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Leder
Kull 17! Hei! 

Hvis du holder dette bladet i hånden betyr det at du 
har klart det - du har kommet inn på det beste medisin-
studiet i verden!  
 
Denne utgaven av medisineravisen Nocebo har vi laget 
spesielt til dere ferskinger.  Den inneholder veldig lite av 
hva du egentlig trenger å vite, men er laget for at dere 
skal få forberede dere på hva dere har i vente de første 
ukene på studiet. Vi har også samlet presentasjoner 
av alle de forskjellige studentorganisasjonene medisin-
studiet har å tilby. Det er mye forskjellig å velge mellom, 
men de har det til felles at de ikke ville vært her om det 
ikke hadde vært for hardtarbeidende studenter med 
enorm dugnadsånd. 
         
Du vil snart finne ut at dine nye medstudenter kom-
mer i alle former og farger. Noen er høye, noen lave, 
noen runde, noen pæreformede, noen kommer rett fra 
videregående, andre har tilbragt noen år på diverse 
institusjoner for å forbedre karakterer og noen har 
samlet alderspoeng. Men dere har alle en ting til felles, 
med hverandre og med studentorganisasjonene, dere 
ville ikke vært her hvis det ikke hadde vært for beinhard 
jobbing! Vel, dere som bare har samlet alderspoeng har 
kanskje ikke jobbet så veldig hardt, men hei - det gjør 

dere perfekte for Nocebo! Slå opp på side 32. 

Vi gleder oss til å bli kjent med deg, håper du vil være 
med å bidra.

Lise Kristian og Nikolai

PS: Ikke ta datoer og oppmøtetider som står i dette 
bladet så alt for seriøst. Det er stor fare for avvik.

Leder
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Hei mine fine nye medisinstudenter<3
Jeg starter med DET VIKTIGSTE først, da jeg fra egen erfaring vet sykt godt at få gidder å lese alt som står her 
uansett: dere måå være med i Facebook-gruppen vår(hvis dere har face da), der kommer det kontinuerlig til å kom-
me masse informasjon. Er du ikke med så let me know asap :)

Dere er sikkert kjempespente og gira på å starte på drømmestudiet, men slap heeelt av please. For før skolen og 
alt peset starter skal dere bruke de to første ukene til å bli godt kjent med kullet, og på tvers av kull. Som enhver 
linjeforening med en smule respekt for seg selv har vi selvsagt to sykt morsomme og innholdsrike fadderuker plan-
lagt for dere. Disse ukene legger mye av grunnlaget for det sosiale miljøet og samholdet på kullet. Med tanke på at 
vi(forhåpentligvis) skal gro fast her i seks år, og øya er småkjent for å være sin egen lille bobble halvveis isolert fra 
resten av NTNU, er dette superviktig. 

Men igjen: slapp heeelt av, for vi skal lose dere gjennom alt dere trenger å vite om skolen, bøker, tips og triks, UKA, 
Trondheim by og sosiale og sportslige aktiviteter både på og utenfor medisin i god tid før dere trenger det.  I det 
første semesteret har dere goood tid, nyt det og ikke stress for det ordner seg alltid for snille og flinke medisinstu-
denter. 

Så senk skuldrene, slapp av, og bare bruk alt av energi på å nyte disse to første ukene i ny by, på nytt studie og 
med en fantastisk gjeng med nye mennesker. Dere har så uendelig mange både frustrerende og fantastiske øyeb-
likk foran dere, og vi på kull 16 gleder oss ufattelig mye til å møte dere og introdusere dere for det. 

Xoxo og lots of love fra deres supergira faddersjef Karolina <333 (99335512, call me ;)(neida,(joda seff alltid om det 
er noe)))

Faddersjefen
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Velkommen kull 17!

Gratulerer så mye med plass på medisin her i Trondheim! Uansett om du har studert før eller ikke, så har dere alle 
til felles å oppleve livet som medisinstudent i Trondheim for første gang. Det er det bare å glede seg til! Foran dere 
har dere en utrolig bra tid. Mange er nok spente og kanskje litt nervøse, men det er ingen grunn til bekymring: 
faddersjef Karolina sammen med fadderkomiteen sin og resten av kull 16 kommer til å sørge for at alle får tidenes 
beste start på studielivet! 

På medisin er det ingen grunn til å kjede seg etter fadderukene heller: vi har grupper for alt og alle! Placebo er linje-
foreningen til medisinstudentene og arrangerer fadderuker, fester, Åre-tur, filmkveld og mye mer for alle på studiet. 
For de som ikke er kjent med begrepet linjeforening, så er det slik at (nesten) hvert studie har sin egen linjeforening 
som har ansvaret for det sosiale miljøet på studiet. Linjeforeningen fungerer også ofte som et bindeledd mellom 
fakultet og studenter, og mellom medisinstudiet og andre studier. 

I tillegg til linjeforeningen har vi flere små foreninger internt på medisin. Turgruppe, fotball, håndball, bordtennis, 
linjeforeningsavis, seksualundervisning, rusmiddelopplysning, studentpolitikk, akuttmedisin, kor, band, korps, hu-
manitærarbeid og enda litt mer. Det kan nesten virke litt overveldende mye til å begynne med, men det er absolutt 
verdt det å sjekke ut foreningene. Her er mulighetene store for å bli kjent med medisinere på kullene over, noe som 
kan være en fordel med tanke på både business og pleasure. Medisinstudenter er gode på begge deler. 

Men har man egentlig noe fritid som medisinstudent, lurer du kanskje på? Medisin er et utrolig spennende studie, 
men det er jo almen kjent at det også er utfordrende. Da virker det kanskje litt vanskelig å kombinere det med fes-
ter, turer og trening. Selv om det selvfølgelig krever litt jobbing, så er det ikke slik at du må sitte dag ut og dag inn 
på lesesalen. Det er vel så viktig å koble litt av, så bli med på sosiale ting også! Det er tross alt medstudenter som 
gjør studietiden til en fantastisk tid, ikke biokjemiboken. (For de aller fleste i alle fall, mulig det finnes en og annen 
som blir ekstatisk av sitronsyresyklusen. Det er selvfølgelig lov det også.) 

Det er nok mye mer du lurer på enda, men sjekk ut nettsidene våre www.mfplacebo.no og lik MF Placebo på 
Facebook for mer info. Selvfølgelig er det bare å ta kontakt med Placebo også dersom du har spørsmål, vi blir bare 
glade for å kunne hjelpe til både nå og gjennom resten av året!

Jeg gleder meg masse til å bli kjent med dere, kull 17! 

STOR klem fra Placeboleder Julie som er minst like spent på fadderuker som dere.

Placebosjefens hjørne
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Dekanus doserer

Kjære nye student!

Velkommen til Trondheim og velkommen til Fakultet for 
medisin og helsevitenskap (MH fakultetet) ved NTNU. 
Vi er svært glade for at du valgte å studere hos oss. 
NTNUs medisinstudium er populært og vi ønsker å leve 
opp til dette også i fortsettelsen. Vi har nylig gjennom-
ført en omfattende gjennomgang av studiet og vi kom-
mer under din tid som student til å innføre nye under-
visningsformer som blant annet e-læring og økt bruk av 
simulatorer for å gjøre utdanningen så god og fremtids-
rettet som mulig. Når du etter 6 spennende år er ferdig 
med studiene skal du ha den kunnskap, de ferdigheter 
og holdninger som skal til for å bli en god lege i Norge 
og verden for øvrig.

Det er ofte en tøff overgang å begynne å studere medi-
sin. Mengden kunnskap som skal læres virker uendelig. 
Dette er noe alle føler på i starten av studiet. Med jevn 
og systematisk arbeidsinnsats går det likevel veldig bra 
for de aller fleste. Du kommer å være en av 135 meget 
flinke studenter og som regel er alle topp motivert. 
Fellesskapet på medisinstudiet er unikt og den viktigste 
faktoren for at du kommer til å få en god læringsarena. 
Ved aktiv deltakelse fra starten i PBL-gruppen, på kurs 

og i forelesninger vil du bli klar over hva som forventes 
av deg. Vi har også læringsmål som forteller hva du 
trenger å kunne til eksamen. 

Mange beskriver sin studietid i Trondheim som kanskje 
den beste perioden i livet. For å kunne si det er det ikke 
tilstrekkelig med et spennende studium. Det er viktig 
at du ved siden av studiene har et rikt sosialt og aktivt 
liv. Du må også huske på å skaffe deg venner, dyrke de 
vennskapene du har og ikke glemme at det er et stort 
utbud av morsomme fritidsaktiviteter. Det finnes mange 
studentforeninger som dekker de fleste interesser. Du 
vil få mer informasjon om alt dette og bli godt tatt vare 
på av eldre studenter når du kommer til Trondheim. Du 
finner også mye informasjon på universitetets hjemme-
sider.

Igjen - velkommen til MH fakultetet ved NTNU. Vi gleder 
oss til å bli kjent med deg og til et godt samarbeid.

Med vennlig hilsen
Björn Gustafsson, Dekan
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Me, fadrane, vil ta på raude t-skjorter og møte dykk ved 
trappa framfor Samfundet (Elgesetergate 1, eit stort, 
rart og rundt bygg, umogleg å ta feil) klokka 08:30, før 
det heile startar. Me vil sørgje for at de finn fram og at 
din fyrste dag som medisinstudent blir den fyrste i ei 
spanande og flott tid.

Litt etter 08:30 ruslar me opp til Gløshaugen for å del-
ta på immatrikuleringa, som startar klokka 09:00. Det 
vil fyrst vere eit lite show ved vasskraftlaboratoriet ved 
Gløshaugen før ein går i tog til den store plenen på bak-
sida av hovudbygget, der det store showet er. Deretter 
er det ein seremoni i auditoriet i Kvinne-/barnsenteret på 
sjukehuset, med all den prakt staselegheit det medisin-
ske fakultetet meiner høver seg. Showet på Gløøshau-
gen er for alle dei nye studentane ved alle studia, medan 
det som skjer ved sjukehuset på Øya er eksklusivt for 
deg og dei andre medisinstudentane i kullet ditt.

Dette er stort sett innhaldet i det offisielle programmet. 
Det er det same kvart år, akkurat som det trønderske 
veret (ein del regn, mykje vind og nokre innslag av sol). 
Heldigvis treng du ikkje å uroe deg.

Universitetsområdet på Gløshaugen er stort, og sen-
termodellen på sjukehuset gjer at det heller ikkje her er 
noko problem å gå seg vill. Dersom det skulle skje med 
deg, eller du av ein annan grunn skulle trenge nokon å 
snakke med, er det berre å ringe faddersjef Karolina på 
telefonnr: 993 35 512 så vil alt ordne seg. Det er ingen 
kleskode, men immatrikuleringa er såpass høgtideleg at 
du heller ikkje verkar dum dersom du er litt pynta. Det er 
derimot veldig viktig at du møter opp. Du har møteplikt, 
og fråvere medfører tap av plassen. Sei frå dersom du 
ikkje kan møte!

Etter at det offisielle programmet er unnagjort, tek fad-
rane over og deler dykk inn i faddergrupper. Det er start-
en på faddervekene, som kjem til å bli ei veldig fin tid, 
både for dykk og for oss. Kva som skjer dei neste da-
gane kan du lese i programmet som er trykt på midtsi-
dene. Merk at her kan det skje ein del endringar, så hald 
deg oppdatert på www.mfplacebo.no eller på fjesboka.

