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Leder
Så var tiden alle har ventet på siden høsten 2011 
kommet: Kull 11 er endelig på vei ut. Enten man 
elsker eller hater dem, er det vanskelig å argumentere 
mot at dette kullet har preget miljøet på Øya. 
 
Det at kull 11 snart skal ta sin hatt og gå merkes 
veldig tydelig i dette nummeret. Mange i dette thy-
roideomet av et kull har bestemt seg for å endelig si 
sine meninger rett fra levra og fortelle andre student-
foreninger akkurat hva de synes om dem. På mange 
måter minner kull 11 i dette nummeret om Per Fugelli, 
som har bestemt seg for å si akkurat hva faen han vil 
før han beveger seg videre til de evige jaktmarker. I 
likhet med Per Fugelli, tror vi ikke at kull 11 kommer til 
å forsvinne ut av vår verden like fort som man kunne 
ønske. 

Spesielt rivaliseringen mellom MsOrch og Foetus Ex 
Ore ser ut til å ha nådd nye høyder når det kommer 
til hatartikler i Nocebo. Siden redaktørene ikke har 
noen tilknytning til noen av foreningene kan vi si oss 
fornøyde med å publisere artiklene som nøytrale og 
underholdte tredjeparter.  
 
Vi er også veldig fornøyde med å ha fått svært mange 
forskjellige spalter i Nocebo, slik at alle lesere kan 
finne noe av interesse. Vi leverer info om mote, film, 
patologer, Åre, alternativ behandling og selvfølgelig 
kake. Årsaken er trolig en siste krampetrekning fra 
delen av redaksjonen som snart uteksamineres.  
 
Den som trodde at vi  ville ha et stort innslag fra kull 
11 (bortsett fra en liten nekrolog) hvor de snakker om 
de seks årene som har gått tar grovt feil. Ingen i kull 
11 meldte seg til å skrive nevnt artikkel, og trolig er 
årsaken at det ville innebære en slags form for adjø, 
som igjen ville bety at de ikke kan fortsette å sende in-
nlegg etter at de uteksamineres. Med andre ord: Vær 
forberedt på reisebrev fra fastlegekontoret i Stryn og 
hatske innlegg dersom MsOrch og Foetus noensinne 
slutter med rivaliseringen sin.  

- Kristian og Nikolai
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Blod, djevelskap og døde mennesker
Av Andreas Gaustad

Å invitere tre patologer på kino for å se en skrekkfilm om obduksjon virket som en morsom idé rundt 
det rektangulære bordet på Nocebos redaksjonsmøte. Det viste seg også å være ganske morsomt 
da det skjedde. Filmen var imidlertid ganske dårlig.
PROLOG
Til vanlig er kino for dyrt for en studerende sunnmøring. 
Det er til dels på grunn av egen impulsivitet og dårlige 
dømmekraft at jeg nå kan presentere denne faglige 
anmeldelsen av skrekkfilmen, som visstnok har fått gode 
kritikker i rikspressen. Det skader heller ikke at SL betalte 
for billettene. Jeg diskuterte litt frem og tilbake med pa-
tologene for å lande på en dato for eskapaden (jeg innser 
nå at de kanskje prøvde å lure seg unna uten å såre 
mine følelser), og til slutt dro vi på kino en torsdagskveld i 
januar. Filmen har sikkert allerede kommet ut på VHS når 
denne faglige anmeldelsen står på trykk.

CINEMATOGRAPHIO – NOTA BENE! PAR-
TES ARGUMENTI HIC DETEGANTUR
(PÅ KINO – NB! SPOILER ALERT)

Jeg ankommer Prinsen kinosenter noe forsinket, og patol-
ogene står allerede i kø for å kjøpe kinosnacks. Jeg pre-
senterer meg som Andreas Gaustad fra Medisineravisen 
Nocebo, tidligere Sunnmørsposten, og sier at jeg kjenner 
mine rettigheter som journalist. Dette gjør patologene noe 
urolig, men jeg tør selvsagt ikke tøye disse rettighetene i 
noen retning som kan hjemsøke meg på senere eksame-
ner.

