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Nocebo 20©11 medisinstudentene ved DMF, NTNU. Hvis du kopierer fra innholdet uten å legge spenn på bordet, 
kommer vi og årelater deg. Så holder vi hodet ditt under vann til du ikke kan puste mer. Husk, vi er i besittelse av 
skolemedisin med futt i.

“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.”

Nocebos sommerutgave 2011
Utgitt av:  Det medisinske fakultet, NTNU
Redd aktør: Øyvind Løseth Elvetun
Humorist: Trygve Kjensjord
Flerkulturell: Michel Gulati
Fraværende: Øyvind W. Simonsen
Deildegast: Lars Magnus Aker
Kjære leder: Bjørn Lyngen
Gammel traver: Carl Pintzka
Små grå: Eivind O. Samstad
Faddersjef: Magnus Grinna Normann

Hej hej hallå!

Som redaktører i medisineravisen 
Nocebo er det en stor glede atter en 
gang å presentere ei velkomstblekke 
til et nytt kull medisinstudenter. 

Hvis du lurer på hva det er du sit-
ter og leser i, kan vi opplyse om at 
dette er en ekstraordinær utgave av 
tidsskriftet som setter dagsorden 
ved Det medisinske fakultet ved 
NTNU. Vi er Nocebo. Verken mer 
eller mindre.

Vi har tatt i bruk sene sommer-
kvelder for å lage denne blekka 
til deg. Motivasjonen for dette 
er ikke annet enn at vi har vært 
førsteklassinger, vi også, og ingen 

er bedre til å ta imot studenter enn 
studentene selv. Derfor sitter vi nå 
og redigerer denne avisa. Derfor 
har linjeforeningen MF Placebo 
forsaket eksamenslesing for å for-
berede fadderuke. Derfor står kull 
09 klare til å lose dere gjennom 
immatrikuleringa i august.

Kort sagt; du har kommet inn på 
et studium hvor det er en enorm 
dugnadsånd. Vi gleder oss til å bli 
kjent med deg, og håper du vil være 
med og bidra.

Velkommen til Trondheim,

Øyvind og Trygve

Nocebo mottar støtte fra Student-
samskipnaden i Trondheims sponsor-
program:

02 2011
Leder

Bli fan av Medisineravisen 
Nocebo på Facebook!
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Kjære nye medstudenter!

Velkommen til Trondheim og til 
medisinstudiet! Om noen få uker står 
dere spent på trappa til Samfundet, 
omsvermet av 100 rødkledde faddere 
som er klare for å gi dere en skikkelig 
pangstart på deres nye tilværelse som 
medisinstudenter. Sammen skal vi 
sørge for at fadderukene 2011 blir to 
morsomme og minneverdige uker!

For de av dere som er litt usikre på 
hva dette er for noe, kan jeg fortelle at 
fadderukene er en tid fylt med en masse 
sosiale og morsomme aktiviteter, og gir 
dere en fantastisk mulighet til å bli 
kjent med    de andre i kullet deres og 
oss som går i kullet over.

Fadderukene ved Det Medisinske 
Fakultet har i mange år vært kjent 
som en av NTNUs beste. Dette er 
fordi vi har en enorm oppslutning 
og innsats fra fadderne, og et variert 
og inkluderende program med sterke 
tradisjoner.

Nyt resten av sommeren og gratulerer 
med opptaket! Vel møtt i august, 
til en knallbra start på livet som 
medisinstudent. Det er bare å glede 
seg!

Vi sees!

Magnus Grinna Normann

Faddersjefen Placebosjefens hjørne

Trondheim

Informasjon om Fadderuka 
finner du også på nett. Besøk  
linjeforeningens hjemmesid-
er på www.mfplacebo.no.

For to år siden var jeg i dine sko. 
Fersk. Jeg hadde nettopp fått bre-
vet om at jeg hadde kommet inn 
på medisinstudiet – og etter å ha 
hoppet opp og ned av glede som 
en ellevill fireåring i sofaen frem 
til jeg ble tvunget til å slutte fordi 
mamma grein av glede og pappa 
ikke var så keen på å være med 
mamma på nytt sofainnkjøp, 
gikk det endelig opp for meg: jeg 
skulle begynne på medisin!

Jeg var fersk. Derfor liker jeg å tro 
at jeg vet hvordan dere har det, og 
hvilke tanker som streifer gjen-
nom hodene deres når dere leser 
dette.
”Tenk om medisinstudiet ikke er 
gøy?”
”Tenk om det bare er nerder der?”
”Tenk om jeg ikke blir kjent med 
noen?”
”Tenk om det bare er studenter 
som er eldre enn meg der?”
”Eller enda verre, tenk om det bare 
er unge folk der… og at alle har 
vært med i kjemi-OL?”
”Tenk om… tenk om alle er så 
mye smartere enn meg?”
”Tenk om… tenk om det blir 
kjipt?”

Tanken på å møte opp alene, med 
over hundre andre mennesker du 
aldri har sett før, foran Student-
ersamfundet tidlig en sommer-
morgen, kan føles litt som julaften 

og eksamen på samme tid. Men 
vet du hva? Det går overraskende 
bra. Jeg gikk meg riktignok vill 
på Gløshaugen under åpningsser-
emonien, for så å havne alene 
på et bord fullt av bare faddere i 
lunsjen – men likevel, for en vel-
lykket dag!  

Så slapp av! Medisinstudiet i 
Trondheim er strålende, og jeg 
kan forsikre dere om at det kom-
mende året blir et år dere aldri vil 
glemme. Som medisinstudent vil 
dere bli tatt godt vare på – ikke 
bare av fadderne deres, men også 
av oss i linjeforeningen, MF Pla-
cebo (MF står for Medisinerfore-
ningen – så slipper dere å ty til 
Joey-nikkingen når forkortelsen 
på nytt brukes i en samtale) MF 
Placebo arrangerer blant annet 
fadderuka, låvefest, idrettsdag, 
Åre-tur, og mye, mye mer!

Dere kan se frem til en fantastisk 
faddertid (nyt hvert sekund), det 
blir mange arrangementer (Pla-
cebo vedkjenner seg ikke begrep 
som ”usosial”), det blir møte med 
ekte pasienter (den skal tidlig 
krøkes som god krok skal bli, som 
min mor alltid har sagt), det blir 
disseksjon (etter jul riktignok, 
men det er verdt ventetiden), det 
blir nye vennskap (og kanskje til 
og med litt kjærlighet), det blir 
nye erfaringer (alt for mange til 
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Trondheim

Kjære nye student!

Velkommen til Trondheim og 
velkommen til Det medisinske 
fakultet ved NTNU. Vi er svært glad 
for at du valgte å studere hos oss. 
Vi skal derfor gjøre alt vi kan for å 
gi deg en god utdannelse slik at du 
får den kunnskap, de ferdigheter 
og holdninger som skal til for å 
bli en god lege i Norge og verden 
for øvrig. I november i 2007 pre-
senterte de største avisene i Norge 
resultatene fra Norges største stu-
dentundersøkelse Studmag som 

er studentenes egen dom over stu-
diene og studiestedene. Konklus-
jonen var at NTNU har det beste 
medisinstudiet. Vi ønsker å leve 
opp til dette også i fortsettelsen.

Det er ofte en tøff overgang å beg-
ynne å studere medisin. Mengden 
kunnskap som skal læres virker 
uendelig. Du skal vite at dette 
er noe de fleste føler i starten av 
studiet og katastrofefølelsen som 
du kan få når eksamen nærmer 
seg er ikke av ny dato. Med jevn 
og systematisk arbeidsinnsats går 
det vanligvis greit og det tar litt 
tid og bli vant til et studium hvor 
mengden kunnskap som kan læres 
er større enn hva som er mulig. 
Ved aktiv deltakelse i PBL grup-
pen, på kurs og i forelesninger vil 
du bli klar over hva som forventes 
av deg. Vi har også læringsmål 
som forteller hva som forventes av 
deg til eksamen.

Vel, nå ble det mye snakk om 
hva som skal læres. Du må også 
huske på å skaffe deg venner, 
dyrke de vennskapene du har og 
ikke glemme at det finnes mange 
fritidsaktiviteter. Trondheim er en 
kjempebra studentby med mange 
ulike aktiviteter og tilbud. Vi vil 
at studentene våre skal se tilbake 
på studietiden som en tid med 
mange hyggelige opplevelser, også 
utenom studiet. Bli kjent med 
byen og hva den har å tilby.

Igjen - velkommen til det beste 
medisinstudiet i Norge. Vi gleder 
oss til å bli kjent med deg og til et 
livslangt samarbeid. Ta kontakt 
hvis du trenger hjelp.

Dekanus doserer

Sørg for å ta vare på denne 
blekka. Det står mye nyt-
tig informasjon i den, og 
den kommer til å være fin 
å skue tilbake på senere.

å i det hele tatt vite hvor jeg skal 
begynne), og ikke minst: det blir 
mye morro!

Nei, det er ikke bare nerder her. 
Nei, det er ikke bare eldre student-
er her, og heller ikke bare unge. 
Nei, ikke alle har vært med i 
Kjemi-OL (bare Tobias – men han 
elsker vi alle). 
Og nei, medisinstudiet er så abso-
lutt ikke kjipt.