Alltid greitt å bli ferdig med alle formalitetar. Onsdag 16. august er din fyrste offisielle dag som medisinstudent. Anten 
du er fersk student eller rutinert gløsar, må du møte opp denne dagen.

Din fyrste skoledag
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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.

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.

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 40 kronene kan komme godt med!

4. Søk studielån.
...også kjent som studielønn. “Æss, dette fikser jeg i sep-
tember, 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 kryp-
inn 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!

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:

Sjekkliste
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Din guide til hybel.no

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

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 kommentar: 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. Omnihict alaberf 
ermium ternihil cus ocus? Ifecips, utum me consciem tude 
in temquem nos, sim sedem diestraella

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.

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!
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Bøker!
 -hvilke skal man kjøpe til 1A?
På det første året på medisin kan det være en utfordring å bestemme seg for hvilke bøker man skal kjøpe. Det sies 
at det er lurt å spørre eldre studenter til råds, men samtidig får man høre så mange forskjellige meninger at det fort 
kan bli mer forvirring enn nytte. Her er det derfor forsøkt å gi en oversikt over hvilke bøker ”alle” har og evt. andre 
bøker som er nødvendig i starten. 

Eldre studenter selger ofte eldre utgaver av bøker. Fag som anatomi og cellebiologi endrer seg ikke så mye at det 
spiller noen rolle hvilken utgave av bøkene du har, så er ikke stor vits i å kjøpe nye utgaver dyrt når du kan få omtrent 
samme innhold til under halv pris. Vil du likevel kjøpe nye bøker,  er www.capris.no ofte billigere enn Tapir/Akademika.

Det er imidlertid viktig å huske at man ikke må lese alt i bøker. Mange studenter kjøper flere bøker enn de ender opp 
med å bruke. Forelesingene er ofte gode nok i seg selv, bøkene kan til dels være utdatert og mye kan leses på inter-
nett. I tillegg kan man finge mange nyttige linker og notater som eldre studenter har oppdaget og laget på placebo 
sin hjemmeside: http://org.ntnu.no/placebo/Nyttig.php

• Cellebiologi
I cellebiologi kan det kjøpes bok om ønskelig, ellers er en god del dekt i andre lære-
bøker, særlig histologibøker. Ikke nødvendig å kjøpe lærebok i dette faget, spesielt 
ikke om du hatt noe biologi før (feks bio1 fra VGS), de fire-fem gangene du evt trenger 
å lese i den så kan man gå til biblioteket eller låne av en venn :)

Essential Cell Biology: Stor og tykk lærebok i cellebiologi på engelsk, egentlig en bok 
for å forstå molekylær cellebiologi bedre. God for å få en introduksjon til svært mange 
av biologitemaene i 1AB. Den forklarer på en lettfattelig måte med mange bilder (Es-
pevik bruker ofte disse bildene på forelesingene). Til tider frustrerende at den er lite 
detaljert og ikke går i dybden. Litt rotete rekkefølge på noe av stoffet. Anbefales til alle 
som ikke har hatt biologi tidligere. Mye av dette stoffet er godt dekt i Geneser. 

Finnes også andre alternativer, feks The Cell, eller Molecular Biology of the Cell.

Youtube: Det komplekse i cellebiologien er ofte godt forklart på kjære YouTube. Kana-
len GarlandScience er ofte nyttig. http://www.youtube.com/user/garlandscience

• Biokjemi
Lippincott: Sammenfattet lærebok i biokjemi på engelsk. Mange syns dette er “må 
ha”-bok, mens andre synes den er ganske unødvendig, og at det holder godt med 
forelesningene til Sluppis (Geir Slupphaug) og wikipedia. Står veldig mye mer i den 
enn det vi forventes å kunne, og man kan lett bli forvirret. God hvis man vil skaffe seg 
litt utfyllende kunnskaper. Meget oversiktlig og ryddig.
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• Histologi
Histologi er et fag der man ser på mikroskopisnitt og lærer seg å gjenkjenne 
hvordan strukturene ser ut på cellenivå. I dette faget bør det kjøpes lærebok. 
Tre alternativer er de vanligste. Enten kun Wheater’s, eller Wheater’s og Gen-
eser, eller kun Ross. (Eventuelt Wheater’s og Ross. Eventuelt alle sammen for 
full forvirring - virkelig unødvendig!)

Wheater’s Histology: Veldig god lærebok og atlas i histologi (kanskje litt mer 
atlas enn lærebok). Engelsk. Relativt tynn bok med gode bilder som gir en 
god forståelse for faget. De fleste velger denne.

Geneser: Stor og tung dansk lærebok. Veldig godt detaljert, men dårlig på 
bilder. Noen syns imidlertid det er bedre å lese dansk enn engelsk. God på 
cellebiologi og cellesyklus. En bok du kan ha med deg gjennom hele studiet. 
Fungerer like mye som oppslagsverk som lærebok.

Ross: Grundig og god på engelsk. Mye bilder, svært gode oppsummeringer 
av alle snitt. Anbefales!

Gartner og Hiatt: Textbook of Histology - Mellomting mellom Wheater’s og 
Geneser.

Dalefag: Kompendier er ikke bare for gløsinger! Dette er egentlig en kort 
oppsummering av det du trenger, sammen med shotgun en sikker vinner til 
eksamen. Evt flott repetisjon etter måneder med Geneser. 

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

Shotgun histology: Youtubevideoer som tar for seg ulike vevstyper og organer. Veldig greie å se på! Mange bruker 
disse som erstatning for lærebøker, mens andre bruker begge deler. Enkle å følge med på, og har et greit nivå. 

Ackland Anatomy: Søk på “Ackland Anatomy” på youtube, og du finner videogjennomganger av anatomien, gjen-
nomgått på ekte menneskekropper. Også mulig å laste ned på nettet, eller å få gratis av en snill student i et høyere 
kull. Veldig gode filmer, selv om de ikke bruker ordentlige latinske navn. 

Dr. Najeeb: Indisk doktor med youtube-forelesninger på engelsk. Utrolig kunnskapsrik, med virkelig gode og 
forståelige forklaringer av vanskelige konsepter. Kraftig indisk aksent på uttalen, så litt vanskelig å forstå hva han 
sier de første minuttene før du venner deg til det. Ganske mange forelesninger på youtube, tilgang til enda flere kan 
kjøpes på det evigvarende tilbudet “75% off, only today! 45 $!!”.

Armando Hasudungan biology and medicine videos, please like and subscribe, join my forum and group: Fantas-
tisk youtuber som forklarer enkle og kompliserte ting kortfattet og presist. En vinner når det kommer til å skape 
oversikt!

Edutainment!
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Nytt sykehus - gamle sykdommer

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.

Medisinsk Teknisk Forskningssenter 
(MTFS) rommer fakultetsadminis-
trasjon, forskningslaboratorier, stu-
dentorganisasjonslokaler, lesesal og 
datarom. Bygget er ikke nytt, men 
masse glass og stål gir bygget et 
tidløst preg som minner vagt om an-
dre bygg i glass og stål. Ønsker man 
heller nostalgien bare et godt gam-
melt sykehus kan tilby er 1902-byg-
get 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 Nevrosen-
terene. De to førsnevnte blir du raskt 
kjent med på grunn av de store au-
ditoriene KBA og LA21, hvor du vil få 
dine første store forelesningsopplev-
elser. Er du av de meget eksklusive 
studentene som kom inn i øverste 
10% kan det hende du vil få tildelt 
PBL-rom på et av nevrobyggene 
første året, men sykehusets sentral-
nervesystem vil være mest interes-
sant 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 ellers 
skjer i byggene er langt på vei hintet 
i navnene.

Byggfase 2 er selve sjarmøretap-
pen i rotteracet om nytt universi-

tetssykehus. Det mest etterlengtede 
tilskuddet til betongjungelen er det 
myteomspunnende Kunnskapssen-
teret, et bygg hvis fire etasjer inne-
holder apotek, bibliotel, lesesaler, 
interaktive gestikuleringsleker, samt 
den kantina på Øya som foreløpig 
leder i kampen om Trondheims første 
Michelengstjerne. Relevant tillegg-
sinformasjon: Venerologisk klinikk 
befinner seg i første etasje, godt syn-
lig fra kantine og vrimleareal, hvilket 
betyr at enhver førsteklassing med 
nyervervet irritasjon i erogene soner 
etter overstadig beruselse og sosial 
atferd i fadderukene (les: deg), ikke 
vil forbli anonym særlig lenge. Frykt 
ikke: vi er alle helsepersonell, un-
derlagt den taushetsplikt man bind-
er seg til ved oppstart. Kunnskaps-
senteret inneholder også fakultetes 
stolthet, det store auditoriet KA12 
med plass til 380 mennesker. KA12 
besitter det siste innen teknologiske 
hjelpemidler. Hjelpemidler ingen av 
oss har møtt noen forelser i stand til 
å beherske. Bygget huser også det 
noe mer beskjedne KA11, som er en 
forelesningssal du vil se mye til.  

Bevegelsessenteret må ha blitt navn-
gitt av en sarkastisk sjel i helsebrans-
jen, da senteret huser hovedfagfel-
tene ortopedi og revmatologi. 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. 
Moterasisme eller snikreklame for 
Blenda hvitt? Ta debatten i fadderu-
ka!
Akutten og Hjerte-Lunge-senteret 
(AHL) er bygget med helikopterland-
ingsplass, og vi håper de fleste ikke 
får se innvollene av dette bygget før 
senere i studiet. Alternativet blir at 
legene må kikke på dine. Dersom 
man likevel ønsker en sniktitt anbe-
fales mindre skader som kan behan-
dles i den flunkende nye legevakten.

For de mer sadistiske sjeler an-
befales 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 folkeme-
disin, men her rynkes 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 medmed.studs på krop-
pen. Foruten formelle tafserom, eller 
ferdighetslabber som de også kalles, 
rommer helsehuset den største stu-
dentkantina i tillegg til sykepleierstu-
denter. Med andre ord mat for både 
mage og netthinne.
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August

Sommarferie.
 
Hybelleit. Ei uheldig tøyte 
har funne seg hybel på 
Flatåsen.  
 
Klinisk erfaring. Halve 
sjette jobbar framleis på 
ortopeden eller hjartemedi-
sinsk avd.
 
Ikkje sommarferie. 

PRE-FADDERVEKA 
Spionasje. Fadrane 
søker opp alle nye 
medisinarar av mot-
sett (same) kjønn.

 
 

 
Konten. 

PERI-FADDERVEKA 
Nocebo. Praktutgåve! 
 
Samhald. K17 4 evah!

Kommunikasjon. 
Fadrane får bruk for lege-
pasient-kurset.  
 
«Det-som-ikkje-må-
nemnast» skjer. 

POST-FADDERVEKA 
Hørest på hosten. 
Halve første hostar ut 
sin første Mycoplas-
ma-pnevmoni.

Gratis. Gute- og jente-
posen. 

September

Låvefest. Fest på låven til 
Relling-brørne på Byneset. 
Gratis karsk til Nocebo. 

Badekarpadling. Medisin 
vinn alt. 

Nevrogropa. IC går inn i 
fellesdepresjon. 

Chill med femte. 
IIIA byrjar så smått. 

Foetor ex ores 
opptak. Eller var det 
Foetus? Begge delar 
luktar vondt uansett.  
 
UKA-rekrutterin-
ga. Massesuggesjon 
(jf. The Wave). 