Filmen vi skal se er en skrekkfilm som handler om en 
obduksjon. Så skjer det mye skummelt. Regissøren er 
norsk og heter André Øvredal, tror jeg. Nocebo er alltid på 
jakt etter de beste ekspertene når vi anmelder film, og det 
var derfor helt naturlig å høre med patologer i dette tilfellet. 
Sverre Helge Torp, Håkon Hov og Ivar Skjåk Nordrum går 
inn med ulike forventinger. 

”Jeg er jo litt nervøs hvis det er for mye grøsseri – det liker 
jeg ikke, personlig. Jeg liker det ikke. Jeg liker ikke å se 
folk bli plaget”, sier Torp, som ikke ser ut til å like skrekk-
filmer. 
Nordrum ser det hele fra en annen vinkel:
”Jeg er jo gammel rettspatolog og har vært ute for litt av 
hvert. Det skal bli spennende å se filmperspektivet”, sier 
han. 
”Regissøren har regissert Trolljegeren (dette visste ikke 
journalisten, journ.anm.), så jeg har forventninger til filmen. 
Jeg er spent på om obduksjonssituasjonen er realistisk, 
eller om det er den vanlige klisjeen du finner i CSI”, konk-
luderer Hov, som åpenbart ser mye på CSI.

Vi prater om løst og fast, og jeg gjør unna de obligatoriske 
spørsmålene før filmen ruller i gang i den for anledningen 
glisne kinosalen. Hov hadde nylig gjort en fin figur som 
toastmaster på Bal Medicorum. Skurkene i MS Orch had-
de skjenket professoren med tequila på ballet, så jeg var 

MCQ
Jane Doe er navnet som på uidentifiserte, kvinnelige lik 
i USA. For menn som ikke kan identifiseres brukes Jon 
Doe. I Norge har man ikke hatt noe tilsvarende inntil Me-
disineravisen Nocebo lanserte sitt forslag.

Hvilket navn brukes på norske lik som ikke kan 
identifiseres? (Nocebo 2017®)

A) Ane Rikke
B) Forsvunniva
C) Ida Hvem’a
D) Penetrator-Chris

Fasit på neste side
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meget spent på hvordan formen hans var dagen derpå. 
”Som jeg lovet på ballet var jeg oppe kl. 9 dagen etter og 
smurte ski i bua, så formen var meget bra”, påstår Hov. 
Nordrum skyter inn at han ikke så Hov dagen etter, og at 
han ”ikke kan garantere for det han sier der.” Nocebo er 
tilbøyelige til å tro på ham. Hov har fortid i MS Orch, så 
en viss ervervet toleranse mot bivirkningene av etanol er 
sannsynlig. Nå skal jeg ikke skrive mer om MS Orch, da 
det ville tyde på et problematisk mindreverdighetskom-
pleks.

I mitt venstre sidesyn har jeg fått med meg at Torps tygge-
muskulatur jobber på spreng.
Nocebo: Du sier jo av og til at morsomme patologifunn er 

snacks, Torp. Men hvilken kinosnacks er favoritten din?
Torp: ”Smash”, sier han smilende etter en kort ten-
kepause.
Nordrum: ”Har du spist den opp?”
Torp: ”Ja.”

Under filmen
Så begynner filmen. Det starter lovende med realistisk set-
ting og fin karakterbygging. Vi møter far og sønn, Tommy 
og Austin Tilden (spilt av Brian Cox og Emile Hirsch, for de 
som bryr seg). Tommy og Austin er henholdsvis rettsme-
disiner og ufaglært assistent. Først ser vi en obduksjon 
etter en dødsbrann, og det er åpenbart at de har gjort 
dette tusen ganger før. De er så dyktige at de ikke engang 
trenger å ha det ryddig på obduksjonsstua. Dette irriterer 
Håkon Hov. Unge Austin Tilden tror dødsårsaken er kveln-
ing fra røyken, men Tommy retter på ham og sier at luftvei-
ene ikke er sotete nok til å være dødsårsak. Han peker på 
et subduralt hematom som avdøde må ha fått etter et fall. 
Hov syntes dette var en grei, men noe lettvint løsning.

