg tror 
jo også Gud har skapt mennesket fra 
scratch.

Var Maria en slags surrogatmor da, 
eller?

Gud kunne ha skapt Jesus fra scratch 
og Maria var den som bærte ham 
fram. Men akkurat dette vet jeg ikke 
hvordan Gud har gjort. Men som sagt: 
Det viktigste er ikke hvordan Gud kom 
eller på hvilken måte Gud kom, men at 
han kom. Det viktigste for meg i mitt 
liv er ikke at Gud kan gjøre fantastiske 
ting. Det er viktig, men det viktigste er 
at Gud ser meg, og at er interessert i 
meg og at Gud elsker meg. 

Hvordan vet du det, at Han elsker 
deg?

Det er mange måter.. Det viktigste er 
erfaring. Du kan si at elsker et men-
neske, men ord blir på en måte ofte litt 
tomme. Jeg kan si at jeg elsker deg eller 
at jeg elsker et annet menneske, men 
ofte bare preller det av oss. Kjærlighet 
er noe som må erfares, det er noe som 
en må erfare fysisk, konkret det må 
erfares i livet. Det er ikke bare snakk 
om ord.

Og det har du erfart? Du skriver om 
at du har erfart møte med Gud. Jeg 
har aldri opplevd noe sånt, så vil du 
fortelle hvordan det oppleves?

Det er en sum av mange ting. Gud er 
kontinuerlig en del av livet mitt. Jeg 
trenger hele tiden å få erfare at Gud er 
glad i meg, og han er interessert i meg, 
for ellers går jeg på en måte tom. Slik 
er det med alle mennesker tror jeg.  

Helt konkret..

For eksempel da jeg begynte på ny 
skole på videregående. Jeg sto i matkø 
en av de første dagene, og så var det 
en gutt som sto foran meg der, i kø. 

Da kjente jeg veldig på innsida; jeg vet 
ikke hvordan jeg skal forklare det, en 
impuls, eller mer som en stemme da 
som sa ”Snakk med ham. Ta kontakt 
med den gutten.” Jeg husker veldig 
godt hvordan jeg stod i den køa og 
argumenterte med meg selv og sa at 
”Nei, det vil jeg ikke” men så kjente 
jeg ”Nei, du skal snakke med ham” 
Jeg kjente det på innsida av hjertet at 
det var… det var noe som presset i 
meg. Og jeg opplevde at det var som 
om det var Gud som talte til meg. Til 
slutt hilste jeg på han og sa ”Jeg heter 
Mark” Det viste seg at vi utviklet et 
veldig godt vennskap. Senere skjedde 
det en del uforutsette ting i livet mitt 
og i familien min, og da viste det seg at 
nettopp han var den eneste personen i 
mitt liv som stilte opp. Jeg opplevde at 
det var en ting Gud gjorde fordi han 
har omsorg for meg.

Jeg har også opplevd Gud på andre 
måter. Når jeg er sammen med ham og 
ber kan jeg oppleve hans nærvær, ikke 
som en fysisk skikkelse, men som en 
fysisk berøring. Gud rørte med meg.

Også kroppslig?

Nei, ikke sånn berøring, men fysisk 
som i følelsesmessig. Det var så vik-
tig for meg, for da kunne jeg slippe ut 
mye av det som var vondt. 

Dette høres ut som en sterk opplev-
else. Hvordan vet du at det er det er 
den gud som det står om i bibelen 
som du kjenner og møter. Presen-
terer han seg?

Nei, ikke på den måten at han sier 
”Hei, jeg er Gud.” Men det er noe med 
det at forholdet til Gud oppleves som 
en relasjon. Likesom en kjenner igjen 
en person, så kjenner jeg igjen Gud.  

Men altså: Hvordan vet du at din gud 
og Bibelens Gud er den samme?