MTG-tur. MTG-tur for 
ikkje-MTG-arar. Eitt 
mannleg panikkåtak.  

Nocebo-opptak. Beste 
opptaket på medisin. 
Berre for innvigde. Bli 
med!

MSO-hyttetur. Sex.

TrAMS-hyttetur. 
N.F.F.S. (Norsk Forein-
ing For Skodelystne) på 
jukseblodkurs. 

Sånn NMF-greier. In-
gen veit kva det er.

Oktober

UKA. 
Feite konsertar, Samfundet 
er ope døgnet rundt, glade 
studentar, fulle studentar, 
kjendisinvasjon i T-town, 
ølsmaking, Rihanna tek 
turen, … 
(Allmøte) Labert oppmøte

UKA. 
… Trond Nordseth 
tek turen, Okto-
ber-fest, hyblane, 
hybelkaninane, 
jobbe som frivillig, 
speed-dating, Silent 
Disco, «steikje eg 
er sliten, men glad 
likevel», …

UKA. 
… UKA-revyen var bra, 
MS Orch speler plutse-
leg (og herleg), byrjande 
mangelsjukdommar, mista 
kortet, treft ei(n) på siv.
ing., spør mor om meir 
pengar, første epilepsiåta-
ket.

Post-UKA. 
Koma etter UKA. 
Smerteveka kom treffan-
de for IC.  
 
Ikkje-eksamenstid. 
Nokon i første byrjar 
ex.phil.-eksamenstid.

November

Levanger-bortsend-
ing. Første pulje sendt av 
Fakultetet FMH (Fuck Me 
Hard) til konsentrasjonsleir 
på Levanger (Grini).

Samfunnsmedisin. IIIC 
slår kvarandre i scrotum/
mammae med Noregs lover. 

Generalforsamlin-
gar. 
Alle verv fyllast på 
magisk vis.  

Nocebo si juleøls-
making. Beste festen 
og gratis øl! Grunn 
i seg sjølv til å joine 
Nocebo. 

Vervangsten. Somme 
har teke tre verv for my-
kje. 

Norskkurs. Utvek-
slingsstudentane snakkar 
plutseleg norsk! 

Bomskott. 4 av 5 
førstisar innser dei har 
valt feil perspektivemne. 
#Antropologisk sosiolo-
gi.

Placebokos på Stud-
salen. Gløgg og kle-
mentinar. 
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Desember

Juleblot. Studentarhytta i 
taktlaus fyll. <3

Julekonsert. Foetus og 
Bilyd syng jula inn. <3

NMF’s juleverk-
stad. Huset med 
«universell utforming 
for rullestol» vinn 
peparkaketevlinga.

Nocebo! Beste som 
har skjedd i advents-
tida. 

Ex.phil.-eksamen. 
Perspektiveksamen. 
Ekskursjon til Dragvoll, 
første og siste gong. 

Legefrakk. Første lege-
frakkbilde på Facebook 
frå førstisar. 

Juleferie. 

Ikkje juleferie. For-
skarlinja.  
Kontande i IID. 

Januar

Ekspertar i team. 
Sjølvmordraten for IIIB 
aukar drastisk. 

Placebogeneralforsam-
ling. Minner om vervang-
sten.

Back to School.

Disseksjon i gang. Tre bar-
ske gutar svimar av.

MTG-tur. Avlyst 
grunna «dårleg vêr».
 
MTG-styretur. Same 
helga pga. «godt 
vêr». 

Åre. Åre(t)s beste op-
pleving! Send sladder 
til Nocebosnapchat: 
legespritposten

MTG-ekstremtur. Skik-
keleg suksess! Ei avfrosen 
tå ligg att i Trollheimen.

ImmunoLOLogi. Videm 
har teke over immunolo-
gi-forelesingane att. 120 
bakoversveisar.

Utveksling.  
Tredje søker utveksling. 
Dei som skal til USA 
kjenner ikkje kvarandre.  

Nocebo. Avsløringane 
og bilda etter Åre og Ju-
leblot. Alle Nocebo-arar 
blir skåna. 

Februar

Utvekslingspanikk. Fjerde 
som kjem att frå utveksling 
byrjar eksamenstid. 

Parring. Første kull 14-kull 
17-paret (Verandan i Åre). 

Kulldeling.  
ID skaper tidenes 
såpeopera-drama. 

Mattjuv. Første 
jogurten stolen på 
LAB. 

Nocebomøte. Et-
ternølarar kjem til Noce-
bo. Reportarar lager 
klinekart frå Åre. Tre re-
portarar går under cover. 

«Eksamenstid». Nokon 
i første set inn støyten 
her, og er utbrunne i 
mai. 

Kommunikasjons-ek-
samen ID. Dramastu-
dentane smør tjukt på.
 

Mars

Mage-tarm-disseksjon. 
Stinkar over heile LAB. 
Nocebo rapporterer. 
 
Mjølketjuv. Første flaska 
med morsmjølk stolen på 
LAB. 

MTG-fjellskitur. Dei 
som ikkje torde vere 
med på ekstremturen, 
er med. Tjue gnagsår 
og ein pnevmothorax.

Expedition. MS Orch 
jublar hemningslaust over 
Meråker-turen sin.

Påskeblot. Den siste 
godfesten før sommaren. 
Nocebo med alkometer. 

Påskenøtter. Minst fire 
forskjellige videonøtter.
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April

Forskarlinjekull 17 er 
klart. 11 søkarar, alle kom 
inn. 

Prokrastinering. Rein hy-
bel, spissa blyantar, legge på 
trekk på bøkene. Ikkje byrja 
å lese enno.

Signifikant gir ut 
vaflar. Elskverd frå 
dei som ikkje har ek-
samen. Straumen går. 

Middagstjuv. Første 
treretters Fjordland 
stolen på LAB.

Nocebo. Siste Nocebo 
med dei beste reportas-
jane og alt av sladder og 
Blot.

Placebo-kos. Placebo 
kjem med kake og kaffi på 
lesesal. <3

Ekte eksamenstid. 
Når første hadde trunge 
å byrje innspurten.

Grilling i Kontepark-
en. MS Orch har kon-
sert. 

Mai

Forskarlinjesjalusi. For-
skarlinjestudentane har sin 
første eksamensfrie vår. 

Finalebanen. Fristar 
meir enn på lenge! 
YOLO-arar speler 
volleyball. 

17. mai. MS Orch og 
Placebo tek gata med 
storm. 

Eksamen for første.

Juni

Eksamenspanikk. 
Førsteklasse sine insta-bilde 
hjelper ikkje. 

Eksamen for andre og 
tredje. 

Eksamen for 
fjerde.  
Terroreksamen.

Eksamen for sjette. 
Piece of cake. 

Legegrining. Der ferdige 
dokterane innser at dei 
ikkje skal sjåast meir. 

Legegrining. Nostal-
gien frå sjette vil ingen 
ende ta. 

Juli

Signifikants sommarpro-
gram. 
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Medisinstudent i Trondheim
Trondheim er ikkje som andre 
studentbyar. Medisinstuden-
tar er ikkje som andre stu-
dentar. Studentane frå heile 
landet har i mange år vore 
med på å setje sitt preg på 
byen, og dette kjem du til å 
merke allereie i løpet av fad-
derveka.

Medisinstudentar har heldigvis 
ein mjuk start, der dei fyrste vek-
ene går med til introduserande 
førelesningar som er lite relatert til 
pensum. Dette kombinert med at 
eksamen er farleg langt unna, gjer 
at du har god moglegheit til å ut-
forske byen og delta på det som 
skjer det fyrste semesteret. Det er 
nemleg stadig noko som skjer, og 
det er mange som ønskjer å trek-
kje merksemda di vekk frå lesing 
og studie.

Dei fleste studentane i Trondheim 
er ikkje trønderar, noko som kan-
skje gjeld i endå større grad for 
medisin enn for andre studie. Det 
er både spanande og skummelt å 
kome til ein heilt ny stad, der du 
kanskje ikkje kjenner nokon. Då 
er det viktig å hugse at det berre 
er i trønderske auge at Trondheim 
er ein stor by, og at det er likt for  
alle andre studentar som òg kjem 
utanbys frå. Med dette som ut-
gangspunkt går det fort både å 
lære å orientere seg i byen (ikkje 
veldig nødvendig sidan du uansett 
kjem til å berre sitje på lesesalen) 

og finne seg nokre gode venner 
(veldig nødvendig sidan du uansett 
kjem til å berre sitje på lesesalen).

Neida, ein sit ikkje berre på lesesalen 
på medisin, men det er likevel ny-
ttig å få seg gode vener. Utan dei vil 
studietida bli lang og tung, medan ho 
fort kan bli for kort med dei. Det er 
viktig å hugse at «det ordnar seg», 
eksamen er nemleg ikkje før til våren. 
Betre moglegheit til å engasjere deg 
og more deg enn det du har no i 
fyrste semester får du ikkje, det blir 
nemleg ikkje mindre å gjere i seinare 
semester.

Haustsemesteret er fagleg sett ik-
kje så veldig krevjande: Med litt 
jamn jobbing med medisinfaga (vil 
verkeleg tilrå dette sjølv om det til 
tider kan verke tungt og tørt) og eit 

skippertak før eksamen i examen 
philosophicum og perspektivemnet, 
så vil du sleppe å måtte ta med deg 
bøkene heim til jul. Det er altså nok 
av tid til MedHum, MSO og MTG, 
eller eventuelt sjakk og seiling om du 
føretrekk det. Du kan finne det meste 
i Trondheim.

Det er tre ting du bør fokusere på 
det fyrste semesteret: Få deg nokre 
gode venner, finn deg noko å gjere 
utanom lesinga, og prøv å presse 
inn nokre gode studievaner. Prior-
itert i den rekkjefølgja. Skulle det 
vere noko er det berre å spørje eldre 
studentar (t.d. om tips til gode pug-
geteknikkar).

Det er ein god fellesskap på tvers 
av klassane, og det er det berre å 
utnytte.
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Trondheim A til Å
AtB
Desse må du uunngåeleg setje din lit til så 
lengje du ikkje er busett midt i smørau-
ga. Eit busselskap som ikkje alltid er 100% 
påliteleg.

Bymarka
Her finst skyløyper, badevatn og milslukarar 
frå NTNUI, avhengig av årstida. Neida, NT-
NUI bur visst oppi her, sommar som vinter.

Café Løkka
Tilbaktrekt og avslappa stad som trass 
namnet nyttast mest som bar.

Dahls
Mogleg det beste ølet i verda

Elgeseter gate
Sjølve aorta i studietilværet ditt. Denne gata 
kjem du til å forbanne mange tusen gonger 
medan du står og venter på grønt lys

Flatåsen
Her er villastrøk, ghettostrøk – og strøk med 
bitre medisinstudentar som har blitt lurt til 
å leige ein «sentrumsnær hybel» utan å vere 
kjende i byen.

Gløshaugen
Idrettssenteret, bokhandelen, Dødens Dal og 
gutar (sistnemnde finst i avgrensa opplag på 
medisin). Det er vel strengt take det du treng 
vite om Gløs.

Hybelfylla
Anten finn du deg ein gjeng sjølv, eller så får 
du vener på Samfundet. Uansett kjem du til 
å hamne på nachspiel i lokala som er Trond-
heim sin dårlegast verna løyndom.

ISFiT
International Student Festival in Trond-
heim. Store greier, går av stabelen i 2019, 
som vanleg i skyggen av UKA.