Filmen er ganske skummel, noe som stemmer bra med at 
den er en skrekkfilm. Patologene påpeker noen småting 
undervegs, for eksempel at man ikke syr igjen øyne og 
munn på døde folk slik det er gjort på et av likene. Håkon 
Hov flirer en del undervegs. Det virker for Nocebo som 
han syns filmen er morsom. Han har sikkert sett en del 
Hollywoodfilmer før, slik at han er i stand til å gjennomskue 
de vanligste klisjeene. Nordrum ser ut til å kjede seg litt, 
noe som senere skulle vise seg å stemme. 
”Det var jo spennende, men ganske kjedelig”, sier han i 
etterkant. Torp er, som han selv også påpeker, den som 

Riktig svar på MCQ: A. For menn kan man bruke Ole Bort No

Håkon Hov

Favorittfilm: Forrest Gump
Kinosnacks: Noe som lager lyd når 
man tygger.
Hvem tror du blir mest skremt av 
filmen? 
Sverre.
Obduksjonsmusikk: ”Introlåten 
til Apokalypse nå, der helikoptrene 
kommer inn over stranden. [Nynner 
på låten] Var det Valkyrien den het? 
Også den sangen når napalmen kom-
mer på slutten av samme film.”

Ivar Skjåk Nordrum

Favorittfilm: Die Hard.
Kinosnacks: Popcorn.
Hvem tror du blir mest skremt av 
filmen? 
Sverre.
Obduksjonsmusikk: ”Den ensom-
me obdusenten” av Sterk, naken og 
biltyvene. (Svaret kommer raskt, så 
dette har han åpenbart tenkt mye på, 
journ.anm.)

Sverre Torp

Favorittfilm: Forrest Gump/Mission 
Impossible
Kinosnacks: Smash.
Hvem tror du blir mest skremt av 
filmen? 
Jeg liker ikke sånne skrekkfilmer.
Obduksjonsmusikk: ”Ingen musikk, 
meget sært spørsmål.” (Nordrum 
kommenterer at det ikke var så sært, 
før røyket de jo sigar under obduks-
joner.)

Her sitter vi relativt alene i Prinsen 2, klare for film. Stemningen står i 
taket, som dere kan se.
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flirende til Torp.
”Nei, den var ikke glatt og fin. Den var gal”, svarer nev-
ropatologen.

Den faglige utforbakken er i det hele tatt bratt. Det nevnes 
mangel på bindevev, omentum majus, ryggrad i thoraxhu-
len og mye mer. Patologene skjønner ikke hva den bæren-
de ideen bak filmen skulle ha vært. Så setter Nordrum på 
Den ensomme obdusenten av bandet Sterk, naken og 
biltyvene på Spotify. Det oppstår god stemning i aulaen på 
Prinsen kino mens diskusjonen fortsetter.

Nocebo: Hvem av dere ville klart seg best i The Autopsy 
of Jane Doe?
Hov: ”Sverre ville nok sprunget på dør.”
Torp: ”Jeg hadde blitt så fort skremt at jeg ikke hadde 
klart å gjøre noe fornuftig.”
Nordrum: ”Jeg har jo gjort dette før. Jeg åpner jo opp 
og er hands-on, og er vant til nærkontakt. Men vi virker jo 
roligere, litt mer profesjonelle, litt mer kirurgisk og litt mer 
analytisk. Men jeg har jo sett blod, djevelskap og døde 
mennesker.”
Nocebo: Så svaret blir Ivar Skjåk Nordrum?
Det eniges om at det må være korrekt.