Det var et veldig godt spørsmål. La 
meg tenke litt. Hmmm.. Det handler 
vel kanskje om at det er det jeg har val-
gt å stole på. Jesus sier veldig at ”Jeg er 
veien, sannheten og Livet, ingen kom-
mer til Faderen uten ved meg. Skal du 
bli kjent med den Gud som har skapt 
verden, som er den ene Gud som 
finnes, så er det kun gjennom meg og 
det jeg har gjort for dere.” Jeg ble jo på 
en måte født i en kristen familie, så jeg 
hørte jo om Gud. På en måte kan jeg gi 
deg et bilde med at man sitter på noen 
sitt fang. Hvis man sitter på noens fang 
er det de som velger hvilken stol du 
skal sitte på, hva en skal stole på. På et 
eller annet tidspunkt blir du større og 
må velge selv hva du vil stole på, hvor 
du vil sette deg. Jeg valgte å sette min 

lit til at det Jesus sa om Gud var sant og 
han var den eneste veien til Gud og at 
jeg måtte ta imot ham.

Du har en sterk tro. Er det viktig for 
deg hva andre tror?

I dagens samfunn er det en akseptert 
sannhet at uansett hva du tror så er det 
bra at du har noe å tro på, og hvis du 
ikke tror på noe så er det greit.  Men 
for meg er det også et spørsmål om 
sannhet og Gud kan ikke være og ikke 
være på samme tid.

Nei..

Gud kan ikke være både den Guden 
Muhammed presenterer og den guden 
Jesus presenterer. For meg opplever jeg 
at når Jesus sier at han er sannheten 
veien og livet, så tror jeg det handler 
om at han er den veien som fører til 
Gud. Selv om andre religioner har 
mange bra leveregler i seg og mange 
bra prinsipper så handler for meg om 
å opprette en relasjon med Gud. Den 
tror jeg ikke er mulig unntatt gjennom 
Jesus. Jeg ønsker at mennesker skal få 
oppleve en nærhet og en relasjon til 
Gud, ikke nødvendigvis følge religiøse 
bud, gå i en menighet eller oppføre 
seg på en spesiell måte. Det viktige for 
meg er at mennesker får en relasjon 
til Gud, og jeg tror den er mulig kun 
gjennom Jesus.

Men det er jo andre mennesker med 
andre religioner som også har re-
ligiøse opplevelser 

Ja

Hva tror du det er da?

Jeg må bare si at mye av det på en måte 
er vanskelig for meg å forstå, men jeg 
stoler på at det Jesus sier er sant om 
at han var eneste veien til Gud. Sam-
tidig tror jeg også at det finnes andre 
åndelige makter i verden enn Gud som 
kan gjøre under og gjøre ting som er 
bra, men som ender opp med å være 
ødeleggende for mennesker. Jeg tror du 
kan oppleve kontakt med åndsvesner 
som kan gjøre ting, det står det jo også 
om i det nye testamentet. Jesus møtte 
jo mennesker som var demonbesatt, så 
det var tydelig at det var andre ånds-
makter som påvirket menneskene og 
gjorde ting med menneskene.

De demonbesatte ble jo helbredet 
av Jesus, sammen med mange andre 
syke. Har du selv erfart helbreding?

Ja, det har jeg

I dag? Jesus er jo lenge siden..