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

Karsk
Må berre prøvast. Og tru oss, det kjem du til 
å gjere. Før eller seinare.

Livid jeans
Trondheims eksportprodukt nummer 
ein etter ovennevnte styrkedrikk. Leverar 
plagg einkvar trønder bærer med stolthet.

Munkholm(en)
Lokalt, alkoholfritt øl og eit populært 
reisemål, nokre små minutt med båt frå 
Ravnkloa.

Nidar
God sjokolade, har fabrikk med fabrikkutsal 
i Trondheim. Kjøp gjerne inn i forkant av 
faddervekene og del ut til fadrane..
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Langhåra venstreback på Ranheim på 70-ta-
let. Neida, grunnleggjaren av byen, og den 
høgaste statuen du finn.

PBL (Problembasert læring)
Viktig del av undervisningsformen her på 
medisinstudiet. Det er berre å glede seg til 
kake og kos.

QRS-kompleks
Veit du ikkje kva eit QRS-kompleks er, seier 
du? Gled deg til forelesningane med kardi-
olog Jan Pål Loennechen.

Rosenborg
Å hei å hei å hei å håååå. Ditt nye favorit-
tlag.

Skinnvest
Det blir ikkje fest utan. Sånn er det berre.

Trondheim Torg
Mogleg det styggaste bygget i byen, men 
likevel ein stor del av shoppingmoglegheit-
ane i byen. Om du lever på berre studielånet 
må du nok nøye deg med å kikke i vindau-
ga.

Uvêr
Førebu deg på dette i Trondheim. Vêret 
er stort sett skiftande, og det kan vere sol, 
regne, snø, hagle og blåse på ein og same 
dag.

Værnes
Trondheim lufthamn, som ligg ein halvtime 
frå Trondheim. To konkurrerande flybussar 
kjører deg her.

X-Ore
Kortversjon av latin for «ut av munnen», og 
inngår i «Foetus Ex Ore», mannskoret ved 
Det medisinske fakultet. Inkje sete er tørt 
når desse herrane tek til med vakker song.

Webmail
Du får tildelt mailadresse ut frå ein obskur 
kombinasjon av bokstavar i namnet ditt, 
og mailen bør sjekkast jamnleg viss du har 
håp om å få med deg forelesningar og spam. 
Mest av alt er det spam.

Y-kromosom
Noko NTNU-leininga openbart meiner det 
er for mange av på Gløs, men som det blir 
stadig færre av på medisin

Zygote
Befrukta eggcelle – me har alle vore eitt ein 
gong. Det er berre å glede seg til Harm-Gerd 
Blaas skal utdjupe omkring det spenningsf-
ylte sædcellekappløpet.

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

Øya
Den absolutt beste staden å busetje seg. Kort 
veg til sjukehuset, Samfundet og friidretts-
banen. Avhengig av kva du prioriterer fyrst.

Åre
Årets store høgdepunkt kjem i januar. Sver-
ige, snowboard og starköl i skjønn symbiose.
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Velkommen til Fadderuka 2017!

Du har heilt sikkert høyrt om faddervekene, eller kanskje har du vore med på ei fadderveke allereie på 
eit anna studie? Meir enn to veker moro kor du blir kjend med dei andre fadderungane og fadrane, 
leike heilsprøtt, feste og ha det som plomma i egget (eller som zygoten, som vi medisinarar plar seie). 
Og til de som har hatt fadderveka før – dei medisinske faddervekene er garantert mye betre.

Kjære framtidige fadderunge, 
velkommen til medisin! 

Kva er no denne fadderveka, lur-
er du kanskje på? Fadderveka er 
pangstarten på tilværet som student 
på NTNU. I løpet av desse dagane 
har vi lagt opp ei overdådig mengd 
spennande aktivitetar som er koor-
dinert med fakultetet, og her skal du 
bli kjend med dei nye klassekamera-
tane dine. 

Fadderveka startar 15. august med 
faddergruppeinndeling og de blir delt 
inn i faddergrupper med faste fad-
rar. Bruk dei aktivt, spør og grav om 
det du lurer på, der er grunnen til at 
dei er der! Onsdag 16. august smell 
den videre kl 08.30. Da skal du møte 
opp utanfor Samfundet. Det raude, 
sylinderforma Samfundet ligg i El-
gesetergate 1 rett ved sørbrua over 
Nidelva, og er eit kjent landemerke 
og møteplass for trondheimsstuden-

tane. Ved trappa utanfor hovudinn-
gangen står fadrane i raud skjorte og 
ventar på deg, og så går vi i samla 
flokk oppover til Gløshaugen der im-
matrikuleringa finner sted kl. 09.00. 

For at du skal ha det gøy under fad-
derveka, få nye venner, skjønne kva 
du går til og kanskje tilmed finne 
noko å halde på med på fritida, har vi 
nøye sett saman eit vakkert og variert 
faddervekeprogram. Dei komande 
dagane vil vere fulle av alskens aktiv-
itetar, festar med berre medisinarar 
og med andre linjer og du vil være 
eit fullverdig medlem i linjeforeininga 
MF Placebo. Immatrikuleringsballet 
rundar av fadderveka veka etterpå, 
og der får du treffe studentar frå dei 
eldre kulla etter ballmiddagen. På 
neste sida i blekka finn du oversyn 
over aktivitetane i Fadderveka. Riv 
det ut og heng det på veggen! 

Så var plutselig faddervekene over, 
og skolebenken krev sitt til det fulle. 

Er all moroa over no? Nei, utan at-
terhald, det er no den verkelige mo-
roa byrjar. Det er no Badekarpadlin-
ga er, MedHumløpet og -revyen vil 
ha deg med, medisingruppene som 
Medisinernes seksualopplysning og 
Medisinernes turgruppe som du kan 
lese meir om seinare i blekka, vil utan 
tvil ha deg med, UKA kjem og det blir 
nye, feite medisinfestar! Det er berre 
å byrje å glede seg, det gjer i alle fall 
vi!

Etter kvart finn du ut kva du vil gjere 
utanom studiet, og da er du glad for  
at du trakk det lengste strået og val-
de Trondheim som studentby, for her 
er det verkelig mye å gjere! Mange 
vel å engasjere seg i NTNU Idrett, 
NTNUI, eller bli med på eit eller anna 
vis på Samfundet. Kanskje finn du 
noko heilt anna du vil lære deg her 
òg – det er ekstremt med tilbod, 

Men du treng ikkje å tenke på det 
no, for først er det fadderveke! Meld 
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deg på gruppa «Medisinernes fadde-
ruker NTNU 2017» på Facebook og 
sjekk ut jamlig linjeforeininga si nett-
side www.mfplacebo.no og Face-
book-gruppa for dei siste oppdate-
ringane. 
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Program for fadderukene 14.08 - 31.08.2017:
MANDAG 14.08: KOM-I-GANG-DAG
På Stripa på Gløshaugen kl. 10-15 vil du kunne møte styret i studentforeningen til medisin, MF Placebo! Vi vil være 
tilgjengelig for en hyggelig prat, eller for å svare på små og store spørsmål om medisinstudiet, foreningene og livet 
som student i Trondheim generelt. Vi gleder oss til å treffe dere!

TIRSDAG 15.08: INFO OG LEILIGHET-TIL-LEILIGHET
Dagen starter med en introforelesning (tidspunkt og sted kommer nærmere), der styret i MF Placebo presenterer 
seg og fadderukene, sammen med fadderkomitéen. Dette er en introduksjon til livet som medisinstudent, og ikke 
minst en introduksjon til fadderukene!

16:00: Leilighet-til-leilighet!
Det er klart for MF Placebos aller første leiglihet-til-leilighet! Leilighet-til-leiglihet blir en vandring gjennom byens 
gater hvor vi besøker fadderne som har gjort om leilighetene sine i stil med 6 ulike temaer. Her får du sjansen til å 
bli bedre kjent med byen, og ikke minst faddergruppen din, gjennom ulike leker og mye moro. Etter å ha fullført en 
rute på 6 leiligheter, avsluttes kvelden på utestedet Studio 26. Ta med noe å spise og drikke på!

ONSDAG 16.08: OFFISIELL IMMATRIKULERING OG FEST PÅ SAMFUNDET
Kl. 08.30: Oppmøte foran Studentersamfundet. Vi går samlet opp til immatrikuleringen på Gløshaugen ca. kl. 
09:00. Her finner du program for immatrikulering på Gløshaugen.
11:00: Vi møtes igjen foran hovedbygningen på Gløshaugen og spaserer samlet ned til Høyskoleparken. Her får 
dere gratis mat og drikke!
12.00: Immatrikulering på Fakultet for medisin og helsevitenskap i Kunnskapsparken foran Kunnskapssenteret.
14.00: Etter arrangementet utenfor Kunnskapssenteret vil vi følge dere til auditorium KBA i Kvinne-barn senteret. 
Her blir du ønsket velkommen til medisinstudiet og blir registrert som ny student. 
NB! Det er pliktig oppmøte på denne delen av immatrikuleringsdagen hvis du vil beholde studieplassen din.
Kl. 17:00: Vors med faddergruppene før vi møtes på Samfundet! Ha på deg t-skjorten du fikk utdelt, så kjenner vi 
hverandre igjen. OBS! Selv om Samfundet er stort, kan det bli fullt. Vi bør derfor være på Samfundet kl. 21:30.

TORSDAG 17.08: TOUR D’ILE OG KOSEKVELD
12:00: Oppmøte utenfor MTFS.
Tour d’Ile er et rebusløp på St. Olavs, hvor dere i faddergruppene skal bli bedre kjent med sykehusområdet! Dagen 
vil gi en liten smakebit av steder som vil bli gjengangere i løpet av medisinstudiet, spesielt første studieår. I tillegg 
vil dere bli bedre kjent med mange av våre flotte foreninger! Faddergruppene konkurrerer mot hverandre på de 
ulike postene, og vinneren vil bli annonsert senere i fadderuka. Vel møtt!
18:00: Kosekveld og workshop
Faddergruppene avtaler selv hvor dere skal være. Nå er det tid for en liten workshop. På idrettsdagen skal det vis-
es fram et show, og det vil bli kåret en vinner. Finn frem kreativitet, saks og papir, og lag det beste showet!

FREDAG 18.08: IDRETTSDAG OG GUTTE/JENTE-VORS
09:00: Oppmøte SiT idrettsbygg, Gløshaugen
Idrettsdagen er et morsomt avbrekk i fadderukene. Faddergruppene skal konkurrere i teatralske og sportslige 
ferdigheter. Dagen starter med fremføring av show, deretter blir det idrettsturnering. Idrettene det skal konkurreres 
i er volleyball, kanonball og fotball. Det vil bli premie til vinnerne av turneringen og til de som kåres som vinnere for 
beste show. Dette blir gøy og er kjent for å være en populær dag! Vel møtt!

På ettermiddagen/ kvelden blir det gutte/jente-vors. Her skal fadderbarnguttene vorse med fadderjentene og fad-
derbarnjentene vorse med fadderguttene. Det blir morsomme leker og mingling der målet er å bli enda bedre kjent 
med hverandre. Etterpå møtes alle på Nattergalen bar. Ta med noe godt å drikke, en hvit t-skjorte som kan ødeleg-
ges og god stemning!