Så ta frem med smilet, og glem 
alle bekymringer! Du vil bli tatt 
godt imot – av både faddere og 
eldre kull. Og skulle jeg komme til 
å ta feil (noe jeg ikke gjør i denne 
sammenheng) – så skal jeg frem-
føre Molde-sangen på Lerkendal 
påført rosa ballerinaskjørt og lage 
en fire etasjers sjokoladekake til 

hver enkelt av dere.   

Velkommen til medisin – 
Trondheims desidert kuleste 
studium! 

Vennlig hilsen,
Marie Viel Møllersen
Leder av MF Placebo. 

Stig Slørdahl
Dekanus, DMF
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Tirsdag 16. august er din første 
dag som medisinstudent. Vi, fad-
derne, vil møte dere ved trappa 
foran Samfundet (Elgeseter gate 1, 
et stort, rart og rundt bygg, umulig 
å ta feil) klokka 09.30 før det hele 
starter. Vi vil sørge for at dere 
finner fram og at din første dag 
som medisinstudent blir den første 
i en spennende og flott tid.
 Litt etter 09.30 rusler vi opp 
til Gløshaugen for å delta på im-
matrikuleringa, som starter klokka 

Din første skoledag

10.00. Deretter er det en seremoni 
i auditoriet i Kvinne-/barnsenteret 
på sykehuset, med all den prakt og 
staselighet det medisinske fakulte-
tet mener er passende for anled-
ningen. Showet på Gløshaugen er 
for alle de nye studentene ved alle 
studier, mens det som skjer ved 
sykehuset på Øya bare er for deg 
og de andre medisinstudentene i 
kullet ditt.
 Stort mer er det ikke å si 
om det offisielle programmet. Det 

Guide

Alltid greit å bli ferdig med alle formaliteter. Enten du 
er fersk student eller rutinert gløser, må du være til stede 
denne dagen.

er det samme hvert år, akkurat 
som det trønderske været (en del 
regn, mye vind og noen innslag av 
sol). Heldigvis trenger du ikke å 
bekymre deg.
 Universitetsområdet på 
Gløshaugen er stort, og senter-
modellen på sykehuset gjør at det 
heller ikke her er noe problem å 
gå seg bort. Dersom dette skulle 
skje med deg, eller du av en annen 
grunn skulle trenge noen å snakke 
med, er det bare å ringe Andreas 
A. Engstrøm på tlf. 400 73 909 
så vil alt ordne seg. Det er ingen 
kleskode, men immatrikuleringen 
er såpass høytidelig at du heller 
ikke virker dum dersom du er litt 
pynta. Det er derimot veldig viktig 
at du møter opp. Du har møteplikt 
og fravær medfører tap av plassen. 
Gi beskjed dersom du ikke kan 
møte!
 Etter at det offisielle pro-
grammet er unnagjort, tar fad-
derne over og deler dere inn i fad-
dergrupper. Det er begynnelsen 
på fadderukene, som kommer til å 
bli en veldig fin tid, både for dere 
og for oss. Hva som skjer de neste 
dagene kan du lese i programmet 
som er trykt på midtsidene. Merk 
at her kan det skje en del endring-
er, så hold deg oppdatert på www.
mfplacebo.no eller på Facebook. 
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Guide

Sjekkliste
Klipp ut, teip fast til baderomsspeilet og kryss av etter hvert som du har utført alt på 
denne lista. Dette er det viktigste du har å gjøre før du er etablert medisinstudent:

2. Underrett mor om at du flytter.
Hard kost for mange foreldre. Det er lurt å sukre pillen 
- nå halveres det månedlige matbudsjettet deres, og de 
kan dra inn noen høvdinger på å leie ut rommet ditt.

1. Takk ja til plassen.
Dette har du huska å gjøre, ja? Hvis ikke må du få ut finger’n! Når du har 
gjort dette, kan du ønske førstemann på ventelista god tur til Polen.

3. Betal semesteravgift.
Beinharde krav. Du får ikke cash før du har betalt denne. Du tror kanskje at 
bidraget til SAIH er symbolsk? Hah, de 20 kronene kan komme godt med!

4. Søk studielån.
...også kjent som studielønn. “Æss, dette fikser jeg i august, 
ikkeno stress”, tenker du. Men husk at Satans Ranekasse har 
saksbehandlingstid på 2x UDI.

5. Skaff bolig.
Les først boligguiden senere i denne avisa, og så finner du deg et billig 
krypinn sammen med noen medsammensvorne som ikke er altfor blyge.

6. Flytt.
Flaks at du sa fra til mor! Hun hjelper deg nå med å 
pakke. Neste stopp IKEA Leangen.

7. Meld deg opp til eksamen.
For Guds skyld, ikke glem dette. Du vil ikke stå der og krangle med en 
maktsyk pensjonist i et svett eksamenslokale på vårparten.

8. Skaff ID-kort.
Viktigst av alt er adgangskort til sykehuset. Mister du dette, kommer 
portørene og gjør kål på deg og sender deg hjem til mor pr. B-post.

9. Heng opp portrettbildet av mor.
Sørg for å ha et moraliserende blikk festet på deg hver gang 
du ramler inn i din nye bolig - for nå begynner fadderuka!



Trondheim A til Å
Anorakk
Det blåser tidvis litt i Trondheim. 
Husk å pakke klær!

Bymarka
Her finner du skiløyper, badevann og milslukere 
fra NTNUI, avhengig av årstida. Nei, forresten. 
NTNUI bor visst oppi her, sommer som vinter.

Choco Boco
Muligens byens beste kaffe.

Dahls
Muligens verdens beste øl.

Elgeseter gate
Selve aorta i din studietilværelse. Denne 
gata kommer du til å forbanne mange 
tusen ganger mens du står og venter på 
grønt lys.

Flatåsen
Her er villastrøk, ghettostrøk - og strøk 
med bitre medisinstudenter, som har blitt 
lurt til å leie en “sentrumsnær hybel” uten 
å være kjent i byen.

Gløshaugen
Idrettsenteret, bokhandelen og Dødens 
Dal. Det er vel strengt tatt det du trenger 
å vite om Gløs.

Hybelfylla
Enten finner du deg en gjeng sjøl, eller så får 
du venner på Samfundet. Uansett kommer 
du til å havne på nachspiel i lokalene som er 
Trondheims dårligst bevarte hemmelighet.

Ila
Nei, ikke landsfengselet, men en bydel i 
Trondheim. Meget gode grillfasiliteter og 
mange studenter.

Juleblot
Årlig begivenhet på studenthytta, 
med nisse, grøt og en hjemmelaga 
gløgg som tar pusten fra deg.

Karsk
Må bare prøves. Og, tro 
oss, det kommer du til å 
gjøre. Før eller senere.

Labsenteret
Et ganske nytt bygg med ganske mange dører du 
trenger ID-kort til. Her foregår mye av undervisn-
inga det første året, her vil du ha lesesalsplass.

Munkholm(en)
Lokalt, alkoholfritt øl og et populært reisemål, 
noen små minutter med båt fra Ravnkloa.

Nidar(osdomen)
Fryktelig god sjokolade og fryktelig gammel kirke.

Olav Tryggvasson
Langhåret venstreback på Ranheim på 70-tallet. 
Neida, byens grunnlegger og byens høyeste statue.



Slokkingsarbeid
Det brenner jevnlig i gamle, knusktørre trehus her 
i byen. Sørg for ikke å bli observert med fyrstikker 
nattestid, da vanker det deng.

PBL
Undervisningsformen på medisinstudiet her kalles 
ProblemBasert Læring. Det er bare å glede seg.

QRS-kompleks
Vet du ikke hva et QRS-kompleks er, sier du? Gled 
deg til forelesningene med kardiolog Harald Vik-Mo.

Rosenborg
Å hei å hei å hei å håååå. Ditt nye favorittlag.

Team Trafikk
Disse må du uunngåelig sette din lit til så lenge 
du ikke er bosatt midt i smørøyet. Et busselskap 
som ikke alltid er 100% pålitelig.

UKA
Høsten 2011s største begivenhet og Norges 
største kulturfestival. Regn med store navn 
og stort innhogg i studielånet.

Værnes
Trondheim lufthavn, som ligger femti 
minutter fra Trondheim.

Webmail
Du får tildelt mailadresse ut fra en obskur 
kombinasjon av bokstaver i navnet ditt, og 
mailen bør sjekkes jevnlig hvis du har håp 
om å få med deg forelesninger og spam.

X-Ore
Kortversjon av latin for “ut av munnen”, 
og inngår i “Foetus Ex Ore”, mannskoret 
ved Det medisinske fakultet. Intet sete er 
tørt når disse herrene drar til med vakker 
sang.

Y-kromosomer
Noe NTNU-ledelsen åpenbart mener 
det er for mange av på Gløs, men som 
det blir stadig færre av på medisin.

Zootomi
Læren om dyrenes kroppsbygning - det 
å sløye en fisk blir aldri det samme etter 
å ha lest deg svett i anatomiske atlas.

“Æ sværge...
... på min onkels blå metallic Manta, at æ 
ska værn om den hellige trøndersk kultur-
arv, og bringe den ut te heile det norske 
folk. So hæælp me, Tore Strømøy!” Lær deg 
denne og refrenget på “Levva Livet” før du 
kommer til byen.