Jeg tror at Jesus sto opp fra de døde. 
Det Jesus gjorde når han helbredet 
mennesker, det skjer fortsatt i dag. 
Jeg hadde en erfaring med det selv. 
Sist påske var jeg leder på en leir, 
hvor ungdommene kunne komme å 
bli bedt for. Da kom det bak en jente, 
og når jeg så henne kjente jeg at jeg 
skulle be for henne. Det høres kanskje 
litt merkelig ut, men jeg kjente at det 
var et eller annet spesielt med denne 
personen. Jeg spurte henne om det 
var noe jeg skulle be for, men hun sa 
nei. Litt seinere kom hun tilbake og 
sa at det var noe allikevel. Jeg satte 
meg sammen med hennlit til at det 
Jesus sa om Gud var sant og Jeg tror 
at Jesus sto opp fra de døde. Det Jesus 
gjorde når han helbredet mennesker, 
det skjer fortsatt i dag. Jeg hadde en 
erfaring med det selv. Sist påske var 
jeg leder på en leir, hvor ungdommene 
kunne komme å bli bedt for. Da kom 
det bak en jente, og når jeg så henne 
kjente jeg at jeg skulle be for henne. 
Det høres kanskje litt merkelig ut, men 
jeg kjente at det var et eller annet spe-
sielt med denne personen. Jeg spurte 
henne om det var noe jeg skulle be for, 
men hun sa nei. Litt seinere kom hun 
tilbake og sa at det var noe allikevel. 
Jeg satte meg sammen med henne og 
en av de kvinnelige lederne. Hun ville 
gjerne at vi skulle be for skolen, hun 
visste ikke hvor hun skulle begynne 
på videregående og lurte på om Gud 
kunne hjelpe henne med det. Mens 
vi ber viste jeg ikke helt hva jeg skulle 
si, så jeg sa ”Gud, jeg ber om at du må 
vise at du elsker henne.” Jeg hadde ikke 
noe i meg selv å gi henne, men jeg tror 
Gud har noe å gi henne. Mens jeg ba 
om det begynte det å skje et eller an-
net, hun begynte å ta seg for til halsen. 
Det så veldig merkelig ut, men jeg bare 
fortsatte å be. Når jeg var ferdig med å 
be så så hun på meg, helt overrasket og 
sa: ”Eg kan pusta” Helt siden hun var 
liten hadde hun hatt et eller annet med 
innsnevringa i luftrøret som gjorde at 
hun ikke kunne ha gym, for eksempel. 
Hun fikk ikke luft ned, hun kunne ikke 
løpe, ingenting. Men mens jeg satt å ba 
for henne opplevde jeg det at plutselig 
kom det noe og reiv ut det som var tett 
og det åpnet seg opp. Så begynte hun å 
løpe rundt det bygget som vi var i, hun 
var utrolig utrolig glad. Det jeg lærte 
fra den erfaringen er at det har ingent-
ing å gjøre med hva jeg har å si. Jeg 
sa ingen spesiell regle, det eneste jeg 
ba om var at Gud skulle elske henne 
og så var det det Gud gjorde. Han så 
hva hun har behov for.  Jeg tror Gud 
helbredet henne. Det er det jeg mener 
med å erfare at Gud elsker deg. Det er 
en av de måtene en kan erfare det på, 
at Gud stopper opp og ser deg.
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  Reportasje

Foetus Ex Ore
   - Frenetisk foetal festivitas

Trass navneendring fulgte alt ellers 
våre godt innarbeidede prosedyrerer. 
Korets lemmer lot seg bespise med 
musculi intercostales internus et ex-
ternus a costa ovis som seg hør og bør. 
Derttil ble det etter strenge renhetsre-
gler inntatt aqua vitae, i rikt mon 
med henblikk på å bistå fordøyelsen 
i dens arbeid med pinnekjøttet. Med 
brede vinger skal man ikke se bort 
fra at hauken i år igjen favnet om 
og satte sitt preg på neurotransmis-
jonen til mangt et lem. Stemning i 
salen må i hver fall beskrives som 
omvendt proporsjonal med mengden 
læskedrikk i flasker på bordet.
Under lem Harbitz stø ledelse ble 
aftenen rik på taler og ord av både 
velvalgt og måskje mindre velvalgt 
slag. Harbitz innledet sin toastmas-
tergjerning ved å ønske velkommen 
samt å sende rundt annalene, de foe-
tale protokoller hvori den foetale his-
torie er nedtegnet med til dels sirlig 
lægeskrift. Dette tilbakeblikk slog 
godt an hos de mange tilreisende se-
nile lemmer som i ens ærend hadde 
tatt turen til gamle jaktmarker for å 
tråkke opp sine studenterdagers fo-
tspor. Sogar den foetale grunnlegger, 
den privatpraktiserende neurolog 

Midelfart, beæret koret med sin tilst-
edeværelse og viste ingenlunde måte-
hold, men delte raust av sin kunnskap 
i alt fra korets opprinnelse til tsjek-
kisk geografi og estiske drikkeviser.