Nocebo: Hvem av dere er mest overtroisk?
Nordrum: ”Hvordan skal man vite det, liksom?”
Torp: ”Jeg tror ikke noen av oss er det.”
Hov: ”Jeg finnes ikke overtroisk.”
Torp: ”Ivar er også en stødig kar. Det får bli meg da.”
Latter.

Nocebo: Hvis du skulle obdusert Donald Trump, hvilket 
organ ville vært mest interessant og hvorfor?
Hov: ”Leveren. Det har nok vært litt suping.”
Torp: ”Hjernen, for å se etter personlighetsforstyrrelser.”

Jeg har sett blod, 
djevelskap og døde 
mennesker.“ Ivar S. Nordrum

Hov: ”Men det vil du vel ikke finne ved obduksjon?”
Torp: ”Man kan finne litt tynnere bark og smalere gyri hvis 
det er skikkelig uttalt.” (2. klassinger, ta notater., journ.
anm.).
Nordrum: ”Relativt uinteressant, men kanskje hjertet hvis 
jeg må ta noe.”

Så hva er konklusjonen? Patologene er enige om at filmen 
hadde en del grøss og skremmerier, men ikke noe mer. 
Det er mulig det var en dypere mening, men ingen av dem 
så det. Håkon Hov oppsummerer det kanskje best: ”Hva 
var poenget?”

Torps terningkast: 4
Hovs terningskast: 2
Nordrums terningkast: 2
Nocebos terningskast: 5

Takk til Jostein Halgunset for latinhjelp.

Patologer kjøper også kinosnacks. Nordrum er tilhenger av popcorn, 
mens Hov foretrekker ting som lager høye lyder når han tygger.

Hva var poenget?“ 
Håkon Hov

sier Torp. Denne diskusjonen varer en stund.
Nocebo: La oss snakke litt om det obduksjonstekniske.
Hov: ”De var utrolig ustrukturert, og de hoppet ut og inn 
av obduksjonstøy. De var litt sånn her, litt sånn der, så 
åpnet de opp – fram og tilbake. Obduksjon er jo egentlig 
strukturert problemløsning.”
Nordrum: ”Vi ville aldri jobbet sånn i Norge. Hadde det 
vært en drapssak, ville vi hatt minst to krimteknikere med 
oss.”
Nocebo: Ville du gjort det bedre selv, Ivar?
Ivar: ”Ja.”
Det humres.
Så diskuterer de diverse åpningssnitt, og konkluderer med 
at filmen må ha tatt i bruk eksperter for å få det noenlunde 
riktig. Torp påpeker imidlertid at hjernen hadde en ”gal 
konsistens”. 
”Og dura manglet. Hjernen var ikke som din”, sier Hov 

ser mest skremt ut undervegs. Skrekkfilmer er definitivt 
ikke hans favorittsjanger.

Diskusjon
Etter filmen oppsummerer ekspertpanelet inntrykkene 
sine. Torp synes filmen startet bra, og at den hadde 
realistiske trekk i obduksjonssituasjonen. Så tok den en 
vending mot det urealistiske. Dette likte ikke Torp.
”Hva var mekanismene bak? Det savnet jeg”, sier Torp. 
”Scenografien, hvis det er det det heter, den var bra”, sier 
Hov. Patologene synes det var merkelig at det skulle være 
en obduksjonssal i en helt vanlig kjeller midt i et boligstrøk, 
og enda mer spesielt med far-og-sønn-forholdet i filmen. 
Selv mistenker Nocebos utsendte at de innerst inne var litt 
misunnelig. Hov synes som nevnt at obduksjonssalen var 
litt rotete, men Ivar er uenig: 
”Det er omtrent tilsvarende i Brooklyn, Queens og Bronx”, 
forteller den erfarne rettspatologen.
”Men det passer jo ikke med far og sønn og et villastrøk”, 
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Ditt navn:        S. Torp        I. Nordrum         H. Hov

Ia: Forgiftning                        

Ib:                                         

Ic: Selvdrap                           

II:  Psykose                            

10 kjappe

Obduksjon      

Kino

Paracet

Star Wars

Norsk film

Aksel Hennie

Hjerne

Foetus Ex Ore

Nocebo

Obama

Jonas Gahr Støre
 
Trump skal bygge muren mot Mexico, men kan bare 
bruke ett materiale. Hvilket velger han?