Øya
Det absolutt beste stedet å bosette seg. Kort vei 
til sykehuset, Samfundet og friidrettsbanen. 
Avhengig av hva du prioriterer først.

Åre
Årets store høydepunkt kommer i januar. 
Sverige, snowboard og starköl i skjønn 
forening. Påmelding foregår pr. mail, forrige 
skoleår var alle 180 plasser reservert fire og et 
halvt minutt etter påmeldingsstart.







12

Ny student

Bøker!
-hvilke skal man kjøpe?

Husk; du har ikke dårlig 
tid. Eksamen er i juni. Alle 
eldre studenter har for-
skjellige favoritter, men det 
er bare du som vet hva som 
passer deg best.

Hvis du ikke vet hva du vil 
ha, kan du stikke innom 
biblioteket og prøve ut litt 
forskjellig. Tapir bokhan-
del på Gløshaugen har alle 
bøkene, men kanskje er de 
billigere på nettet?

Det evig tilbakevendende dilemmaet. Du kan lese deg svett 
på anbefalinger fra forelesere og eldre studenter, men til sy-
vende og sist må du bestemme selv.

Alle medisinstudenter sliter med å velge bøker. Det er svært mange alternativer å velge blant, og det er ikke 
alltid lett å finne ei bok som passer med ens egne lesevaner. Før du bestemmer deg, bør du tenke deg om. Liker 
du tunge engelske bøker med masse info, eller mer lettleste bøker? Hva med danske? Kommer du rett fra vide-
regående, eller har du studert liknende fag før?

Uansett bakgrunn må de fleste ha en “grunnpakke” med bøker i termin 1A. Vi har prøvd å oppsummere dette 
her, med noen få valgmuligheter for noen av fagene.

Ordbok
Norsk medisinsk ordbok. Stor, 
rød bok som du kommer til å få 
god bruk for. I tillegg bør du ha ei 
norsk-engelsk ordbok hvis du skal 
lese mye engelsk litteratur. Ta med 
hjemmefra!

Biokjemi
Lippincott’s Biochemistry. Engelsk, 
grei å lese, foreleserne bruker 
figurer fra denne og den er derfor 
veldig kjekk å ha. De aller fleste 
velger denne.

Fysiologi - velg én
Menneskets fysiologi. Veldig fin 
og lettlest. God innføring i de fleste 
fagene, men går ikke så dypt. Velg 
denne hvis du vil skaffe deg en grei 
oversikt på en enkel måte.

Tortora (bildet) eller Martini. To 
engelske, relativt lettleste bøker. 
Kombinasjon av fysiologi og 
anatomi. Tykkere, men billigere enn 
Menneskets. Fås ofte kjøpt brukt 
av eldre studenter som har måttet 
oppgradere.

Boron (bildet) eller Guyton & 
Hall. Mer detaljerte bøker, Boron 
i særdeleshet. Bøker for den som 
liker å få med seg detaljer, men 
samtidig holder de ut studiet. G&H 
er spesielt god på nyrefysiologi, som 
kommer i studiets 2. år.

Histologi/cellebio - velg én
Essential Cell Biology. Kortere ut-
gave av “The Cell”, som er ei veldig 
stor og detaljert bok. Bedre enn sitt 
rykte - gode forklaringer, lettlest og 
fine figurer.

Geneser. Stor, tykk dansk histolo-
gibok, som alt står i. Fin å slå opp 
i og inneholder mye mer enn du 
trenger å kunne. De som har den er 
fornøyde. En investering som varer 
ut i yrkeskarrieren.

Wheater’s Functional Histol-
ogy. Ren histologibok, som også 
inneholder litt cellebiologi. Du får 
også en viss forståelse av fysiologien 
gjennom denne boka. Flotte bilder 
og en god bok å ha når man sitter 
ved mikroskopet.
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Edutainment!
- når man er lei bøkene

Det evig tilbakevendende dilemmaet. Du har lest deg 
svett på anbefalinger fra forelesere og eldre studenter. 
Da kan det være greit å ta en kikk på YouTube. 

I dagens informasjonssamfunn finner man en rekke kilder til visdom på internett. Her er det viktig å utvise 
nettvett og være kritisk til kildene man bruker. Her kommer et knippe anbefalinger som en kan stole på (til 
en viss grad). 

YouTube
YouTube er et nettsted der brukerne 
kan laste opp, vise og dele video-
klipp. Her finner man mye relevant 
stoff for eksamensperioden. Spesielt 
god på illustrasjoner innenfor bi-
okjemi, embryologi og anatomi. 

Acland’s Atlas of Human 
Anatomy
Acland’s Video Atlas of Human 
Anatomy er en serie av anatomile-
ksjoner presentert av dr. Robert Ac-
land, professor i kirurgi  ved Univer-
sity of Louisville School of Medicine. 
Kan sees på YouTube eller kjøpes i 
sin helhet på DVD. 

Immunologi
På http://forelesning.no/ finner en 
suveren e-forelesning om immunol-
ogien du skal ha i termin ICD, laget 
av en student fra DMF. Bra til eksa-
mensforberedelser

Shotgun Histology
Shotgun histology er en serie av his-
tologileksjoner presentert av Fred 
R Dee (MD) og Timothy Leaven 
(MA). Med over 4,5 millioner vis-
ninger på YouTube er dette noe av 
det mest lærerike man finner på ver-
densveven. Spesielt nyttig til repetis-
jon i eksamenstiden.

Medipedia.no
Medipedia er en felles kunnskaps-
base for medisinstudenter uavhen-
gig av studiested og studieår, der vi 
kan dele kunnskap og hjelpemidler 
vi mener er relevant for studiet. Her 
finner du også oppgaver gitt under 
muntlig eksamen her ved NTNU

Wikipedia
Åpent leksikon på nett. Her finner 
man mye relevant og bra litteratur. 
Husk å utvise nettvett: ikke alt på 
wikipedia er skrevet av professorer.

Ny student

Muntlig eksamen 
for dummies
Fin blekke som benyttes mye før 
eksamen i første- og andreklasse. 
Laget av studenter i kull 05, revidert 
i 2011 og anbefalt av forelesere som 
Are Holen og Nils Martinsen.

Vurder om du vil ta deg 
råd til en PDA (liten PC) 
om du ikke har en bærbar 
du lett kan ta med deg fra 
før. Det sparer deg for 
hundrevis av utskrfter og 
tung skolesekk i mai.

Ikke grav deg for dypt ned 
i ting - om du dykker ned 
i dypet, husk å av og til ta 
en tur opp til overflaten 
etter luft.
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Din guide til hybel.no

Leilighet med 2 soverom
Leilighet med 2 soverom i gåavstand fra Gløshaugen. 
Kalvel-tv inkludert og mulighet for bredbånd. Fin 
standard! Adresse: Utleirveien. Leie: 7000.

Nocebos kommsdentar: Kalvel-TV kan jo komme 
godt med. Gåavstand til Gløshaugen, njaaa... 
i alle fall gåavstand til Norges mest trafikkerte 
rundkjøring. Her kan du bo, hvis kommunen 
vedtar å destruere Omkjøringsveien og bygger 
gratis gondolbane til sykehuset.

Enebolig med 5 hybler ved NTNU-Dragvoll
5 hybler,  5 minutter gangavstand fra Dragvoll, 
enebolig/bofelleskap med stor hage, vaskemaskin, 
tørketrommel etc. Ledig fra 1. juli. Leie inkluderer 
strøm, ADSL, kabel-TV. Leie: 4000.

Nocebos kommentar: Ja, du har mange venner som 
skal gå på Dragvoll. Ja, du kommer fra et lite sted 
og trives på bygda. Men gjør deg selv en tjeneste: 
Ikke end opp i en bolig her ute. Samme hvor billig 
det er.

Kollektiv på Ila for 6
Trivelig, lyst og stort kollektiv for 6 på Ila. 10 min 
gangavstand til sentrum. Nærbutikk. Buss til dragvoll 
rett utenfor døra! To do og dusj. Eget vaskerom. 
Adresse: Ilevollen. Leie: 3900.

Nocebos kommentar: Definitivt det beste alternativet. 
Ila er bra, Ila liker vi. Rolig strøk, sentrumsnært og 
finfin beliggenhet. Men den nevnte nærbutikken er 
noe dritt. Det er lettere å jakte dyr sjøl, som i gamle 
dager, enn å skaffe mat i denne kooperativen.

Du skal flytte til Trondheim, og trenger et sted å bo. Du kan ikke betale voldsomt mye, og 
du vil gjerne bo passe sentralt. Her har du noen tips til ditt boligsøk.

Konklusjon: Ikke tro på alt som står i boligannonsene. 
Om du vurderer en bolig, finn ut hvor den ligger og hva 
som ligger i nærheten. Spør deg selv om du ser for deg 
å stå opp tidlig om morgenen og sykle/gå fra stedet til 
sykehuset. SiT har mange fine studentboliger med god 
beliggenhet, men her er det venteliste. Kanskje kan du 
flytte sammen med noen venner for å spare husleie? 
Lykke til, og velkommen til byen!