Selskapelighetene fortsatte ut i de små 
timer. Undertegnede må bekjenne 
at første tenor var så å si ataktisk alle 
mann alle ved firetiden. Kl 09.00 satt 
2. bass igjen som siste på nachspiel og 
kunne blære seg storartet over å ha 
gjenreist sin ære etter fjorårets neder-
lag for første tenor. Lem Hammervold, 
Hoff og Hernes (sistnevnte visstnok 
sovende på sofaen på stud.sal.) gjorde 
en makeløs innsats. Likevel var de 
stemmegruppene representert til mor-
genkvisten og fortreffelig mannssang 
klang mellom veggene og skremte sik-
kert vettet av Moser-rottene og andre 
gnagere som hadde fornøyelsen av å 
dele lokaler med oss denne aftenen.
Alt i alt må evenementet beskrives 
som en overmåte suksess, riktig 
nok bar søndagen preg av harde se-
quellae med uttalt veisalgi på mang 
en studenterhybel. Ryktene sier des-
suten at et parkettgulv må byttes ut 
på Bakklandet. Dessuaktet kan at-

ter en ny nedtegnelse om suksess 
og foetal fremgang føyes til rekken 
av forutgående i vår foetale historie

I sitt 15de år var de foetale lemmer samlet til det tradisjonsrike 
julebordet, julius som i god jubileumsånd var omdøpt til jubilus.

Nocebo gratulerer 

Foetus med dagen!

Fanden selv med vinger.

Charlie’s Angels

Hvor mange engler trengst det for å servere en porsjon mat? Guttabois i finstasen
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Krims Krams

Gammel medisin
   - Fordi alt var så mye bedre før

Nocebo har lekt seg med gamle medisinbøker. Utklippene er hentet fra “illustreret Lægebok for
Hjemmet” av Prof. V. Uchermann, 1917.

Til høyre: 
Hvordan holde en pasient under op-
erasjon for adenoide vegetasjoner. I 
teksten kan det leses “Bedøvelse er 
ikke paakrævet undtagen hos meget 
nervøse pasienter”.

Til venstre: 
Her kan du se hvordan en malari-
amygg ser ut i forhold til en annen 
mygg. Slik kan du lett bestemme om 
myggen på armen din er mulig ma-
lariainfisert, eller om den bør få leve. 
Lettvint? Eller?

Til venstre:
Høreapparater. Hørt på gamlehjem i 
1920: “ Vent litt, je sker bære spenne 
opp audiofonen min først!”

Til høyre: 
Bronko/trakeoskopi. 
Garantert ingen bed-
øvelse her heller...
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Embryologitime: 
“Ja, hva ser vi her til venstre? ...Det er 
en gutt, ja. Er det ELLERS noe galt med 
kromosomene som dere kan se?”
Harm Gerd Blaas

 “Vi ser av søylen at falsk akupunktur 
funker like bra som ordentlig akupunk-
tur. FAEN heller!! Vi har et forklarings-
problem!”
Nils Lystad i intro til akupunktur

Bjørn Bache i time om fødsel:  “Bare 
vent dere til dere kommer på barsel og 
ser de damene jeg holder på med. De 
er ingen puslinger!”

Rønningen skulle prøve å få hofta på 
plass i acetabulum, hvorpå han ikke 

klarer det og raskt kommer med diag-
nosen “Misfoster”

Gullkorn fra pasientjournaler

Pasienten har tidligere vært ak-
tiv, men har nå gått over til rollen 
som husmor.
Gutten har vært frisk siden fød-
selen, bra apetitt, nå oppe i 4300 
kg. i vekt.

Pasienten bruker narkotiske stoffer og 
deltar ofte på homeparty.