Stein

Kino

Kinoloner

Ibux

Star Trek

Norsk fotball

Sven Nordin

Hjerte

Bilyd

Under Dusken

Trump

Erna Solberg

Ditt navn:        S. Torp        I. Nordrum         H. Hov

Ia: Død av ukjent årsak          

Ib:                                         

Ic:                                         

II:                                          

10 kjappe

Obduksjon      

Kino

Paracet

Star Wars

Norsk film

Aksel Hennie

Hjerne

Foetus Ex Ore

Nocebo

Obama

Jonas Gahr Støre

Trump skal bygge muren mot Mexico, men kan bare 
bruke ett materiale. Hvilket velger han?   
 
Betong

Kino

Kinoloner

Ibux

Star Trek

Norsk fotball

Sven Nordin

Hjerte

Bilyd

Under Dusken

Trump

Erna Solberg

Ditt navn:        S. Torp        I. Nordrum         H. Hov

Ia: Indre blødninger               

Ib: Multiple frakturer              

Ic: Onde ånder                      

II: Hekseri                              

Trump skal bygge muren mot Mexico, men kan bare 
bruke ett materiale. Hvilket velger han?

Cellulose    

Kino

Kinoloner

Ibux

Star Trek

Norsk fotball

Sven Nordin

Hjerte

Bilyd

Under Dusken

Trump

Erna Solberg

Obduksjon   
   
Kino

Paracet

Star Wars

Norsk film

Axel Hennie

Hjerne

Foetus Ex Ore

Nocebo

Obama

Jonas Gahr Støre 
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Et Foetalt lem til besvær

Festen hadde gått akkurat som planlagt. Pikestrøm 
hadde vært søte, drikkfeldige, og tidvis velklingende. 
Det begynte å bli sent, men festen var ikke over enda. 
Et par timer tidligere hadde jeg vært nede og skrudd på 
badstua i kjelleren på MTFS. Det var hvor vi var på vei.  

Vi var 10 stykker igjen på festen, en god blanding av 
foetale lemmer og søte jenter. Vi stimlet alle inn i garder-
oben, og vi gutta begynte å kle av oss. Jeg tok av meg 
alt, bokseren også. Jeg tenkte ikke så mye over det, 
det var jo alltid oppskriften på god stemning når det var 
bare oss gutta i foetus. Jentene så litt på hverandre og 
det virka som enigheten var at trusa ble på, men resten 
gikk av. 

Jeg var en av de første i badstua og satte meg på øver-
ste nivå. Jeg likte meg der. Da kunne jeg sitte der det 
var varmest og skryte av hvor kaldt jeg syntes det var. 
Var jeg heldig ville kanskje hun søte jenta jeg prata litt 
ekstra lenge med tidligere på kvelden sette seg hakket 
nedenfor meg også. 

Det hadde vært sykt varmt en stund nå, og de fleste 
hadde kapitulert. Jeg satt fortsatt øverst, som eneste 
(YES!), og jeg hadde hun søte brunetta med de brune 
øynene foran meg. Jeg hadde massert skuldrene 
hennes lenge, og nå jobbet jeg med hodebunnen. Hun 
snudde seg med jevne mellomrom og smilte. I tillegg 
til oss var det bare et lem, men ved å sende han et lurt 
blikk fikk jeg han til å gå også. 