Ny student
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Levende timepl@n
Timeplanen ved DMF er alive and kickin’. Denne oppdateres oftere enn du liker, så sørg 
for å sjekke innom flere ganger daglig. Adressen er http://timeplan.medisin.ntnu.no

Øverst i dette vinduet klikker du på “Velg semester..”, 
og velger Medisin -> 1-A -> Høst. Samtidig sørger du 
for at du har valgt riktig år, altså 2010. Øverst kan du 
klikke på “Velg dato” og bestemme deg for hvilken dag 
du vil sjekke timeplanen din for. Du skulle nå ha en 
oversikt som ligner den til venstre her.

Din første virkelige skoledag er mandag 22. august. 
Slik timeplanen ser ut nå, skal du altså ha din 
første forelesning i KBA klokka 11.15 denne dagen. 
Imidlertid må du følge med, dette kan endres flere 
ganger fram til skolestart. KBA kan du forøvrig lese 
mer om tidligere i denne blekka.

Ved å klikke på hver enkelt forelesning får du opp mer info. Navn på 
foreleser og en konvolutt du kan klikke på for å sende mail til foreleseren 
er med på de fleste forelesningene, resten varierer litt. Ofte står det nevnt 
noen stikkord og et raskt sammendrag av hva som skal gjennomgås. 
Under punktet “Læremidler” har en del lagt ut en Powerpoint- eller pdf-
fil med sammendrag av forelesningen. Denne kan du laste ned og lese 
gjennom på forhånd, om du vil.

Forlesernes undervisningsmetoder varierer. Noen deler fortsatt ut handouts med lysbildene fra Powerpoint-
forelesningene sine, andre forventer at du skal laste dem ned på forhånd selv, mens en tredje kategori ikke 
bruker Powerpoint i det hele tatt, og du må sitte og notere alt de sier. Før hver forelesning lønner det seg å søke 
på navnet til foreleseren i “Læremiddelbank” øverst i Levende timeplan, for å se om det er noe du bør få med 
deg av læremidler.

Ny student
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Nytt sykehus - gamle sykdommer
Campus Øya

Medisinsk Teknisk Forsknings-
senter (MTFS) rommer fakultet-
sadministrasjon, forskningslabora-
torier, studentorganisasjonslokaler, 
lesesal og datarom. Bygget er ikke 
nytt, men masse glass og stål gir 
bygget et tidløst preg som minner 
vagt om andre bygg i glass og stål. 
Ønsker man heller nostalgien bare 
et godt gammelt sykehus kan tilby 
er 1902-bygget en sikker vinner. Ta 
på deg hvit frakk, ta deg en bolle i 
en designsofa og drøm om tidene 
da lobotomi var the cutting edge. 
Fuck yeah.

Byggfase 1 består kort og godt 
av bygg som stod ferdig i 2005-
2006, og innefatter Kvinne-barn-
senteret, Laboratoriesenteret og 
Nevrosenterene. De to førsnevnte 
blir du raskt kjent med på grunn 
av de store auditoriene KBA og 
LA21, hvor du vil få dine første 
store forelesningsopplevelser. Er 
du av de meget eksklusive studen-
tene som kom inn i øverste 10% 
kan det hende du vil få tildelt PBL-
rom på et av nevrobyggene første 

året, men sykehusets sentralnerve-
system vil være mest interessant i 
uketjenesten tredje studieår (lurer 
du nå på hva PBL er, så er det en 
vesentlig del av det pedagogiske 
opplegget på studiet). Hva som el-
lers skjer i byggene er langt på vei 
hintet i navnene.

Byggfase 2 er enda ikke helt kom-
plett, og studentene venter spent 
på at Kunnskapssenteret skal stå 
ferdig i 2013. Her skal vi blant 
annet få nytt bibliotek og mange 
lesesalplasser. 

Bevegelsessenteret må ha blitt 
navngitt av en sarkastisk sjel i 
helsebransjen, da senteret huser 
hovedfagfeltene ortopedi og rev-
matologi. De første årene vil man 
uansett bare benytte bygget for 
sine utmerkede korridorer, hvis 
dekorasjoner har klart flerkulturelt 
preg. I skarp kontrast til det hvite 
tøyet man svinser rundt i. Motera-
sisme eller snikreklame for Blenda 
hvitt? Ta debatten i fadderuka!
Akutten og Hjerte-Lunge-senteret 

(AHL) er bygget med helikopter-
landingsplass, og vi håper de fleste 
ikke får se innvollene av dette byg-
get før senere i studiet. Alternativet 
blir at legene må kikke på dine. 
Dersom man likevel ønsker en 
sniktitt anbefales mindre skader 
som kan behandles i den flunkende 
nye legevakten.

For de mer sadistiske sjeler anbe-
fales kantina i Gastrobygget. Her 
kan man forhåpentligvis friste 
mage-tarmpasienter med en saftig 
matpakke mens man høylydt dis-
kuterer livretter. Bygget huser også 
avdelinger for blodsykdommer og 
kreft, og er således et sted hvor 
man ikke bør lage altfor mange 
ablegøyer. Latter er kanskje den 
beste folkemedisin, men her rynk-
es det på nesen over upassende 
munterhet. 

Du vil snart også stifte kjennskap 
med Øya helsehus. Bygget blir du 
snart glad i, for det er her du lærer 
å kjenne dine medmedstudenter 
(første med med leses “meed”, 
andre leses “medd”) på kroppen. 
Foruten formelle tafserom, eller 
ferdighetslabber som de også ka-
lles, rommer helsehuset den største 
studentkantina i tillegg til syke-
pleierstudenter. Med andre ord 
mat for både mage og netthinne.

Er du klar for å bli en del av Europas mest moderne sykehus, eller leser 
du bare den private posten til din sønn/datter/ektefelle/one night stand? 
Selv om svaret er aldri så interessant må Nocebo dessverre gå ut ifra at 
du er noenlunde klar for det. For å gjøre deg enda mer skikket for denne 
innvielsen, tilbyr vi dette spennende kræsjkurset i helsebyggvitenskap. 
Allerede nå skjønner du at dette blir moro.
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Som førsteklassing er det stort sett tre forelesningsauditorier du trenger å forholde deg til 
på sykehuset – Nocebo forbereder deg på hva du har i vente.

LA21, 2. etasje Laboratoriesenteret.
Siste generasjons auditorium og en fryd for øyet. 
Dette er virkelig en Rolls Royce i denne sammen-
heng. Mulighet for videokonferanse, Smartboard, 
splitscreen og videooverhead. Det eneste som man-
gler er en foreleser som kan bruke det. Skjult inngang 
bak sikrer syvsoverne en ubemerket entré, og med 
trådløst nett trenger man ikke følge med før i time to.

KBA, 1. etasje Kvinne-barnsenteret.
Med knapp margin det beste auditoriet. Noen i 
byggetrinn 1 hadde støpsler til overs – og gjemte disse 
under stolradene i KvB. Du og PC’en din kommer til 
å prise dere lykkelige over denne strømkilden den 
dagen biokjemi og cellebiologi blir kjedeligere enn 
3. runde VG-nett. Inngangen er plassert bakerst, så 
foreleseren er den eneste som ser deg når du sniker 
deg inn et kvarter forsinket.

Dine første auditorier

Øya Helsehus,  Ferdighetslaboratorium
Mer enn bare en kantine. Her finner du åtte 
ferdighetslaboratorier/forhørsrom, samt ypperlig 
teknologi med store plasmaskjermer, kamera 
med opptaksmuligheter og om du er heldig - en 
undersøkelsesbenk eller to. Her kommer du til 
å tilbringe mange timer i semesterene IAB og IC. 
Kaffen i kantina er billigst på Øya, men smaker også 
deretter.

Campus Øya
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BadCom

25. september arrangeres badekar-
padlingen på Nidelva. Dette er 
Trondheims største årlige stu-
dentarrangement, med over 5000 
tilskuere i 2007.

Badekarpadlingen går ut på å trosse 
elementene og erobre den mektige 
Nidelva i selvmekkede flåter bygget 
på badekar. Selve konkurransen er 
delt opp i to disipliner: Fartskar og 
showkar.

Fartskar er en gren med høy sport-
slig og teknisk prestige. Her er det 

om å gjøre å bygge et fartøy som 
kan krysse elva raskest mulig.

Showkar er tilrettelagt for større 
flåter. Dette er elvas krigsskip, og 
skal romme opptil ti mann. Målet 
med showkar er å hente en skatt-
kiste fra motsatt side av elva og 
bringe den trygt tilbake. Men det er 
langt mer enn et kappløp. Her skal 
de forskjellige linjene måle muskler 
ved å kaste vemmelige terrormidler 
og selvfølgelig ved god gammeld-
ags bording. Kun sikkerheten set-
ter grenser for kreative innslag på 

dette området. På kvelden holdes 
en bankett med god mat og pris-
utdeling. Det kuleste karet får mye 
heder og ære, så vær kreativ.

Tross alt er dette en konkurranse 
mellom linjene, og sabotasje er 
dermed et sentralt emne i bygge-
prosessen. Så det kan være lurt å 
holde byggeområdet hemmelig...

I tillegg til selve padlingen holdes 
det showfest 23. September. Her er 
det opp til de enkelte linjene å stille 
med en morsom eller kul forestill-
ing. De beste får opptre på torget 
på den store dagen. Medisin har 
alltid vært veldig flinke på dette 
området!