Fikk beskjed om at hjertet var bra, 
men at hun skulle komme tilbake 
dersom hun ble bevisstløs.

Sitater Pasienten innlegges med kjevefraktur. 
Pasienten opplyser at han ble slått ned 
i byen fordi han var “stor i kjeften”. 
Han er etter dette muligens blitt enda 
større.

Iblandt har pasienten det bra, iblandt 
verre. Iblandt har hun det ikke bra i 
det hele tatt.

Som prevensjon foretrekker hun “min-
ipikken”. (denne form for prevensjon 
kan være høyst usikker, i hvertfall 
sammenliknet med minipillen)

Pasienten gikk tur i skogen da han traff 
en elg som også var ute på 
tur i skogen.

Hun har ikke tykktarmskatarr, men har 
brukt mascara.

Pasienten er overvektig med en litt 
spesiell fordeling, men pasientens ten-
ner passer godt sammen.

Pasienten er full av tårer og gråter 
kontinuerlig. Det virker som hun også 
er deprimert.

Medisinske observasjoner

Det fantes ikke spor av kandidaten i 
pasientens vagina.

Avføringen har samme farge som 
dørene i 3. etasje.

I dag til lunsj får pasienten akutt 
diarè.

... har begynt å få små teskjeer i avførin-
gen opp til 15-20 ganger daglig.

Undersøkelser av genitalia viser at han 
har sirkusstørrelse.

Pasienten døde i juni i 1990 og dette 
har gjort ham plutselig vondt.

Pasienten snakker ikke norsk, forøvrig 
frisk.

Krims Krams

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

Lyrikk og visdom
-  Av og med Øyvind W. Simonsen

HUSK: fornøyelser først, SÅ 
fornøyelser.

Juleblotvisa (mel: Musevisa)
Når nettene blir lange og kulda setter inn så sier kjære Placebo til medlemsflokken sin:
Hvis ingen går på lesesal, men passer seg for den, skal alle sammen snart få feire
Juleblot igjen.
Heisan og Hopsan og fyllerai-rai-ra! På Juleblotet da skal alle sammen være gla
Heisan og Hopsan og fyllerai-rai-ra! På Juleblotet da skal alle sammen være gla

Ja studentene er flittige, de tar et stykke kull og sverter munn og kinner med en
bartekrusedull,
så tar de med seg trøndertøy og litt voksenbrus og verner seg en krok for å sove ut sin
rus.
Heisan og Hopsan og fyllerai-rai-ra! På Juleblotet da skal alle sammen være gla
Heisan og Hopsan og fyllerai-rai-ra! På Juleblotet da skal alle sammen være gla

Med fengende sanger som: Hjulbeint Tango, 
Du hellige juletreenighet, Deilig er jordbær, 
Multekrem Boogie og Julevispsvalsen.

Årets julecd nå i salg! Løp og kjøp!

The Hunt for 
the Missing Link
  - Kommer snart

 For mer informasjon gå til www.tv2underholdning.no/hunk/jakt/nocebo
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Endelig en treningsstudie for meg!

Sverres vitse(halv)side?

Pga smittefare ved for eks. fu-
gleinfluensa er det følgende 
regler som gjelder: 
- Ikke lov å ha høne i senga
- Forbud mot lommelerker
- Hold avstand til sangfugler
- Ingen ryper på middags-
bordet
- Kutt ut høneblunden
- Ingen ugler i mosen

Kroppspråk:
Det var to trøndere som møttes 
i ei badstue.  Den ene spurte 
den andre: 

- Du har så store fota?
- Ja, æ har gått my i skog og 
mark, æ e skogsarbeider
- Jaha, ja og du har store næva. 
- Det er all trefellinga med øks, 
det sjø.  
Det ble stille en stund, 
- Men du piss itj my? 

Litt bibelhistorie:
-Pappa, hva het svigermora til 
Adam?
–Adam hadde ingen sviger-
mor, husk han levde i paradis.