«Ahh, endelig alene» sa hun da døra gikk igjen. Vi hørte 
dusjen utenfor skru seg på og hun smilte. Hun snud-
de seg mot meg, og ansiktet hennes var helt på nivå 
med underlivet mitt. Jeg kjente det sitre i kroppen. Hun 
strakk ut en hånd og strøk meg over innsiden av lårene. 
Først nesten helst nede ved kneet, så nærmere og 
nærmere skrittet. Hjernen min reagerte momentant og 
jeg ble steinkåt. 

Hun tok hendene fra låret, og grep tak i mitt slappe 
lem. Runket meg sakte frem og tilbake. Hun lente seg 
nærmere skrittet mitt, jeg kunne kjenne den avkjølende 
pusten hennes mot lemmet mitt. Tuppen av penisen 
traff tungen hennes. Det var så deilig, men den ville fort-
satt ikke opp. Hun nølte litt, men jeg la hånden på bak-
hodet hennes og signaliserte at hun skulle ta den inn i 
munnen. Hun gjorde det, og jeg kjente tungen hennes 
flytte den rundt i munnen. Som en mark. Jeg begynte å 
bli stressa, hvorfor vil den ikke opp? Hun sugde hard-
ere, mer intenst, fortere. Ikke noe hjalp. Shit, hva gjør 
jeg? Jeg ble usikker, kaldsvetta. Prøvde å stønne, men 
det ble ikke overbevisende nok.

Hun så på meg med et skuffet blikk, deiset ned på ned-
erste benk og spurte om det var noe galt med henne. 
Det var det jo selvfølgelig ikke. Hun var så mye bedre 
enn noe jeg hadde fått før, og definitivt bedre enn de 
klåfingra gutta som jeg pleide å være i badstua med. 
Jeg begynte å gråte. Tissen min var like kort, slapp og 
uinspirerende som en erotisk novelle om erektil dys-
funksjon.  

Jeg trakk stålormen ut av munnen hennes, ga henne et 
tårevått og unnskyldende blikk, og stormet ut av bad-
stua. Med gråten i halsen braste jeg ut av badstua, løp 
ut i gangen og rett på en vekter fra NTNU. 

Shit, håper ingen finner ut av det her. 

- Foetalt Lem, kull 14
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Nocebo i samarbeid med Det Medisinske Selskabs Hoeikancelli et Over-
phormynderie presenterer:

Nye faglige retningslinjer for 
vurdering av akutt alvorlig 
selvmordsrisiko
De nasjonale retningslinjene for forebygging av selvmord har lenge vært debattert. Mange hevder 
at retningslinjene ikke har noen effekt på å redusere antall selvmord, men er konstruert i hovedsak 
for at den ansvarlige lege skal ha juridisk ryggdekning i møte med selvmord hos nylig undersøkt 
pasient. Dette vil Nocebo gjøre noe med og presenterer herved den reviderte suicidalrisiko-vurderin-
gen:

MAJOR-kriterium

      Deltakelse1 på korkonsert siste 3 måneder

MINOR-kriterier

      Deltakelse1 på korkonsert siste 12 mnd, men ikke nærmere enn 3 mnd
      Psykisk lidelse
      Rusmiddelavhengighet/rusmiddelmisbruk2

      Tidligere selvmordsforsøk (antall og alvorlighetsgrad)
      Brudd i relasjon
      Selvmord i familien
      Tap av selvaktelse/ærekrenkelse3

      Manglende nettverk4

Beskyttende faktor
      Deltagelse i orchester
1 Med deltakelse menes både aktivt syngende eller publikum.
2 Her legges særlig vekt på avhengighet av Jägermeister og/eller portvin
3 Her legges særlig vekt på fremførelse av klein koreografi og falsk synging på korkonsert
4 Her legges særlig vekt på manglende nettverk utenfor korbevegelsen.

1 MAJOR-kriterium eller ≥ 4 Minor-kriterier: indikerer akutt alvorlig selvmordsrisiko, innleggelse psykisk helsevern eller 
oppstart i orchester tilrådes. Hvis beskyttende faktor framkommer er det ikke innleggelsesgrunn. 