Alt i alt er badekarpadlingen en 
unik og vanvittig opplevelse og en 
pangstart på en morsom studietid! 
Det er dessuten en ekstremt sosial 
aktivitet. Er du med på festene og 
byggingen er du nesten garantert å 
få deg mange nye venner. Engasjer 
deg tidlig!

En av de mest spennende aktivitetene du kan ta deg til som 
fersk student i Trondheim er badekarpadlingen 2010.

- vilt og vått

Høsten 2011
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Fadderuka er en pangstart på stu-
denttilværelsen ved NTNU. Gjen-
nom disse dagene er det lagt opp 
til mange forskjellige aktiviteter, 
koordinert med fakultetet, hvor 
meningen er å bli kjent med dine 
nye klassekamerater.

16. august kl 09.30 skal du møte 
opp utenfor Samfundet. Ved trap-
pa utenfor hovedinngangen står 
fadderne og venter på deg, og så 
går vi i samlet flokk oppover til 
Gløshaugen for immatrikuleringa. 
Samfundet ligger i Elgesetergate 
like ved Nidelva, ikke langt fra 
sykehuset, og er et kjent lande-
merke og arena for studentene i 
Trondheim.

Vi ønsker både at du skal ha det 
gøy under Fadderuka, få nye ven-
ner, skjønne hva du går til og kan-

skje finne noe å holde på med på 
fritiden. Vi har derfor prøvd å sette 
sammen et variert program for 
fadderuka. Det starter med im-
matrikuleringen på Gløshaugen og 
en seremoni ved Det medisinske 
fakultet nede på Øya. Etter det vil 
du bli delt inn i en faddergruppe 
med faste faddere. Bruk dem ak-
tivt! Spør og grav om alt du lurer 
på, det er derfor de er der. De neste 
dagene vil det bli diverse aktiv-
iteter, fester, og til slutt dåpen, hvor 
du blir tatt opp som et fullverdig 

medlem i linjeforeninga MF Place-
bo. Hele fadderuka avrundes med 
Immballet torsdagen etter dåpen, 
hvor du får anledning til å møte 
studenter fra de eldre kullene etter 
middagen.

Trondheim er ikke bare en by som 
tilbyr mange studier, men en ekte 
studentby. Uansett hva du inter-
esserer deg for, fins det som regel 
andre som holder på med det 
samme. Eller enda bedre, du kan 
begynne med noe du aldri har 

Når du blar om sidene er det en rask oversikt over programmet for fadderuka. Vi anbefal-
er at du napper ut denne og henger den opp på veggen, og følger med på www.mfplacebo.
no eller på Facebook for å få med deg alle oppdateringer.

Fadderuka

Introduksjon  til  Fadderuka 2011
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Introduksjon  til  Fadderuka 2011

prøvd før! NTNUI og Samfundet 
er derfor verdt å notere seg. Du 
vil også merke at du er en ressurs 
som mange vil ha tak i, og de første 
ukene kan virke ganske kaotiske 
når alle de sosiale studentforenin-
gene prøver å verve deg. Senere i 
denne fadderblekka finner du pre-
sentasjon av mange av aktivitetene 
på medisin, kanskje du finner noe 
spennende?

Hva skal jeg gjøre når Fadderuka 
er over? 

Fortvil ikke, det blir nok å henge 
seg på! BadCom, medium, Med-
Hum-revyen og ikke minst alle 
medisinfestene! Det er bare å beg-
ynne å glede seg, det gjør i hvert 
fall vi!

Fadderuka

Informasjon om Fadderu-
ka finner du også på nett. 
Besøk  linjeforeningens 
hjemmesider på www.mf-

MF Placebo er også aktive på 
Facebook. Besøk FADDER-
UKA for medisin i Trond-
heim 2010 eller bli tilhenger   

av MF Placebo.
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Immatrikulering: 
Oppmøte 0930 utenfor 
Samfundet
Vors med fadder- 
gruppene
Immfest på Samfundet

Tour de Île:
Omvisning på Campus 
Øya
Gutt-/Jentevors

Pub til Pub
Back 2 School-fest på 
Frakken

Pirbadet og middag med 
NMF og DNBnor

Bokstavfest: 
E-fest

mandag tirsdag onsdag

15 16 17

22 23 24

29 30 31

august/september 2011

Medisinske fadderleker

Presentasjon av student- 
organisasjoner ved DMF

Immball:
Ta på deg finstasen og 
ta med deg rockefoten. 
Dette blir moro!

torsdag

For detaljer, oppdateringer og endringer, se

www.mfplacebo.no
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august/september 2011

Medisinske fadderleker Idrettsturnering
Faddergruppekveld

Bading og grilling i 
Korsvika
Samfundet på kvelden

Presentasjon av student- 
organisasjoner ved DMF

Dåp: 
Å bli døpt inn i MF 
Placebo er en stor ære. 
Dette vil du ikke gå 
glipp av. 

Immball:
Ta på deg finstasen og 
ta med deg rockefoten. 
Dette blir moro!

torsdag fredag lørdag søndag

18 19 20 21

25 26 27 28

01 02

For detaljer, oppdateringer og endringer, se

www.mfplacebo.no

Omvisning i 
Nidarosdomen:
Obligatorisk for en-
hver Trondheimboer

Grilling på festningen

Skogtur - Jungelrebus i 
Bymarka
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Fadderkomiteen
Lurer du på hvem som står bak fadderukene? I tillegg til Placebo-styret, har vi en egen fadderkomité som 
gjør sitt ytterste for at dere skal få en uforglemmelig start på medisinstudiet. Det er bare å spørre oss hvis 
du lurer på noe, vi er her for deg! Vi ser frem til å møte dere alle. Nyt resten av sommeren og gled dere 
masse!

Dåpsgeneralen:
Når fadderuka nærmer seg slutten, 
er tida inne for den store dåpen. 
Generalen har ansvaret for at du 
blir skikkelig døpt, og holde et 
våkent øye med deg under hele 
fadderperioden. Dåpsgeneralen 
er streng, men rettferdig! Er du 
uskyldig og grei kan dåpen bli rene 
kosestunden, men pass på....

Ballansvarlig, 
Hanne Beate Solberg:
Denne herlige jenta lokker fram 
din indre prins/prinsesse til fad-
derukas høytidelige og vakre avs-
lutning. Pakk finstasen, puss dans-
eskoene og gjør klar til et aldeles 
suverent immatrikuleringsball

Skogturansvarlig, 
Sunniva Eriksen Malone Isham:
Ingenting er som frisk luft i norsk 
natur! Villmarkens datter tar deg 
med ut i Bymarkas dype skoger 
og legger opp til et rebusløp som 
gir trening til både kropp og sjel. 
Her venter både utfordringer og 
velvære.

Idrettsansvarlig, Mari Eide:
Mari skal sørge for at du får svettet 
skikkelig i løpet av fadderukene, 
og har ansvaret for en idretts-
dag som på kreativt vis setter din 
kondisjon, ballfølelse og lagånd på 
prøve. Finn fram joggeskoene og 
bli med!

“Pub til Pub”-ansvarlig,
Kristian Reymert Stakkevold:
Ny by, nye vannhull. Nattens 
(nordtrønderske) konge guid-
er deg trygt gjennom Trond-
heims utestedsjungel, og gir deg 
uvurderlig kunnskap om hvor 
du finner de virkelige oasene.

Faddersjef,
Magnus Grinna Normann:
Vår kjære, flinke, kule faddersjef!. 
Magnus er hvor det skjer, høyt og 
lavt! Som hovedansvarlig er det 
han du skal takke om du synes fad-
deruka har vært tidenes beste op-
plevelse!

Tour d’Ile - ansvarlig,
Lena Flatlandsmo Tangen
Alt er nytt og stort på Campus 
Øya, og det er lett å gå seg vill. Lena 
har derfor laget en utfordrende 
rundløype som setter store krav 
til din orienterings- og samar-
beidsevne. Kompass er tillatt!

Quizmaster,
Henriette Røed: 
Med abonnement på Hjemmet i 10 
år, og kjennskap til en masse spen-
nende trivia, har Henriette det 
som skal til for å sette sammen en 
utfordrende og velbalansert quiz.

Fadderuka
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Nocebokontakt, 
Kari Mostad:
Nocebos kvinne i fadderkomiteen. 
Alt sladder, alle (u)flatterende 
bilder, alt saftig materiale sendes 
til vår kvinne i feltet slik at det kan 
publiseres ved en (u)passende an-
ledning.

Pirbad & DNBNOR-ansvarlig,
Marius Kristoffer Myhre Tufte;
Mellom hektisk jobbing med SRS 
har Marius fikset en avslappende 
kveld på Pirbadet med påfølgende 
middag på DnBNOR. Stålkontroll 
på det meste som foregår på Øya.

Medisinske Fadderleker-ansvar-
lig, Håvard Vassenden:
Med kull ‘10 sitt høyeste oksygen-
opptak, et bredt glis og et kreativt 
sinn, sørger Håvard for en rekke 
krevende og lattermilde øvelser 
under de Medisinske Fadderleker, 
kombinert med høy trivselsfaktor.

Kontaktannonser fra kull 09
Da det ble kjent at denne blekka hadde rom for personlige bidrag strømmet det på med henvendelser fra k09. 
Merkelig nok bare fra gutter - så jenter; her er det bare å velge og vrake! (Dette stod også på trykk i fjorårets 
utgave, men i mangel på respons prøver vi igjen!)