Spam

Fagprat:
Middagsprat mellom to kani-
baler:
- Jeg liker ikke nabokjerringa. 
- Nei vel, men du kan jo ialle-
fall spise opp potetene.

Kjære Sjefsredaktør,
Herved oversendes mine muntre bidrag
Sverre

Krims Krams
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Inn    Ut
Juleferie    Forelesninger og PBL 
Juleøl    Sommerøl 
CUNT    HUNT
Den Andre Siden   Denne Siden
FK Placebo   NTNUI
Placebo HK   NTNUI
Julebord    Danse på bordet
Stjele skilt til 7500,- på julebord Stjele glass fra Samfundet
TV-titting   Konsert i Hospitalkirka
Take-One-Two   Tae-Kwon-Do
Brun julenisse   MSO julenisse
2009    2008
Overlevelse   Fistel
Demoner   Andre religioner
Kristin S. Berg   Ane-Kristine Finbråten
Nocebo    Æskulap 

Oppgulp

Fasit utvekslingsquiz
Summer dine poeng og se om du egner deg for 
utveksling i Skottland.
”Fit like”
2) Hvordan går det? (1)

”Fancy iz di yi?”
1)Kunne du tenke deg å gå på date med meg? (1)

”Wee” 
3)Liten (1)

”Is it something wrong with your Eh?”
1)Er det noe galt med øye ditt? (1)

”Snoh bahd!”
2) Det er ingenting å bekymre seg for! (1)

”Ken?”
3)Forstår du? (1)

Max 26 poeng
20-26
Gratulerer, du er den fødte skotte! Du liker å kle deg pent og verdset-
ter høflighet over alt annet. I tillegg til at du er sosial, vet du å kunne 
slappe av med en god fest og et glass whiskey på fritiden. Dine språk-
lige kunnskaper er absolutt på høyden, og engelskterminen i 2D kan 
du klare deg uten. Ditt opphold i skottland kommer til å bli det mest 
minnerike halvåret i løpet av medisinstudiet!!

6-20
Du kommer inn under kategorien en ”typisk, norsk medisinstudent”. 
Du sverger kanskje til goretexjakka, og har blitt glad i de joviale og 
upretensiøse trønderne. Likevel kan det nå være tid for å utvide hori-
sonten. Litt tilpassing skal nok til; kanskje et intensivt språkkurs, en 
oppgradering av garderoben og et par whiskey på byn. Men husk!  
Stjørdal er ikke verdens ende…. Good luck,;)

0-6
Noen ganger er det best å holde seg hjemme!

Legespritposten registrerer...

...at det sendes ut pspam som aldri før...

...at det nok antakelig er Blæserrækken til Mædiziinck 
Sæbe-Orchæstra som ikke synes de får nok oppmerksom-
het, og som derfor sender ut salgsannonser fra førkristen 
tid...

...at det minner oss om (høhø) da MSOrch spilte “Killing 
Me Softly” på et arrangement for kreftpasienter...

...at det nok ikke manglet på oppmerksomhet den gangen...

...at for all del, vi synes pspammailen er vittig og håper den 
fortsetter...

...at han tykje, så kaldt det er...

...at uketjenesten på skaden blir døll når det ikke er nullføre 
og alle gamlingene på død og liv skal ut på glatta, men at 
de i stedet holder seg hjemme, fyrer med ved og bestiller 
økonomipakker med kamferdrops, levert på døra...

...at du verden som det likevel veier opp for få pasienter, når 
ortopedene serverer kaffe på morgenuketjenesten...

...at onkologene også varter opp med koffeinholdig styrke-
drikk til de hvitkledde studentene...

...at her mangler bare MSOrch og en pose Ringer til 
kaffen...

...at det Ringer en fra Notre Dame...

...at fysj! og smekk på lanken, humoren vår er under enhver 
kritikk...

...at vi ligger unna enkelte juleølmerker i år, fordi bryg-
geriene var for kjipe til å sende bidrag til Nocebos juleøl-
test...