Tidligere selvmordsforsøk i relasjon til korkonsert + MAJOR-kriterium er å betrakte som FULLSTENDIG KATASTROFE!
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Bli rik og omkransa - 
hiv deg på bokbonanza
Av: Ane Leviken Løbben, Eirik Nordengen og Martin Syvertsen Mykland

Ble studielånet borte etter bare 9 dager? Er du sen med husleia igjen? Vurderer du en å gå på 
tinder-date bare for å slippe å betale middag selv? Fortvil ei. Nocebo har løsningen. Sleng deg 
på årets boktrend og fyll lommene med lettjente penger. Populærvitenskap om kroppen er som 
eskortevirksomhet for medisinstudenter. Du er allerede utstyrt med kunnskapen, så det er bare å 
legge seg på rygg for forlaget og slurpe i seg honningen. Hva er det du venter på? Her har du til og 
med litt inspirasjon.

Litteratur
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Kjære alle som har følgt sida vår på Facebook i 6 år. Vi hører vi har fått ein arvtakar, og vi er veldig stolte over ho. Synne 
heiter ho visst. Copycat eller ikkje, det er fint at tradisjonane blir ført vidare. 

Vi har jo som alltid hatt fokus på å vise fram kor perfekte vi er som medisinstudentar. Kor vakre vi er, og kor gode vi er 
å legge tusjar etter kvarandre. Her får de to tilbakeblikk til dei mest populære postane vi har hatt oppgjennom tida. Kos 
dykk med dei. 

Kjærleik frå Kari&Kasper

Skilt ved fødselen I
Rødt-leder Bjørnar Moxnes og medisinstudent 
Didrik Kalve Strand går først og fremst inn for en 
sosialistisk revolusjon i DMF FMH. Forhåpent-
ligvis starter den en dominoreaksjon som ender 
med en helrød regjering til høsten.

Sosiale medier
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Julekonsert Fæces og Bælyd

Den tradisjonsrike julekonserten fant 
også i år sted i Lademoen kirke. Et sted 
omgitt av stolt historie på alle kanter. 
Kun et lite steinkast unna satt en gang 
de mektige Ladejarlene som styrte med 
en blanding av kløkt og råskap. Det var 
dessverre lite som minnet om fordums 
stolthet, kløkt og råskap denne triste 
desemberkvelden. Det var en slik kveld 
de fleste vel bevarte mennesker holdt 
seg godt inne i varmen i sin egen bopel 
med en varm kopp te. Dette var altså 
kvelden medisinstudiets to elskede kor 
hadde besluttet å arrangere konsert, 
og følgelig måtte det faste anmelder-
korpset trosse vær, vind og vilje for å 
innfinne seg i det gustne kirkerommet. 
Dette kunne ikke bli verre, tenkte vi. 

Verre skulle det imidlertid bli da 2 snes 
medisinstudenter av kvinnelig kjønn 
plutselig bestemte seg for å kollektivt 
åpne kjeften, stramme stemmebån-

Anmeldelse

dene og tømme lungene for luft i en ka-
kofonisk lapskaus. Det hele kom attpåtil 
fra galleriet bakerst i kirkerommet, og 
påførte store deler av publikummet akutt 
torticollis. Videre kom flere hylende men-
nesker til, nå av mannlig kjønn og ikledd 
tåpelige pingvin-kostymer. De to korene 
byttet så på å radbrekke kjente og 
mindre kjente julesanger med skrikende, 
sure toner ispedd skandaløse forsøk 
på felles bevegelser. Det er vår klare 
oppfatning at selv en sambadansende 
kong Harald ikledd kun bastskjørt hadde 
sett bedre ut enn dette. Hele seansen 
varte i imponerende 1 ½ time, og Noce-
bos utsendte er mektig imponert over 
publikum som klarte å bli sittende på 
sine harde kirkebenker nokså upåvirket 
gjennom hele oppstyret. 