Fadderuka

Navn: Ole Kristian Forstrønen Thu
Født: 24. februar 1987
Stjernetegn: Fiskene
Opprinnelig fra: Sandnes
Personlig tekst:
Eg e ein livlege kar frå Sandnes som lige å gå på tur i 
skog og mark med hondn min Orion. Elles lige eg rolige 
kveldar foran tv-en i Ilsviga. Lige åg å ta mg ein tur på 
byen og nyde eit par glass med vin. Eg røyge ikkje, det gjer 
heller ikkje du. Av interesser kjem jakt og fiske høgt opp 
på listå, så da må du åg liga. Eg e eid medmenneska åg har 
starta ei eiga gruppe for likesinnå på medisin. Håpa at du 
vil bli me.Billett mrk: Vil du sjå Orions belte?

Navn: Tobias Solli Iveland
Født: 13. mars 1990
Stjernetegn: Fiskene
Opprinnelig fra: Oslo Vest (!!!)
Personlig tekst:
Halla lissm. Jeg er Tobias - and I will blow your mind!
Trenger en dame som jeg kan skjemme bort med dyre 
gaver. Håper du digger merkeklær, raske biler og Dom 
Perignon -for det gjør jeg. Drømmedamen min kan be-
skrives med ett ord: rimelig fantastisk. Ellers er jeg stor fan 
av kjemi-olympiader og kan skryte av flere topplassering-
er. Jeg trenger noen å klemme på for å dempe sorgen etter 
at mitt kjære FC Lyn Oslo gikk konkurs. Er du der ute?Billett mrk: Oss to i Oslo? Oslo Vest, selvsagt.
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Heldigvis har vi medisinstudenter 
en myk start. De første ukene går 
med til introduserende forlesin-
ger, som er lite relatert til pensum. 
Samtidig er eksamen farlig langt 
unna, og du vil raskt oppdage at 
det er mange ting som vil forsøke å 
trekke oppmerksomheten din bort 
fra lesing og studier.
 Vi trøndere liker å tro at 
Trondheim er en stor by, men 
det er den egentlig bare i norsk 
målestokk. Selv om en del av stu-
dentene er fra Trøndelag, så kom-
mer de fleste studentene utenfra, 
noe som kanskje gjelder enda mer 
for medisin enn for andre studier. 
Det er både spennende og skum-
melt å komme til et helt nytt sted, 
der du kanskje ikke kjenner noen. 
Men heldigvis er det slik for alle 
de andre også. Og med det ut-

Medisinstudent i Trondheim
Trondheim er ikke som 
andre studentbyer, noe du 
som ny student vil merke 
allerede i løpet av fadderuka. 
Studentene fra hele landet 
har i mange år vært med på å 
sette sitt preg på byen, og nå 
er du en av dem.

gangspunktet går det fort å finne 
seg noen gode venner, noe som er 
nødvendig for å komme seg gjen-
nom dette studiet. Uten dem vil 
studietiden bli lang og tung, mens 
den fort kan bli for kort med dem.
 Det er viktig å huske at ”det 
ordner seg”. Eksamen er ikke før 
til våren, MedHum-revyen er over 
nyttår og man er nødt til å nyte 
studietiden mens man har sjansen. 
Det blir ikke mindre å gjøre på se-
nere årskull; bedre mulighet til å 
engasjere deg og ha det moro enn 
det du har nå i første semester får 
du ikke. Høstsemesteret er faglig 

sett ikke så veldig krevende: Med 
litt jevn jobbing med medisinf-
agene og et skippertak før eksamen 
i ex. phil og perspektivemne, så vil 
du slippe å ta med bøkene hjem til 
jul. Det er nok av tid til både MSO 
og Pustepilotene, eller eventuelt 
sjakk og seiling dersom det er mer 
i smak. Du kan finne det meste i 
Trondheim.
 Det er tre ting du bør 
fokusere på det første semesteret: 
Få deg noen gode venner, finn deg 
noe å gjøre utenom lesinga og prøv 
å presse inn noen gode studievan-
er. Prioritert i den rekkefølgen.

Alle foto: NTNU Info

Høsten 2011
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Avisa du nå sitter og leser i er ikke 
noen offisiell brosjyre fra NTNU. 
Den er en sommerutgave av me-
disineravisen Nocebo, tidsskriftet 
av og for medisinstudentene ved 
Det medisinske fakultet.

I løpet av skoleåret gir vi van-
ligvis ut tre utgaver. Før hver ut-
gave møtes vi til redigeringsmøter 
med innlagt sosial atspredelse 
(fest), og i tillegg samles vi nå og 
da til uformell planlegging (fest). 
Én gang i året drar vi på seminar 
til gods Lyngen, småbruket til vår 
Kjære Leder på Lundamo, hvor vi 
diskuterer litt avis og ellers bruk-
er tiden til teambuilding og opp-
byggelige aktiviteter (fest).

Nocebo tar ikke alltid mål av seg 
til å være en voldsomt seriøs avis. 
Kanskje er dette mye av forklar-
ingen på vår store popularitet 
blant medstudentene, men først 
og fremst er det fordi vi ikke gid-
der å være spesielt etterrettelige. 
Vi dementerer aldri noe som helst, 
sparker oppover, sladrer nedover 
og slipper, til vår store overraskelse, 
unna med det også. Mange vil også 
kalle oss ganske morsomme. Okei, 
kanskje ikke “mange”, kanskje mest 
oss selv, men poenget står ved lag.

Redaksjonen består av omtrent et 
dusin studenter, fordelt på alle kull. 
Alle har et spesifikt ansvarsområde 
- noen jobber med økonomi, noen 

med annonser, noen med bilder og 
grafikk, mens andre bare skriver. 
Det å ha en spisskompetanse teller 
alltid positivt. 
 
Hvis du er glad i å skrive, er sosial 
og omgjengelig og har lyst til å bli 
kjent med studenter fra andre kull, 
vil vi gjerne bli kjent med deg. Hvis 
du attpå til er jente teller det som 
din spisskompetanse, ettersom 
gutt/jente-ratioen er noe skeivt 
fordelt.
 
Er du interessert, se etter oppslag 
og følg med på mail. Vi har øyne 
og ører overalt.

Be afraid, be very afraid.

Enten blir du med i redaksjonen vår og hjelper oss med å grave fram sladder om dine 
medstudenter, eller så graver vi fram noe sladder om deg.

Redaksjonen anno 2011:

Deler av redaksjonen, anno 2010. Slik ender en stor del av våre redaksjonsmøter. 

Øyvind Løseth Elvetun
Trygve Kjensjord
Marie Viel Møllersen
Vilde Lehne Borch Michalsen
Evind Grong
Marianne Aarstad Elden
Lasse Marius Honningsvåg
Michel Gulati
Øyvind Wilsgård Simonsen
Lars Magnus Aker
Kjell-Arne Helgebostad
Petter Moe Omland
Bjørn Lyngen
Carl Pintzka
Andreas Mellbye
Ruth Eig
Robert Sparby Hammer
Tommy Henriksen
Siw Lillevik Andreassen
Pia Fiskaa Vestby
Kari Mostad
Maartje Iris Romijn
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Medisinstudentforeningen i Trondheim har fått det klingende navnet ”Placebo”. Placebo 
kommer til å bli din første ordentlige venn i din nye by, og det er den eneste vennen som 
100% sikkert kommer til følge deg i tykt og tynt gjennom hele studietiden. 

Men du kommer raskt til å 
oppdage at Placebo ikke er 

som alle andre venner. 
Placebo er den sprelske 

vennen du aldri har hatt. 
Vennen som plutselig drar 
deg med på uforutsette og 
gale påfunn når du minst 

venter det.

Når du egentlig føler at du 
burde sitte på lesesal eller 

komme deg hjem i seng, vil 
du plutselig oppleve at Place-
bo prikker deg på skulderen 
og overtaler deg til å gjøre 

noe helt annet. Gjennom din 
studietid i Trondheim kom-
mer du, med skrekkblandet 
fryd, til å vente på Placebos 
neste påfunn. Når? Hvor? 

Hvordan?

Samtidig som du hater Placebo for dens utilregnelige innpåslitenhet, kommer du til å elske 
Placebo for dens energiske kreativitet og påvirkningskraft. Gled deg til å møte Placebo!

Medisinerforeningen Placebo
- din venn i nøden

Uten Placebo Med Placebo på turnkurs

Uten Placebo Med Placebo på låvefæst

Uten Placebo Med Placebo i Åre Med Placebo på afterski Uten Placebo på vei hjem

Organisasjoner
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Har du lyst til å lære 10.-klassinger å tre på kondom?
Diskutere klamydia og russeknuter med russen?
Undervise i anatomi for blinde?
Være med på spennende seminarer og lære masse om sex og samliv?

Da er antagelig Medisinernes seksualopplysning (MSO) noe for deg.

Kunne du tenke deg en hyttetur med kullkammerater og noen reale fester, samtidig som 
du lærer om alt fra pedagogikk til dendrofili (seksuell tiltrekning til trær) kan du ikke la 
sjansen gå fra deg! Den legendariske og tradisjonsrike hytteturen finner sted i oktober. Den 
vil du ikke gå glipp av - så hold et ekstra øye med eposten.