LØRDAG 19.08: MEDISINSKE FADDERLEKER OG COLLEGEFEST
11:00 til ca. 15:00: Medisinske fadderleker
Medisinske fadderleker vil foregå i Høyskoleparken, rett ved både St. Olavs og Samfundet. Denne dagen konkur-
rerer faddergruppene mot hverandre i mange forskjellige leker og konkurranser. Disse krever ikke særlig sportslige 
ferdigheter, men er primært en morsom dag i parken for både faddere og fadderbarn. Dette blir en fin måte å starte 
dagen på! Til slutt vil det bli en finale, der vinnergruppen får navnet sitt inngravert på vandrepokalen. Det vil bli 
pauseposter underveis der man kan slappe av og spise snacks, så ta med mat og drikke.

Kl. 18:00: Vors før Collegefest med studenter fra arkitekt!
Collegefest på Skiboli på Gløshaugen! Her får dere se litt andre fjes enn de vi ser på Øya hver dag. Ta på deg 
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cheerleaderuniformen, hockeytrøya, redneck-antrekket eller noe annet amerikansk. Du bestemmer selv hvor langt 
du vil dra den. Et medisinerband (blir annonsert senere) kommer og spiller for oss.

SØNDAG 20.08: JUNGELREBUS
Er du klar for arrangementet som fikk høyest score av alle under fadderukene 2016? Frisk luft, samhold, lagarbeid 
og smiskepoeng venter i vakre omgivelser på turen til et av Trondheims flotteste turmål. Kan det bli bedre? Nei! Kle 
deg etter været, ta med deg mat, drikke, og gode sko. Gjør deg klar til å nyte utsikten over byen fra Geitfjellet! Det 
finnes vel heller ingen bedre kur mot en eventuell hangover enn frisk luft i godt selskap?
Oppmøte i Ilaparken:
Faddergruppe 1-3 møter kl. 13:00
Faddergruppe 4-6 møter kl. 13:30
Faddergruppe 7-9 møter kl. 14:00
Faddergruppe 10-12 møter kl. 14:30

MANDAG 21.08: PUB-TIL-PUB
På pub-til-pub-runden skal dere besøke puber rundt om i Trondheim, hvor ulike leker, oppgaver og utfordringer 
venter dere. Dette er kjent som et av fadderukens morsomste arrangement! Dere skal gå i grupper på 5-6 stk. og 
skal sammen finne veien fra pub til pub ved hjelp av et kart dere blir tildelt. Dette er med et liiite forbehold; hendene 
deres er stripset sammen hele kvelden! Her vil dere få muligheten til å bli bedre kjent med byen og andre medstu-
denter utenfor faddergruppa. Det vil bli mulig å kjøpe drikke på pubene dersom man ønsker det. Runden avsluttes 
med oppstartsfest på Downtown sammen med eldre kull.

TIRSDAG 22.08: PRESENTASJONSKVELD
Kl. 17:00 – LA21 (Auditorium i Laboratoriesenteret)
Her vil de ulike studentforeningene på medisin fortelle hva de driver med. Etterpå blir det stands i vestibylen på 
lab-senteret. Kake garanteres. Velkommen til det fantastiske studentmiljøet i Trondheim!

ONSDAG 23.08: BOKSTAVFEST MED EMIL
Linjeforeningen MF Placebo er gift med linjeforeningen EMIL, fra energi- og miljø. Derfor ønsker vi å bli kjent med 
alle nye EMILere! Dette er en utkledningsfest der kun fantasien setter grenser! Vi i Placebo kler oss ut som noe på 
E, EMIL kler seg ut som noe på P. Vi vorser i faddergruppene og møter en faddergruppe fra EMIL. Etter hvert setter 
vi kursen mot The Mint hvor dere får se litt av Trondheims natteliv.

TORSDAG 24.08: NMF-DAGEN
Dette er fadderukas desidert chilleste dag! Gled deg til god mat, godt selskap og god underholdning – alt til den 
nette sum av null kroner! Dette er et arrangement i samarbeid med DanskeBank og Norsk medisinstudentforening 
(NMF). Les mer om NMF her. Mer info kommer.

FREDAG 25.08: KORSVIKA MED SYKEPLEIERSTUDENTENE
Vi har en date med sykepleierstudentene i Korsvika! Det vil bli mulighet for et bad i Trondheimsfjorden, kubbspill, 
fotball osv. Dette blir en rolig forberedelse for det som skal skje i nær fremtid… informasjon kommer kanskje.

LØRDAG 26.08: OBLIGATORISK INNFØRING I BRUK AV ROBOTTRALLER, GRUPPEROM OG RØRPOST, 
SAMT AVSLUTNINGSFEST
Kl. 09:00-15:30 Oppmøte på MTFS
Velkommen til kurs i bruk av St.Olavs nye teknologi. Robottrallene, adgangssystemet og rørposten kommer til å bli 
en viktig del av deres studiehverdag. Dette kurset er obligatorisk for å kunne bruke grupperom på Øya, og man bør 
ikke gå glipp av muligheten. Oppmøte registreres av studiekonsulent.

På kvelden blir det avslutningsfest! Det blir utdeling av premier fra de ulike arrangementene tidligere i fadderukene. 
Mer info om tid og sted kommer.

SØNDAG 27.08: SWING-KURS OG KOSEKVELD MED FADDERGRUPPA
En hver medisinstudent med respekt for seg selv kan kunsten å danse swing. De fleste har lite eller ingen erfaring 
med dette, men det er lett å lære (og tidenes beste sjekketriks?). På kvelden blir det en siste kveld med faddergrup-
pene med mye kos og god mat. Her kan dere få noen nyttige tips fra fadderne, for eksempel om hvilke lærebøker 
de har brukt og hvordan de har lagt opp sin studiehverdag. Gull verdt for en ny medisinstudent.

TORSDAG 31.08: IMMATRIKULERINGSBALL
Fadderukene skal på tradisjonelt vis avsluttes med et immatrikuleringsball. Denne høytidelige avslutningen byr på 
deilig middag, taler, sang og dans. Dette er en årelang tradisjon for både faddere og fadderbarn, så dette er noe du 
ikke vil gå glipp av! Ta på deg det fineste du har i skapet og kom! Ballet vil koste rundt 450 kr. Påmelding kommer i 
starten av fadderukene.
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Skaperne av fadderukene

Medisinske fadderleker

Isac trives best med ski på bena, 
høyt oppe i fjellheimen. Han er typen 
som tar på seg alt av ansvar og gjør 
det med stil. Denne gangen skal han 
arrangere (en av de morsomste akti-
vitetene) fadderlekene. Når Isac har 
ansvaret vet man at der blir dritbra.

Jungelrebus

Sigurd Gude er mannen som skal 
lose oss gjennom jungelrebusen i 
Bymarka. Som halvparten av kull 16 
kommer han fra Asker/Bærum-om-
rådet. Mer sosial og jovial fyr enn 
dette finner du ikke! I tillegg er han 
en bereist kar som har overlevd 
jungelforhold før, så dette ansvaret 
er som skreddersydd for Sigurd! 
Her er det ingen grunn til bekymring 
folkens, dette blir magisk!

Gutt-jente

Ansvarlig for gutte-jente-festen er Blåshild Rimdal. 
Jenta med det største smilet og den mest smittende 
latteren i fadderkomiteen garanterer alltid god stemn-
ing hos guttene, spesielt om de er fra Bærum. Åshild 
er også den taneste av alle damene på hele kull 16, 
spesielt på magen, og er også glad i en drink eller fire. 
Gutte-jente-festen er garantert i trygge hender med 
denne snuppa i førersetet. Vi gleder oss! I tillegg til å 
være fadderkomiteens desidert taneste (spesielt på 
magen)er Blåshild en av dem med det største smilet 
og herligste latteren. Åshild sprer fantastisk stemning 
overalt hvor hun er, og liker drinkene som hun liker 
sine vestkantgutter, store og mange. Det er derfor 
ingen grunn til å tro noe annet enn at gutte-jente-fes-
ten må bli en heidundrandes braksuksess med denne 
snuppa fra Bærum i førersetet. Vi gleder oss!

NMF-dagen

Vår egen kjære NMFer er en kul 
dame fra Moldeområdet som skal 
sørge for at kull 17 legger sin elsk på 
NMF. Det tror vi at hun klarer med 
glans for vennligere vesen skal du lete 
lenge etter! Vi digger Marianne!
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Pub til pub

Arththi er altså- og man skulle ikke tro det når man ser 
henne lese flittig på lesesal- definisjonen på good girl gone 
bad. På fest finner du henne midt på dansegulvet med 
armene veivende rundt seg- hvis hun ikke har låst lepper 
med en eller annen kjekkas;) og det ryktes at Downtown er 
der det schmeller i fadderukene. Det er bare å passe seg 
gutter!

Immball

Guro er den råeste dama på medisin. Ikke spør meg hva 
hun tar hun tar, men hun har i hvert fall stålkontroll. I tillegg 
ryktes det at hun er fra samme bygda som Matoma, så 
det sier seg selv at immballet blir legendarisk. No pres-
sure, Guro;)

Tour D’ile

Tour d’Ile ledes i år av Gustav Graabak, vårt svar på Pet-
ter Northug! Da er dere i sånn passe gode hender, da det 
ikke er altfor mange rundkjøringer på sykehusområdet. 
Uansett er Gustav en mann med kontroll på sysakene. 
Dette blir bra!
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Tour D’ile

Stine - søt, snill solstråle som er helt craycray på 
fest - denne jenta er det umulig å ikke bli glad i. Har 
hun en mimosa i hånden og en TIX-sang på anleg-
get (så lenge det ikke er Ed Sheeran), er det bare 
å kjøre på!! Med hennes vittige innfall og alltid blide 
humør, er det topp stemning uansett hvor hun er, og 
ryktene sier at hun og Magnus har mekket tidenes 
leilighet-til-leilighet! Gled dere fadderbarn! 

Magnus/Nebbebæssen - fadderkomiteens hov-
edrepresentant for vakreste BERUM. Med hans 
ralph-lauren-skjorte, kakibukser og hårsleik - er det 
umulig å ta feil av hvor denne gutten kommer fra. 
Med damene rundt seg på fest er han i sitt ess - 
men han har nå slått seg ned med sin kjære. Festen 
har likevel såvidt begynt, og han skal sørge for at 
den tar helt av i fadderukene!!! KJØR DA

Idrettsdagen

Gunnar aka Gunshow aka Fabian

Gunnar er en svært pliktoppfyllende fyllik. Han står 
opp før fuglen fiser (altså før 06.00) hver eneste dag 
(hvorfor er det ennå ingen som har forstått) og nyter 
godt av legespriten eller glutenfritt øl på kveldstid. 
Han er selvfølgelig fra Snarøen og lever opp til dette, 
for aldri har jeg møtt noen med skoblokker i absolutt 
ALLE skoene sine. Pliktoppfyllende som han er, rek-
ker han også å presse inn noen treningsøkter på SiT 
mellom fylleslagene, altså annenhver dag. Som han 
selv sier; Fabian på natten, Gunshow på dagen. 
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Dine første auditorier
Som førsteklassing er det stort sett fire forelesningsauditorier du trenger å forholde deg til på syke-
huset. 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 sammenheng. Mulighet 
for videokonferanse, Smartboard, splitscreen og videoo-
verhead. Det eneste som mangler 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. I tillegg er det også strømuttak 
ved hver benkerad. 

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.

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.