...at julebordene går sin seiersgang på de ulike kull...

...at vår nyvunne, elendige humor tatt i betraktning, burde 
vi vel ønsket alle en ake(h)vit(t) jul...

...at slike tåpelige ordspill kan VG få drive med, vi vet 
bedre...

...at vi kan ikke hjelpe for det, men humrer litt likevel...

...at vi humrer litt over samfunnsmedisineksamen til kull 
03 også...

...at du kan kanskje ikke nevne et eksempel på påvisning av 
et karsinogen hvor man har brukt feil forsøksdyr, kan du 
vel? Hm? HMH?!!...

...at det er jaggu flott at vi blir testet i slike kjerneemner 
sånn like før uteksaminering fra studiet...

...at et godt råd er å ta hensyn til finanskrisen, og heller 
stjele julegavene i år. God jul.
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Kjære Doctor Interpretation
Sex & Samliv

- Man skriver ikke anmeldelse av julekonserter, UTEN å være tilstede vel?

Askil gir fingern:

Kjære Dr. Int,
Jeg har akkurat vært på julebord med jobben. Det endte som det ofte gjør. I en seng, bak ei låst dør. Tida gikk, jeg så henne 
aldri mer. Men en dag så fikk jeg et brev. Det stod at hun var med barn, og at jeg…jeg skulle bli far! Det var ikke min skyld, 
at hun lurte meg med hjem. Det var ikke min skyld, at vi sov i samme seng. Det var ikke min ide, men hvem tror vel på det? 
Hilsen pappa 

Hei pappa,
La aldri en jente sjekke deg. Vær heller den som sier nei. Jeg sier det bare som det er. Begjær blir lett besvær.
Int, M.D.

Hei Dr. Int,
Jeg er en 24år gammel gutt og singel som bare rakkeren. Jeg er vel litt over middels interessert i data, og har forståe-
lig nok heller ikke hatt så mye kontakt med det kvinnelige kjønn opp gjennom årene, hvis du ser bort i fra strippe 
poker på Amiga. Nevertheless, på The Gathering i år møtte jeg ei helt nydelig jente, som har en Dell XPSTM M1730, 
Intel® Core™ 2 Duo-prosessor T8100 (2,10 GHz, 800 MHz FSB, 3 MB L2-buffer), Windows Vista® Home Premium 
SP1 – Norwegian, 17" UltraSharp™ WUXGA (1920 x 1200) TFT med TrueLife™ og integrert 2,0 MP webkamera, 
Enkelt 256 MB NVIDIA® GeForce® Go 8700m GT grafikkort, 2048 MB 667 MHz Dual Channel DDR2 SDRAM 
[2 x 1024], 160 GB harddisk med fritt fall-sensor (7200 RPM), 1 års XPS Premium Warranty Support - ringe-
prioritet og støtte på stedet. Det er imidlertid et problem. Jeg blir veldig lett opphisset når hun tar frem pc’n, og 
i enkelte situasjoner har det vært svært vanskelig å skjule min ereksjon, selv om jeg plasserer den hendige pc’n 
hennes i fanget. Noen ganger synes jeg til og med den øker litt på når det 9-cellers litiumionbatteriet (85 w/t) gir 
fra seg sin varme bare noen cm fra ”joy-sticken” min. Er det noe jeg kan gjøre for å unngå dette problemet? En 
kompis foreslo at jeg skulle onanere før jeg gikk på date med henne, og at jeg muligens ville slappe litt mer av da…
Hilsen C3PO

Hei C3PO,
Det du beskriver virker for meg helt normalt. Med en så fet pc i fanget så hadde vel til og med min avdøde oldefar kjent 
at det rykket litt i løken. Jeg synes forslaget til kompisen din, om å gå i dekning med pumphagla før en date, virker som 
en ypperlig løsning. For min egen del, så hender det til og med at jeg tømmer magasinet selv om jeg ikke skal på date...
Int, M.D.