MSO eksister ved alle de medisinske fakultet i Norge. Vi underviser 10.-klassinger, russ, 
konfirmanter, folkehøyskoleelever og andre. Målsettingene våre inkluderer å redusere an-
tall uønskede svangerskap og aborter, samt fremme unges seksuelle helse, mentalt og fysisk. 
Bortsett fra at du gjør en kjempeviktig jobb, er det å være MSOer kort fortalt utrolig moro. 
Med vårt “pensum” blir et oppdrag aldri kjedelig, og du får sjansen til å bli med i en livlig 
gjeng med undervisere. Det er utfordrende, utrolig lærerikt og gir mange nyttige erfaringer 
som du får bruk for som lege. Og om du alt har begynt å bekymre deg for eksamen; du skal 
ikke se bortifra at du smiler og sender en varm tanke til MSO en vakker maidag.

Organisasjoner

Medisinernes Seksualopplysning

Placebo Ballklubb 

Hopp og sprett og tjo og hei,
Alle jenter må glede seg!
Vi vet du sitter å føler et kall,
Så kom, bli med, i Placebo håndball.

Er du glad I trening og mosjon,
Må du bli med oss I 4.divisjon.
Vi er sulten på suksess
og trenger deg for å få til det.

Om du er ung og snerten
Eller gammel og spretten,
Kle på deg lyseblått I dag
Og bli me på Trondheims beste lag!

Medisinerne har endelig fått sin egen ballklubb for mosjonister. Her er det 
muligheter for jentene å spille håndball og for guttene å spille fotball. Klubben 
er helt fersk i sitt virke, med bare tre år på baken - men har allerede flere gode 
minner og morsomme stunder bak seg.

Til håndballglade jenter: Til fotballglade gutter:

Hopp og sprett og tjo og hei,
Alle gutter må glede seg!
Vi vet du sitter å føler et kall,
Så kom, bli med, i Placebo fotball.

Er du glad i trening og mosjon,
Må du bli med oss I 5. divisjon.
Vi er sulten på suksess
og trenger deg for å få til det.

Om du er ung og snerten
Eller gammel og spretten,
Kle på deg lyseblått I dag
Og bli me på Trondheims beste lag!

Ekstrainformasjon:

Håndballjentene og fotballgut-
tene deltar i lokalserien, i hen-
holdsvis 4. og 5. divisjon. 

Begge lag har en sesong bak 
seg, og mens guttene er godt 
i gang med sin andre sesong 
begynner jentenes først til 
høsten/vinteren.

Begge lag har deltatt i Stu-
dentlekene i regi av NTNUI.
Bli med og skap idrettsglede 
ved fakultetet.

Treninger vil bli annonsert i god tid, per mail. 
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NMF er medisinstudentenes avde-
ling av den norske legeforeningen. 
Vi er partipolitisk uavhengige og 
har som hovedoppgave å arbeide 
for medisinstudentenes faglige, 
økonomiske og sosiale interesser 
både på lokalt og nasjonalt plan. 
Hovedarbeidsområdene er ut-
danning, lønn og turnustjeneste 
for leger. Vi har lokallag ved alle 
de fire medisinske fakultetene i 
Norge samt et lokallag for norske 
medisinstudenter i utlandet. Til 
sammen har vi ca. 3500 medlem-
mer. De fleste medisinstudentene i 
Norge er Nmf-medlemmer.
Lokalt i Trondheim står vi bak 

ulike arrangementer og kurs.
Dette inkluderer blant annet:
-   Velkomstmøte for det nye kullet
-    Pleiemedhjelperkurs
-    Førstehjelpskurs
-    Akuttmedisinkurs
-    Juleverksted
-    Turnusmøter
-    Etc.

Som medlem har du også en rekke 
medlemsfordeler, blant annet mot-
tar du Legetidsskriftet og medisin-
studentbladet Æskulap, får rabatt 
på alle bøker (inkludert fagbøker) 
på bokkilden.no, gode forsikring-
savtaler, kursrabatter og mye mer.

NMF Trondheim drives av et loka-
lstyre som velges på foreningens 
årsmøte. Nærmere informasjon 
om dato og oppmøtested vil bli gitt 
i god tid før møtet.

Ønsker du å bli medlem av NMF 
eller ønsker å finne ut mer om oss 
kan du gå inn på våre hjemmesider 
på www.medisinstudent.no

Vi ses ved skolestart!

Organisasjoner

Lyst til å fylle den nye studietil-
værelsen din med spenning og 
fart? 

TrAMS er studentforeningen for 
alle som brenner for akuttme-
disin! Akuttmedisin er mer enn 
bare blålys, svidd gummi og kule 
leger i helikoptere! TrAMS øn-
sker å fremme interessen for og 
kompetansen rundt akuttmedisin. 
Det vil si å kunne øve på og lære 
seg grepene og prosedyrene som 
redder liv når man står alene og 
må stole på seg selv eller jobber i 
et tverrfaglig team, samtidig som 
man ivaretar den skadde eller syke 
og hans/hennes familie. Akuttme-
disin er så mye mer enn synlige 
blødninger og hjertestans! TrAMS 
ønsker gjennom våre aktiviteter å 
gi mestringsfølelse ved sterke in-

ntrykk, stressvaksinere og dyktig-
gjøre medisinstudenter gjennom å 
jobbe sammen for å løse vanskel-
ige problemstillinger!

Vi har sendt medlemmer på redn-
ingstur med helikopteret Sea King! 
Vi arrangerer førstehjelpskurs og 
avansert hjerte-lungeredningskurs 
(AHLR), underviser videregående 
skole elever og stiller opp med 
instruktører til førstehjelps- og 
AHLR-undervisningen ved det 
medisinske fakultet! 

Lyst til å engasjere deg?
Meld deg inn i TrAMS i dag og/-
eller still til valg på generalforsam-
lingen vår!

Kom på presentasjonskvelden og 
besøk vår stand!

For medlemskap eller spørsmål, 
send e-post til informasjons- og 
medlemsansvarlig Merete Wik:
blimedlem@trams.no

Trondheim Akuttmedisinske 
Studentforening
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Foetus Ex Ore,
et sangens monument,
ja, Foetus Ex Ore,
for lege og student.
Det runger gjennom det medi-
sinske fakultet idet en gjeng med 
unge, freidige menn, iført sin foe-
tale habitt – ad modum symphoni-
ae – sprader gjennom gangene og 
synger av full hals.

Det er ikke til å ta feil av – Foetus 
Ex Ore er nok en gang ute på tur 
for spre sitt glade budskap: piker, 
vin og sang! Etter deres sorti er det 
ingen seter som forblir tørre…

Foetus Ex Ore (”oral forløsning”) 

Drømt om å melde deg på idol, 
men ikke helt tatt skrittet helt 
ut? Glad i å synge i dusjen, eller 
uoppdaget ”karaokequeen”? 

Jentekoret Bilyd består av en sang-
glad og sosial gjeng bestående av ca 
25 medisinjenter, hvor alle seks kull 
er representert. Koret er naturlig 
nok åpent for alle medisinerin-
ner. Vi har øvelser en gang i uka og 
opptrer på diverse arrangementer 
fakultetet, MedHum-revy og ellers 
rundt omring. Fokus hos oss er 
kos, trivsel og sangglede. På hver 
øvelse vanker det kake! Vi gir deg 
den unike muligheten til å bli kjent 
med medstudenter også fra andre 
kull enn ditt eget. En hver me-
disiner har godt av litt god musikk 

Foetus Ex Ore
er altså mannskoret for medisinere 
i Trondheim. Vi er stolte av vår his-
torie og tradisjoner som strekker 
seg helt tilbake til 1993, da Trond-
heim fikk et fullverdig medisinstu-
dium.

Nå har du kanskje fått inntrykk 
av at vi er byens beste og mest 
seriøse kor. Men hos oss er det 
sosiale minst like viktig som det 
musikalske - vi liker å ta en Jäger-
meister for å smøre strupen før 
opptreden og er glad i å holde våre 
lange tradisjoner i hevd, som Julius 
Ex Ore (det foetale julebord). 

Har du lyst til å være med? Audi-
tion blir annonsert og holdt på 
starten av høstsemesteret.
For mer informasjon, se på 

hjemmesidene våre: 
http://www.foetus.no 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du 
lurer på noe. Email: foetus@org.
ntnu.no. 

Jentekoret Bilyd
som avveksling fra latinske navn 
og biokjemi! 

Vi har ingen spesifikke krav til 
forkunnskaper for å være med, an-
net enn lysten til å synge!

Vi har også et tett samarbeid med 
felles konserter og (karaoke)fester 
med våre mannlige motstykker i 
Foetus Ex Ore.

Har du noe du lurer på send 
spørsmål til: bilyd-styret@list.stud.
ntnu.no eller besøk våre hjemme-
sider:
http://org.ntnu.no/bilyd

Øvelser: MANDAGER kl 18.30. 
Åpen øvelse vil bli annonsert! 

Håper å se mange nye fjes fra kull-
11 til høsten!