KA11, 1. etasje Kunnskapssenteret

Flunkende nytt, og støpt i samme støpeskje som LA21 
og KBA. Holder seg også med praktisk inngang bak, 
i det hele tatt er medisinstudiet blitt nokså forsov-
elsesvennlig (hvis man ikke er så uheldig å havne på 
PBL-gruppe med slitsomme regelryttere). Dessverre er 
stigningskurven noe bratt i auditoriet, slik at en plass 
på bakerste rad føles litt som å sitte på galleriet i et 
gammelt teater. Dette gjør det lett å kaste tomater etter 
foreleserne, men vanskelig å holde konsentrasjonen 
(når man kommer for sent må man som kjent sette seg 
på bakerste rad). Pluss for å ligge i bygget som huser 
sykehusets desidert beste kantine. 
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Velkommen til din nye hverdag
Overgangen fra videregående skole til medisinstudiet, via folkehøyskole, Forsvaret, Bali, Bjørknes, 
Sonans eller bare en lang sommerferie, kan være tøff hvis du er en sånn type som ikke er så flink 
med miljøskifter og forandringer generelt. Den kan også være lekende lett hvis du er en sånn type 
som synes at miljøskifter og forandringer er lekende lett. I begge tilfeller kan det være nyttig å forbe-
rede seg, men hvor skal man begynne? Hvordan er egentlig hverdagen for en fersk medisinstudent 
i Norges nordligste studentby sør for Stjørdal?

Selv om det kanskje ikke er slik at foreldrene dine har 
forre* til Mexico, så befinner du deg på sett og vis i 
samme situasjon som partneren til hovedpersonen i 
Lynni Treekrems kjente låt med navn etter det latina-
merikanske landet. Du må nemlig finne deg i å smøre 
på brødskiva di sjøl. Mange, for eksempel de som har 
studert et annet sted tidligere, har allerede erfaring med 
både skjæring av brød og smøring av brødskiver, og 
har dermed et glimrende utgangspunkt. De aller yngste 
kan bli nødt til å gå på et skikkelig bomkjøp før de finner 
frem til riktig type margarin. Man lærer av sine feil.
*Dialektord, bare å lære seg

I det aller første semesteret, populært kalt 1A, er un-
dervisningen ofte ferdig før man han rukket å spise den 
matpakken som man omsider har evnet å stable sam-
men. Her er det lett (og i realiteten helt uproblematisk) 
å la seg lure. Det er nemlig ingen som gir deg lekser. 
Det betyr selvfølgelig ikke at det gamle mantraet om at 
«repetisjon er all lærings mor/far/verge» ikke gjelder. Slik 
en god soldat sover og spiser når vedkommende kan, 
leser studenten. Sove og spise gjorde man seg ferdig 

med i Forsvaret. Selvdisiplinen blir dermed din beste 
venn, men pass på at den ikke gjør deg venneløs.

Klassen din er større, og mindre oversiktlig enn før. Fak-
tisk er den så stor at den kalles kull. I løpet av de første 
månedene vil man bruke mye tid på å finne ut av hvem 
av de andre på kullet som har et minimum av interesser 
som overlapper med dine egne. Disse personene kan 
det være lurt å notere navnet på. Kanskje også legge 
dem til på Facebook eller andre sosiale applikasjoner 
etter eget ønske. Kanskje er du en slik omgjengelig 
type som har flere interesser enn den gjennomsnittlige 
interesseorganisasjon. Da kan denne vennelisten bli 
veldig lang, og folk kommer til å tenke at du er rar som 
bærer på en lang liste med navnene til andre personer 
på kullet. Dette vil kunne gjøre listen kortere.

Du kan være ute så lenge du vil uten at foreldrene dine 
bekymrer seg. Den eneste grunnen til at foreldrene dine 
ikke bekymrer seg er selvfølgelig at de ikke er klar over 
at de har all verdens grunn til å være bekymret, såfremt 
du ikke på eget initiativ har fortalt dem at du skal på en 
fest der gjennomsnittlig promille er 2,1, og venninnen 
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som du hadde avtalt å ta følge med på hjemveien i siste 
minutt har ombestemt seg, og sitter på hybelen med fire 
ulike typer margarin og et selvkomponert vurderingssk-
jema. Da bekymrer de seg kanskje likevel, men forhold-
ene ligger altså godt til rette for at de ikke gjør det. For 
mange nye medisinstudenter er denne friheten kjent fra 
tidligere. Kanskje har de tatt Ex. Phil på Bali eller vært 
på folkehøyskole der basehopping var dagligdags, eller 
kanskje foreldrene deres sluttet å bry seg om noe som 
helst etter at Paradise-Stian deltok i den norske finale in 
Melodi Grand Prix.

Etter noen måneder vil det gå opp for deg at kjæresten 
din ikke studerer medisin. Eventuelt vil det gå opp for 
deg at du ikke har noen kjæreste, men at du plutselig 
er omringet av et bredt (dog veltrent) utvalg av det du 
oppfatter som attraktive kandidater til denne rollen. I 
begge tilfeller er sannsynligheten for at du snart er sam-
men med en medstudent ganske stor. Dette har, i likhet 
med mye annet, både positive og negative sider, og selv 
om de er ganske åpenbare, så gjøres de kort rede for i 
neste avsnitt.

Det positive med en slik ordning (som romantikerne 
kaller det) er at din make deler interessen for faget, og 
synes at det er helt greit å snakke om polymeraser ved 
middagsbordet. Du vil også høste langt mer forståelse 
hos en medisinkjæreste når eksamenstiden setter inn, 
og du ikke kan være med på Glee-marathon selv om 
det er lørdag. Samtidig kan en slik relasjon gi deg prob-
lemer hvis du er typen som ikke kan konsentrere seg 
når du vet at drømmeprins(ess)en kun er noen meter 
unna i en annen lesesal i nabobygget. Det vil heller ikke 
være noen drømmesituasjon hvis dere etter noen fine 
måneder eller år går på en skikkelig smell, og dagdrøm-
mene blir til mareritt der dere sitter i samme auditorium 
hver dag resten av (studie)livet.

Til slutt noen ord om din nye hjemby og dens befolk-
ning. Trondheim er Norges tredje største by, og vil 
trolig fremstå som ganske liten eller ganske stor, helt 
avhengig av om du har urban eller rural bakgrunn. Den 
som bor noenlunde sentralt har alt en trenger (skolen, 
treningssenteret, sentrum og minst én butikk) innenfor 
gangavstand. For den som ikke vil/kan gå, eller har 
planer om aktiviteter som finner sted langt unna (for 
eksempel eksamen på Dragvoll) finnes det busser. Det 
er også mulig å sykle, særlig hvis du har sykkel.

Været i Trondheim er et populært samtaleemne, kanskje 
først og fremst fordi trøndere er veldig opptatt av det. 
Mange trøndere klager mye over dårlig vær. I mangel på 
dokumentasjon kan vi ikke uten videre avfeie dette som 
tøv, men det er fristende å slenge ut en påstand om at 
både vestlendinger, nordlendinger og folk fra Sibir har 
grunn til å himle med øynene når trønderne klager over 
en enkeltstående regnværsdag.

«Guri malla, hvordan skal dette gå?» tenker du kanskje. 
Det er det ingen som kan svare på, men statistikken 
peker i retning av en legeutdannelse. På veien dit vil de 
fleste få og miste en eller flere venner, pådra seg én og 
annen infeksjon i eller utenfor genitaliene, og kanskje 
sanke noen voksenpoeng. Uansett er det viktig å huske 
at man ikke får mer moro enn den man lager selv (dette 
er selvfølgelig en floskel uten rot i virkeligheten). Glem 
heller ikke det velkjente sitatet fra den svenske forfat-
teren Stig Johansson: Alla dessa dagar som kom och 
gick, inte visste jag att det var studentlivet.

Lykke til, heldiggriser.
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Studentsykdommer - 
ingen vaksine tilgjengelig
Som ny student ved medisinstudiet er det mye som skal læres. Man skal få intim kunnskap om menneskets fysiologi og 
anatomi, og også et dypt innblikk i sykdomslæren. Ofte blir imdlertid denne viten kun brukt på “de syke” - altså de som 
ikke er oss. Nocebo forbereder dere her på de sykdommer som vil kunne ramme medisinstudenter i løpet av studi-
etiden, slik at dere kan være på vakt etter symptomer hos dere selv og andre. 

Av: Espen Lund Johannesen  

Flink-pike-syndrom
ICD-10: F40.8

Pasientenes liv og studiehverdag er vanskelig å skille fra 
hverandre. Foretrekker at middagen serveres i Tupper-
ware-boks. Kvinner:Menn 8:1

Klassifikasjon: Fargekodesystemet – bygger på antall 
ulike farger som brukes i notatene.
2-4: Mild
5-10: Moderat
11-16 (eller flere enn 4 hos fargeblind student): 
Alvorlig

Behandling: Innhold i skolesekk og bokskap konfiskeres 
og erstattes med «The only EKG-book you’ll never 
need». Personlige eiendeler returneres når pasienten 
kan dokumentere at boken er lest uten at innholdet er 
memorert. Benzodiasepiner ved behov.

Tillitsmani
ICD-10: F90.0

Likner samlemani, men merkelige ting er byttet ut med 
merkelige verv. Gjenkjennes lett på grunn av et karak-
teristisk vokabular som blant annet inneholder ord som 
«akklamasjon» og «allmøte». Starter aldri nye samtal-
eemner uten først å ha meldt fra om dette med skriftlig 
beskjed minst 14 dager i forveien.

Behandling: Abonnement på Nocebo. Anfall med mun-
ndiaré behandles med det som måtte være til overs av 
baguetter.

Differensialdiagnoser: Flink-pike-syndrom, ADHD
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Septemberitt
ICD-10: J95.9

Fadderukeutløst mild luftveisinfeksjon som manifester-
er seg ved høylytt hoste utløst av forelesere som er i 
ferd med å komme med et viktig poeng. Hos mannlige 
pasienter sees manglende barbering av overleppe mot 
slutten av forløpet, uten at denne sammenhengen er 
klarlagt.

Forekomst: 80 per 120 levendedøpte
Behandling: Cosylan

Kongenitt ankomstlatens
ICD-10: F63.8

Tilstand som fører til at barn som er født fem minutter 
etter termin aldri tar igjen det tapte. De berørte er til 
gjengjeld ganske presise, og ankommer sjelden forele-
sning utenfor tidsintervallet 8.18-8.23.

Behandling: Transplantasjon av nucleus suprachiasmat-
icus hvis konservativ behandling med vekkerklokke uten 
slumrefunksjon ikke strekker til.

Tillitsvegring
ICD-10: G82.5

Forbigående endemi av tetraplegi og afoni utløst av 
spørsmålet «Hvem kan tenke seg å stille som tillitsval-
gt?». Hos 85 % av pasientene finnes autoantistoffer 
mot KTR-proteinet i serum.

Behandling: Gruppepress
Differensialdiagnoser: Guillain-Barré-syndrom, poliomy-
elitt

Morbus Skipper
ICD-10: F63.8

Slaraffenliv gjennom høst og vinter avløses av skipper-
tak nærmere eksamen. Biopsi av frontallappene viser 
kortikal atrofi.

Behandling: Konteeksamen

SiToreksi
ICD-10: F50.8

Selvpålagt opphør av tannhygiene for å nedsette 
smakssansen. Hensikten ser ut til å være økt toleranse 
for middager i SiT-kantiner. De fleste tilfeller sees i mai.

Behandling: Mors kjøttkaker med ekstra brun saus. Kan 
med fordel kombineres med fars statiner.

Nocebose
ICD-10: F99

Pasientene preges av innbilt fornemmelse av beretti-
gelse til å gjøre en unøyaktig pulsmåling av omgivelsene 
og presentere det som etablerte sannheter. Organiserer 
seg ofte i en større gruppe av likesinnede.

Differensialdiagnoser: Narsissistisk personlighetsforstyr-
relse, frontotemporal demens
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Nocebo presenterer 
studentorganisasjonene på
Det medisinske fakultet
På de neste sidene har Nocebo gitt plass til de utallige studentorganisasjonene som finnes ved me-
disinstudiet i Trondheim. Alle studentorganisasjonene som finnes på Øya er noe av det aller beste 
ved studentmiljøet på DMF, og den beste anledningen man som ny student har til å være sosial og 
knytte kontakter på tvers av kull. Her finnes noe for enhver interesse, så sleng deg med da vel! 
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Medisinerforeningen Placebo
  -din venn i nøden
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. 

Uten Placebo

Uten Placebo

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

Med Placebo på eksamensturnering

Med Placebo på låvefest

Men du kommer raskt til å op-
pdage 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 kommer 
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!
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NOCEBO
Medisineravisen Nocebo - hvor journalistisk integritet 
snur i døren, og møter kildekritikken på vei ut.

Det du nå leser/tenner opp i peisen 
med er ikke en offisiell brosjyre fra 
NTNU, men sommerutgaven av 
Medisineravisen Nocebo.

Vi er en redaksjonell gjeng på rundt 
50 studenter (vi er ikke så flinke med 
tall. Eller ord, for den del) fra de fleste 
årskull, som 2-4 ganger i året gir ut 
en utgave av denne studenteravisen. 
Enkelte påstår at innholdet i bladet 
sjelden har en seriøs tone. Det stem-
mer nok. Andre påstår at bladet ikke 
har noe “innhold”. Det stemmer nok 
også.

Før hvert nummer har vi redaks-
jonelle møter (fest) for å slå fast 
hvilke Watergate-skandaler vi skal 
avsløre til neste nummer, etter hvert 
nummer samles vi (fest) for å slå fast 
hvorfor vi ikke klarte å avsløre noen 
skandaler denne gangen heller, og en 
gang i året mottar vi kasse på kasse 

med juleøl fra landets bryggerier for 
å snekre sammen Nocebos årlige 
juleøltest (superfest).

Hvis du synes dette høres ut som et 
artig tidsfordriv ber vi deg følge med 
på mail i ukene etter skolestart. Der 
kommer det forhåpentligvis info om 
årets opptak til avisen vår. Men har 
du en skribent i magen er du nok ikke 
aktuell for Nocebo. Vi setter grensen 
ved kannibalisme.

Dette illustrerer nivået på humoren i 
Nocebo. Du kan med andre ord bare 
trekke oss oppover. Vi oppfordrer 
alle dere fra kull 17 på det sterkeste 
til å tenke på å bli med i redaksjo-
nen vår. Vi drikker mye øl, og av og til 
skriver vi ned noen greier. 
Følg med på mail!
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Foetus Ex Ore

«Det jeg angrer mest fra min studietid er at jeg ikke begynte i mannskor! Sangere sprer glede og har det artig sammen. 
Som nevrolog har jeg også sett at mannskorsang kan berolige pasienter og lindre smerter. Så jeg støtter Foetus ex Ore 
og alle andre som synger for en bedre verden.»
Gunnar Bovim
Rektor, NTNU

Vil du…
… bli kjent med studenter på tvers av kull?
… sette opp musikal for fullt hus?
… reise Norge rundt på kortreff?
… reise verden rundt på turné?
… feste med en fanklubb bestående av 50 medis-
instudiner?
… synge alt fra Bjelleklang og slibrige sverme-
sanger til nasjonalromantisk mannskormusikk og 
egenkomponerte kantater?
… briljere på nach med firstemt sang?
… spise åtteretters middag i smoking på Reykja-
viks beste restaurant?
… skrive artige sanger og fremføre dem sammen 
med 30 andre sangere?
… drikke Jägermeister i tide og utide?
… forfatte bøker som «Foetus ex Ore 20 år» - et 
verk omtalt som «den mest betydningsfulle pub-
likasjon samlet mellom to permer siden Bibelen»?
… feste med Trondheims elite i Klubbselskapet 
Harmonien?
… sjarmere Trondheims ordfører Rita Ottervik i 
senk på 17. mai?
… sjarmere kvinner i senk på generell basis?
… sette Trondheims befolkning i den rette jule-
stemningen med førjulskonserter?
… sanke jubel og stående applaus på medisin-
revyen?

… knytte tette vennskapsbånd til kor både i Trond-
heim og andre steder i landet?
… få venner for livet?

Da bør du bli med i Foetus ex Ore – koret for lege og 
student!

Foetus har siden 1993 vært mannskoret på det medisin-
ske fakultet i Trondheim. Koret består av rundt 30 menn, 
fra førsteklassinger til ferdigutdannede leger – dog 
hovedsakelig av medisinstudenter. Vi øver hver tirsdag 
kl 18.30 til 21.00 (med påfølgende øvingspils) og har en 
øvingshelg i semesteret. Foetus har vanligvis 
førjulskonsert med kvinnekoret Bilyd i desember, og en 
egen konsert på våren, i tillegg til betalte sangoppdrag.

Høstens opptak arrangeres Mandag 28.08. Du forbe-
reder en enkel sang av eget valg, som du synger for 
korets dirigent og noen fra styret. Tidligere musikker-
faring er på ingen måte en forutsetning – men en viss 
sanglede er nok en fordel.

Bli med i Foetus ex Ore, og la studietiden bli 
den beste tiden i ditt liv!

Foetus Ex Ore
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Jentekoret Bilyd

Har du en sangfugl i magen? Liker du å underholde? Set-
ter du pris på en skikkelig jentefest?

Bilyd er koret for de kvinnelige medi-
sinstudenter, og elsker å underholde 
med våre lystige toner. Koret består 
av ca. 45 unge, lekre piker fra alle 
seks kull, som skaper god stemning 
og sprer godt humør med sang og 
vakre toner ved alle anledninger!

Vårt repertoar spenner fra klassisk 
musikk via friske folketoner og sme-
ktende svisker til rytmer som får det 
til å rykke i rockefoten. Vi arrangerer 
konserter, opptrer ved det medisin-
ske fakultet i ulike sammenhenger, 
og stiller til oppdrag ved medisinske 

og ikke-medisinske anledninger.

Fokus hos oss er sangglede, sosialt 
samvær og trivsel. Vi har øvinger 
hver mandag kl 18.00, etterfulgt av 
hygge på Pias. Som Bilyderinne får 
du mulighet til å bli kjent med andre 
medisinstudiner på tvers av kull, og 
deltagelse i koret er en super avvek-
sling fra tunge bøker og tørre forele-
sninger.

I løpet av høstsemesteret skal vi 
opptre på MedHum-revyen, være 
med på kortreff i Trondheim og rei-

se på tur. Før jul holder vi vår tradis-
jonsrike julekonsert i samarbeid med 
våre brødre i Foetus ex Ore.

Opptak skjer raskt etter semester-
start og mer informasjon vil komme 
på mail. Send gjerne en mail til Bi-
lydstyret om du lurer på noe, eller se 
våre hjemmesider: bilyd-styret@list.
stud.ntnu.no, www.bilyd.no.

Vi håper å se mange friske fjes fra 
kull 17 på opptak, velkommen!
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MedHum-revyen 2018 -
et av studietidens høydepunkt! 

MedHum-revyen er medisiner-
studentenes revy som settes opp 
annethvert år, der overskuddet går 
til MedHum-aksjonen. Alle som 
medvirker er medisinstudenter og 
i revyen i 2016, ”EMIGRAPOLIS”, 
bidro rundt 200 studenter – nesten 
1/3 av alle studentene på medisin.

Neste revy blir høsten 2018, og her 
har du mulighet til å bli med som 
for eksempel danser, skuespiller, 
gruppesjef, regissør, kostymesyer, 
bandmedlem eller mye annet, men 
aller først må det tas opp et revysty-
re og her håper vi at noen av dere 
i kull 17 ønsker å stille. Om det så 
er til revysjef, gruppekoordinator, 
økonomiansvarlig eller inspisient. 
Siden deres første revy finner sted 
først i andre klasse, betyr det at 

neste mulighet er høsten i fjerde 
hvor mange av dere kanskje velger 
å dra på utveksling – så dette er en 
av få sjanser! 

Samholdet i MedHum-revyen pleier 
å være veldig godt! Vi finner på mye 
sosialt, om det er innad i grupper, 
hytteturer eller fester for alle som 
er med på revyen. Vi kan garantere 
at du kommer til å få en opplevelse 
for livet, om du så er med i koseg-
ruppa, er ansvarlig for scenografien, 
står på scenen, er koreograf, driver 
med PR … du kan både ta et stort 
og lite verv. Dere får besøk av oss i 
løpet av fadderukene! Inntil da kan 
dere lese mer om forrige revy på 
www.medhumrevyen.no, eller søke 
oss opp på Youtube med søke-
ordet ”MedHum-revyen”.  Send 

oss gjerne spørsmål på medhum-
revyen@gmail.com.

Hilsen det gamle styret,
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Medisinernes Seksualopplysning
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 
antall 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.

Placebo Ballklubb
Medisinarane har seg som hør og bør ein eigen ballklubb for mosjonistar. Her det moglegheit for jenter å spele handball, 
og for begge kjønn å spele fotball. Klubben er ganske fersk i sitt virke, der jentelaget i fotball er det nyaste bidraget og kom 
til i 2011. På trass av sin unge alder har ballklubben allereie fleire gode minner og morosame stunder bak seg.

Handballaget er for jenter, og er 
med på det årlege studentmeister-
skapet i handball, der dei møter stu-
denthandballag frå heile Noreg. Dei 
er svoltne på suksess, og treng deg 
for å få det til! 

Laget speler i 4. divisjon, og har 
delteke i Studentleikane i regi av 
NTNUI. Sesongen startar rundt 
hausten/vinteren, så de har god 
moglegheit til å bli med frå starten 
av årets sesong. Bli med og skap 
handballglede ved fakultetet!

Til handballglade jenter: Til fotballglade gutar:

Gutelaget i fotball har 9 år på baken, 
og kan med glimt i auget og dreisen 
på ballen sjarmere alle medisiner-
jenter i senk. Klubben legg stor vekt 
på sosial trivsel, at ein skal ha det 
gøy, men samstundes strebar me et-
ter gode sportslege resultat. 

Fotballaget for gutar speler i student-
serien, der dei målar krefter med an-
dre studentlag i byen. Her er det blo-
deg alvor, og det ligg prestisje i kvar 
einaste kamp.

Til fotballglade jenter:

Placebo FC har òg eit jentelag som 
er ein rykande fersk del av Placebo 
FC. Me ønskjer å få med mange nye 
spelarar, og håpar kull 12 vil vere 
med oss.

Bli med dersom du tykkjer det er gøy 
å spele fotball. Det er like viktig for 
oss med det sosiale som det sport-
slege – så lenge me audmjukar IN-
DØK! Me speler sjuar i studentserien 
og ligg foreløpig på 2. plass. Dette er 
fyrste gongen me deltek i serien og 
me har store planar om å vinne mot 
dei andre linjelaga – bli med på vårt 
brakande gjennombrot!
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Nmf står for norsk medisinstudent-
forening. Vi er en underforening av 
Den norske Legeforening, og er din 
fagforening som medisinstudent. Vi 
jobber for best mulig vilkår for oss i 
arbeidslivet, turnus og uttaler oss i 
samfunnsbildet på vegne av medis-
instudentene. Kort sagt jobber vi for 
medisinstudenters fagliige, økono-
miske og sosiale interesser.