Organisasjoner
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Organisasjoner

Giv Agt

Denne Proklamation retter sig ad I, 
der have en Musikant i Jers Abdo-
men

På vegne aph Det medicinske Selsk-
abs Høikancelli et Overphormyn-
derie haver jeg, qua forvalter av det 
på mine Skuldre tungt hvilende
Embed som Hr. Phormanden, den 

Det medicinske Selskabs Orchester
aller største og aldeles significante 
Glæde at ønske I Provincemænd et 
kvinder velkommen. Ad orienting: 
Det medicinske Selskabs Orches-
ter er uden den aller minste Tvivl 
den mest ærverdige Kulturinstitu-
tion i disse Egne. Det er således at 
anse som nær sagt et røverkøb når 
vi nu giver Dem, ja precis Dem, 
anledning til å trede ind i vor, i al 
Beskjedenhed, Clique très exclu-

Pustepilotene er en forening blant 
medisinstudentene ved NTNU i 
Trondheim. Formålet er å gi god 
informasjon omkring røyking, 
fortrinnsvis til ungdom. Vi håper 
dette kan bidra til at færre ung-
dommer begynner å røyke, og at 
røykende ungdommer motiveres 
til å slutte. Vår undervisning er-
statter ikke annen røykeforebyg-
ging, men er forhåpentligvis er 
annerledes tillegg. I tillegg håper 

vi medisinstudenter kan tilnærme 
seg ungdom på en litt annerledes 
måte enn den gjennomsnittlige 
læreren. Studenter er kanskje 
nærmere ungdommen selv i al-
der. Videre har medisinstudenter 
tilstrekkelig bakgrunn til å opptre 
med medisinsk autoritet i temaene 
som undervises.

For mer info se: 
www.pustepilotene.no 

Pustepilotene

Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. 

Foreningen ble stiftet 5. juli 2007. Det er ca. 60 studenter som studerer ved Forskerlinjen ved 
NTNU. 

Forskerlinjen er en egen linje under Profesjonsstudiet i medisin med 7 års varighet, hvor man 
oppnår tilnærmet en halv PhD ved fullført medisinstudium. Hensikten med linjen er å øke 
rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Formålet til linjeforeningen på forskerlinjen 
er å skape en faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim.

For mer info se:  http://signifikant.no

sive.

Så, ikke noget vrøvl nu. Hold jer 
aldeles phor god phor de øvrige
Studenterorganisationer og Deres 
flaue Ablegøier.

Gør det eneste rette. Bliv en medi-
cinermusikant!
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KRIMS er et åpent kristent fellesskap som legger til rette for refleksjon rundt utfordringer medlemmene 
vil møte som medisinstudenter og leger. Vi starter året med felleskirkegang i Nidarosdomen 29. august. Vi 
møtes like utenfor hovedinngangen (mot nord) kl. 1050. Senere på kvelden arrangeres det hybelkveld med litt 
kirkekaffe og pizza i Nordre Jonsgate 4. For de som er usikre på veien møtes vi utenfor MTFS kl 1745 og går 
sammen bortover. Vel møtt!

KRIMS

Organisasjoner

Kjære medstudenter,

Velkommen til Norges beste medi-
sinstudium. Mange har nok æren 
av at det er så bra nettopp her, men 
en viktig spillebrikke i utformin-
gen av medisinstudiet er studen-
tene. Studentrådet DMF er organ-
isasjonen for deg som er interessert 
i å bidra til et bedre studium, og 
det er mange måter du kan bidra 
på; alle kull skal ha sin kulltillits-
valgt som er kullets stemme utad, 
og som er medlem av Studentrå-

det. Eller du kan stille til valg som 
Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 
og representere alle studentene på 
fakultetet. Videre kan du stille som 
sekretær, økonomi-, informasjons- 
eller turnusansvarlig i Studen-
trådssekretariatet (SRS), eller leder 
for SRS. Og det finnes mange an-
dre verv, men det viktigste du gjør 
er å være informert og engasjert i 
ditt eget studium.

I tiden fremover skal fakultetet 
starte en revisjon av hele medisins-

tudiet, fra 1. til 6. studieår. Om det 
blir store eller små endringer, om 
endringene gjør studiet bedre eller 
verre, det har vi et felles ansvar for 
å følge med på. Men, til deg som 
er interessert i å ha en finger med i 
spillet: engasjer deg og still til valg 
på Allmøtet!

Studenrådssekretariatet (SRS)

Medisinernes Turgruppe - MTG

Vi har som mål å tilrettelegge for 
turer og tilby utlån av utstyr, et 
sosialt turmiljø, kurs og foredrag, 
samt medlemsrabatter på Skandi-
naviske Høyfjellsutstyr.

Vi sitter på et utstyrslager med 
mange telt for alle slags turer, 
pulker, primuser, gasskjøkken, 
sikkerhetsutstyr og mer som alle 
MTGere kan låne.

Høsten 2009 ble MTG sin første 
tur arrangert; 60 glade deltakere 
og flotte turer, samt allsang og øl 
rundt bålet på kvelden. Nye turer 
har vært arrangert siden den gang, 

Turgruppa er en relativt ny studentorganisasjon, stiftet 12. januar 2009. Gruppa fikk raskt mange medlem-
mer – vi var i 2009-2010 over 175 turglade medisinere. 

og 2011 blir neppe noe unntak.

Bli med på tur!
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Forskerlinja
Lyst til å gjøre enda mer ut av studiet?

Forskerlinja er en unik mulighet 
til å 

fordype seg, 
oppdage, 
nerde, 
pipettere, 
banne over statistikk, 
avveksle, 
få utløp for tvangsnevrotikeren i 
deg 
(sjekke, telle, sjekke, telle… forskn-
ing er NØYAKTIG arbeid), 
bli kjent med fagmiljøene, 
få ei favoritt-rotte, 
oppleve mai i Trondheim (= ha ek-
samensfri to vårsemestre (!)), 
gi navn til cellene dine (som du for 
øvrig må mate midt på natta), 
reise på konferanser i det store ut-
land (Athen, New Orleans, Amster-
dam, Budapest…) 
og ikke minst på Frampeik (norske 
forskende medisinstudenters kon-
feranse), 
være på god vei mot en doktorgrad 
før du aner ordet av det…

De fleste velger å søke forskerlinja 
på 2. året (frist 1. april), da finner 
man seg en veileder og et prosjekt. 
Det gjør man enten på egenhånd, 
eller etter at fagmiljøene har hatt 
felles presentasjon. Det er 12 plass-
er på hvert kull, og opptak er basert 
på personlig intervju og søknad 
med prosjektbeskrivelse. Når man 
er tatt opp (etter fullført 2. klasse), 
begynner man med et halvt år for-
skning (høst). Våren går man sam-
men med sitt opprinnelige kull; et 
halvt år i 3. klasse med dem. Som-
meren brukes til lønnet forskning, 
før man begynner i kullet under og 
gjør ferdig 3. klasse om høsten. 3. 

års eksamen har man i januar, den 
påfølgende våren blir 2. forskning-
stermin. Sommeren etter blir også 
brukt til forskning, før man begyn-
ner i 4. klasse med sitt nye kull. Så 
følger man dette kullet, men man 
mister ikke kontakten med sitt for-
skningsmiljø. Man skriver gjerne 
hovedoppgaven innenfor samme 
tema, og på høsten i 6. klasse skal 
man forsvare sin ”forskerlinjegrad” 
og samle alt man har gjort i en pre-
sentasjon. Forskerlinja er oppret-
tet for å få flere medisinere inn i 
forskning, så det ekstra året man 

bruker er finansiert av staten, dvs 
du får stipend og slipper å ta opp 
lån det året. 
Hør da: Du slipper å ta opp lån, du 
har sommerjobb i to somre, det 
teller som et år i spesialistutdan-
nelsen: du har alt å vinne på å bli 
med! 
(Og hvis du har lest alt dette, er 
du garantert nysgjerrig nok til å 
søke!)

Sjekk ut mer på http://www.ntnu.
no/dmf/forskerlinjen

På studiet
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Askil gir finger’n

- Vi vurderte ikke å begynne i Poznań, gjorde vi vel?

Huskeliste
De første ukene og månedene på studiet kommer det til å skje en hel del. Vi vil gjerne at 
du skal være forberedt og har derfor laget denne huskelisten til deg. Den er myntet mest 
på dem som ikke kommer seg hjem og får hentet klær og alt slikt med det aller første:

Ikke glem VITNEMÅL fra videregående og ATTESTER fra utdannelsen din. Alt slik skal leveres til kontroll.

Under fadderuka skal det arrangeres en A-FEST. Det vil si at du skal kle deg ut som noe på A.  Kostymer og klær 
til slike fester kan man ofte finne på Fretex, men kanskje vil du være ekstra kreativ og møte forberedt.

I løpet av fadderuka kommer du til å trenge klær og sko det “ikke er så farlig med” til noen utendørsaktiviteter. 
Ta med noen GAMLE TRENINGSKLÆR, de duger til bruk under BadCom også.

Når fadderuka er vel overstått er det tid for IMMBALL. Antrekket her er såkalt “studentergalla” - det vil si at du 
tar på deg det fineste du har tilgjengelig, man trenger ikke å gå til innkjøp av gallakjole eller kjole og hvitt.
- Gutter, ta med en dress.

I september er det tid for den årlige LÅVEFÆSTEN. Da drar medisinerne på bygda, smaker på karsken og hører 
på Åge og DDE. Til denne festen kler du deg ut med løsbart og skinnvest, fjøsklær eller rett og slett lager en 
kolleksjon av dårlig smak.

Baksida