Vi arrangerer kurs, foredrag og 
debatter som du kan delta på i løpet 
av året. I fjor arrangerte vi debatt 

om reservasjonsretten med en un-
dersøkelse om hva medisinstuden-
tene mente om saken. Dette fikk vi 
blant annet publisert i Aftenposten. I 
løpet av det neste studieåret vil vi ha 
liknende debatter om aktuelle tema 
for medisinstudenter. 

Vi arrangerer hvert år et pleiemed-
hjelperkurs som skolerer deg for 
arbeid på gamlehjem eller på 
sykehuset. Du kan i tillegg reise på 
utveksling gjennom Nmf. Kanskje vil 
du utveksle til en fødeklinikk i Nairo-

bi? Eller hva med Iran?

For å vite mer om våre medlemsfor-
deler og alt annet om Nmf, gå inn på 
medisinstudent.no. 

Meld deg inn da vel! 

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

TrAMS er studentforeningen for alle 
som brenner for akuttmedisin! Akutt-
medisin er mer enn bare blålys, svidd 
gummi og kule leger i helikoptere! 
TrAMS ønsker å fremme interessen 
for og kompetansen rundt akuttme-
disin. 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 job-
ber i et tverrfaglig team, samtidig 
som man ivaretar den skadde eller 
syke og hans/hennes familie. Akutt-
medisin er så mye mer enn synlige 
blødninger og hjertestans! TrAMS 
ønsker gjennom våre aktiviteter å gi 
mestringsfølelse ved sterke inntrykk, 
stressvaksinere og dyktiggjøre medi-

sinstudenter gjennom å jobbe sam-
men for å løse vanskelige problem-
stillinger!
Vi har sendt medlemmer på red-
ningstur med helikopteret Sea 
King! Vi arrangerer førstehjelpskurs 
og avansert hjerte-lungeredning-
skurs (AHLR), underviser vide-
regående skole elever og stiller opp 
med instruktører til førstehjelps- og 
AHLR-undervisningen ved det medi-
sinske fakultet! 

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

Kom på presentasjonskvelden og 
besøk vår stand!

For medlemskap eller spørsmål, 
send e-post til informasjons- og 
medlemsansvarlig:
blimedlem@trams.no
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Studentenes Ledergruppe (SL)
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 utformingen av 
medisinstudiet er studentene. Stu-
dentrådet DMF er organisasjonen 
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 kulltillitsvalgt som er kullets 
stemme utad, og som er medlem av 
Studentrådet. Eller du kan stille til 
valg som Fakultetstillitsrepresentant 

(FTR) og representere alle studen-
tene på fakultetet. Videre kan du 
stille som sekretær, økonomi-, in-
formasjons- eller turnusansvarlig i 
Studentrådssekretariatet (SRS), eller 
leder for SRS. Og det finnes mange 
andre 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 medisinstudiet, 
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!

Signifikant
Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-naturviten-
skapelige 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

Legestudentenes Rusopplysning (LRO)
Legestudentenes rusopplysning, 
LRO, er en frivillig studentorganis-
asjon drevet av medisinstudenter 
ved NTNU. LROs formål er å spre 
kunnskap om rus og tobakk, hov-
edsakelig til ungdom, men også til 
andre som måtte ønske det. Fore-
ningen håper at dette kan bidra til 
at flere får god og nyttig opplysning 
om helsevirkningene av slike stoffer, 
og med dette gi best mulig utgang-
spunkt for å ta selvstendige valg.

https://lrotrondheim.wordpress.
com/ 
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Medisinernes Turgruppe - MTG
Turgruppa er en relativt ny studentorganisasjon, stiftet 12. januar 2009. Til tross for det er nesten alle 
første– og andreklassinger med i MTG på grunn av de flotte fellesturene –
vi har nesten 200 medlemmer!

Målet vårt er å få med deg ut på tur! 
Vi setter opp kjempefine fjellturer til 
fjellområdene rundt Trondheim, og 
vi har veldig mye turutstyr for alle 
typer turer som vi gjerne låner ut til 
MTG-ere, samt foredrag, kurs og 
medlemsrabatter på sportsbutikker.

På høsten er det høsttur, et virkelig 
lavterskeltilbud der virkelig mange 
pleier å bli med. Da drar glade me-
disinere til en utplukket plass i fjellet 
for å gå på topptur, sitte rundt bålet 
med allsang, øl og pinnebrød og 
å bli kjent. På vinteren er det også 
flere turer, i tillegg til småarrange-
ment som bålkos og isbading. 

Vi vil veldig gjerne ha deg med på 
tur! 

Bli en MTG-er du også!

MSOrch
Giv Agt!

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

I mylderet av studentorganisasjoner 
ved medisinstudiet i Trondheim er 
det én organisasjon som skiller seg 
ut. En bauta i musikalitetens vugge. 
Den taktfaste, virtuose sammen-
komst der vet at bringe lystige toner 
ut til studentmassen. MS Orch, lær 
deg navnet først som sist. Det er på 
alles lepper!

Med det sosiale i sentrum er vi en 
gjeng bestående av både mer, og 

mindre, flinke «musikanter», som 
møtes litt sjeldnere enn annenhver 
onsdag for øvelse og sosialt sam-
kvem. Året byr på mange evene-
menter med høydepunkter som 
hyttetur, landsdekkende studen-
torkesterfestival (SMASH), under-
holdningsbidrag under FIS World 
Cup i Granåsen og 17. Mai.

Vi er orkesteret for alle, der det ikke 
kreves musikalske kvalifikasjoner for 
å bli med (selv om det kan kom-
me godt med), kun godt humør og 
sansen for hjemmebrygg og punch. 
Kanskje vi til og med har liggende 
et instrument til utlåns som passer 
deg? 

Gør det eneste rette. Bliv en Medi-
cinermusikant!

For å se mer om hvem vi er og hva 
vi gjør, besøk: www.facebook.com/
MSOrch. Spørsmål rettes til msorch-
styret@list.stud.ntnu.no 

På vegne aph Det medicinske Sel-
skabs Høikancelli et Overphormyn-
derie, 

Hr. Phormanden
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MedHum
Hjertelig velkommen til verdens beste studium  
i verdens beste studentby! Har du kjent på 
at du har lyst til å gjøre en forskjell i verden? 
Kanskje er det nettopp derfor du har lyst til å 
bli lege også?

MedHum er Medisinstudentenes Humanitæraksjon, og sammen vil vi gjøre en forskjell for global helse. MedHum er 
for medisinstudenter i hele Norge.
 
Annen hvert år velger vi et nytt prosjekt. Denne gangen skal vi støtte UNICEFs prosjekt “Makani - My Space” i 
Jordan. UNICEF vil tilby psykososial støtte og primære helsetjenester til syriske barn og ungdom som har flyktet til 
Jordan fra krigen. På denne måten unngår man tapet av en hel generasjon i Syria - “No lost generation”. Selve aks-
jonen skal gjennomføres en hel uke høsten 2018.  Fram mot dette jobber vi for å skape engasjement og kunnskap 
om prosjektet, samt samle inn bidrag underveis.
 
Hva kan du gjøre?
1. 17. september arrangerer vi et løp til inntekt for prosjektet. Løpet er for alle! Delta og vis din støtte, uavhen 
 gig av form og ambisjoner.
2. På utkik etter et spennende verv? Søk MedHum-styret! I høst tar vi opp en bamsesykehusansvarlig, bøs  
 seansvarlig og løpsansvarlig.
3. Engasjer deg i arbeidscrewet! Vi tar tidlig opp et crew som bidrar med stort og smått på våre arrangement 
 er og du hjelper til så mye du selv ønsker. Frivillig arbeid blir ikke bare meningsfullt, men også morsomt når  
 det gjøres i fellesskap.

Vi gleder oss til å møte dere!
 
På vegne av MedHum-styret,
 
Suzanne Waitz,
Lokallagsleder, MedHum Trondheim

KRIMS er et åpent kristent fellesskap som legger til rette for refleksjon rundt utfordringer medlemmene vil møte 
som medisinstudenter og leger. Året startes med felleskirkegang i Nidarosdomen 26. august. Vi møtes like utenfor 
hovedinngangen (mot nord) kl. 10:50. Senere på kvelden arrangeres det hybelkveld med pizza (Det vil være felles 
avreise utenfor MTFS kl. 18:45). 

Husk også å sette av helgen 21.-23. september til den årlige Vassfjellturen! (Dette notatet er veldig gammelt, jeg 
vet ikke om det er riktig dato. Eller tur for den del. Red.anm) Du finner mer info om KRIMS på Facebook. Snakkass.

KRIMS
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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… forsk-
ning 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 
utland (Athen, New Orleans, Am-
sterdam, Budapest…) 
og ikke minst Frampeik 
(norske forskende medisinstu-
denters konferanse
være på god vei mot en doktor-
grad før du aner ordet av det…

De fleste velger å søke forskerlin-
ja 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. 
Når man er tatt opp (etter fullført 2. 
klasse), begynner man med et halvt 
år forskning (høst). Våren går man 
et halvt år i 3. klasse med sitt op-
prinnelige kull. Sommeren 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. 
forskningstermin. Sommeren etter 

blir også brukt til forskning, før man 
begynner i 4. klasse med sitt nye 
kull. Så følger man dette kullet , men 
man mister ikke kontakter med sitt 
forskningsmiljø. 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 opprettet 
for å få flere medisinere inn i forsk-
ning, så det ekstra året man bruker 
er finansiert av staten, dvs du får sti-
pend 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 spesialistutdannelsen: 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
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Vi vurderte ikke å begynne i Poznan, gjorde vi vel?

Til slutt

Huskeliste
Dei fyrste vekene og månadane på studiet kjem det til å skje ein heil del. Me vil gjerne 
at du skal vere førebudd og har difor laga denne hugselista til deg. Ho er mynta 
mest på dei som ikkje kjem seg heim og får henta klede og slikt med det aller fyrste:

Ikkje gløym vitnemål frå vidaregåande og attestar frå utdanninga. Alt slikt (pluss politiattest) skal leverast til 
kontroll

Under fadderveka skal det arrangerast E-fest. Det vil seie at du skal kle deg ut som noko som startar på E. 
Kostymer og klede til slike festar kan ein ofte finne på Fretex, men kanskje du vil vere ekstra kreativ og møte 
førebudd

I løpet av fadderveka kjem du til å trenge klede og sko det «ikkje er så farleg med» til nokre utandørsaktivi-
tetar. Ta med nokre gamle treningsklede, dei duger òg til bruk under BadCom òg.

Når fadderveka er vel overstått er det tid for immball. Antrekket er såkalla «studentergalla» - det vil seie at 
du tek på deg det finaste du har tilgjengeleg, ein treng ikkje gå til innkjøp av gallakjole eller kjole og hvitt. 
Gutar, ta med ein dress.

I september er det tid for den årlege låvefæsten. Då dreg medisinarane på bygda, smakar på karsken og 
høyrer på Åge og DDE. Til denne festen kler du deg ut med lausbart og skinnvest, fjøsklede eller rett og slett 
lagar ein kolleksjon av dårleg smak.

Askil gir finger’n
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