Kort oppsummert ble dette, ikke over-
raskende, nok en skuffelse, uten ly-
spunkt å nevne. Julestemningen ble satt 

Ikke siden Val-
gerd Svars-
tad Hauglands 
famøse opptre-
den på den store 
klassefesten har 
vi bivånet slik en 
total mangel på 
musikalsk integ-
ritet.

Kalenderen har tippet februar og det er igjen på tide å ta fatt på anmeldelse av ju-
lekonserten til Bælyd og Fæces. Vage minner om elendig artikulasjon og billig ko-
reografi får det til å gå kaldt nedover ryggen på oss. Stort mer husker vi ikke, men 
dere skal få det vi har. Vi leverer med dette vår siste korkonsert-anmeldelse i Nocebo, 
og gir stafettpinnen videre til noen andre som har sansen for selvpåført tortur.

Av: Hr. Ph og Hr. C in emeritus

“ 
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flere hakk tilbake og rakk ikke å komme tilbake før etter jul. Stort mer er det ikke å si om selve konserten. Vi tenker hell-
er å markere vår forakt mot den største styggedommen landet vårt har sett siden svartedauden; nemlig korbevegelsen. 

Korbevegelsen er som et fluepapir som trekker til seg samfunnets skadedyr. En sekt-aktig forsamling preget av in-
navl og dekadanse. Korbevegelsen er håret i samfunnssuppa, bremsesporet i trusa, smusset på gebisset som ikke er 
vasket på 4 uker, oppkastet ved siden av doen en sen fredagskveld, kommentarfeltet på nettavisen.no. Korbevegelsen 
forbruker surstoff som mye heller skulle vært forbeholdt mennesker med mening. Korbevegelsen er et cluster B-cluster, 
som vasser i ubegrunnet selvforherligelse. De dyrker seg selv fordi ingen andre ser grunn til å dyrke dem. 

Forskning viser helt entydig at korbevegelsen er hovedårsaken til en mengde sykdommer, slik som tinnitus (1), og inn-
grodd tånegl (2). Videre er korbevegelsen en klar årsaksfaktor til absolutt alle typer kreft (3) og den generelle følelsen av 
håpløshet (4). 

Man skulle tro at det å håndtere kun 4 stemmer ikke skulle være et stort problem for det som ofte omtales som 
“kremen av norsk ungdom”, men den gang ei. Her har vi nok heller å gjøre med “lettmelken av norsk ungdom”. Vi har 
også store problemer med å se hvor begrepet “flink pike” kommer fra da denne opptredenen ikke hadde noe som min-
net om kompetanse og kyndighet.  

Vi sitter igjen med følelsen av at disse menneskene behøver å bli reddet! Akk, hadde det bare eksistert en studentor-
ganisasjon tuftet på eksepsjonell musikalsk begavelse og høykulturell sjarme på Øya...

1. Laitinen, H. M., Toppila, E. M., Olkinuora, P. S., & Kuisma, K. (2003). Tinnitus among the Finnish National Opera personnel.    
 Applied Occupational and Environmental Hygiene, 18, 177–182. 
2. Seyfettinoǧlu, F., Sünneli, Ö., Dülgeroǧlu, A., & Bora, O. A. (2012). A case of ingrown toenail caused by choir singing. Acta    
 Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 46, 407–410.
3. Carly Reagon, C., Reagon, C., Gale, N., Dow Msc, R., Lewis, I., & van Deursen, R. (2016). Choir singing and bad health    
 status in people affected by cancer. European Journal of Cancer Care, 1–10. 
4. Olsman, E., Leget, C., Duggleby, W., & Willems, D. (2015). A singing choir: hopelessness, and despair in palliative care    
 patients. A longitudinal qualitative study. Palliat Support Care, 13, 1643–1650.
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Medisinske Filmtips #4
Av: Martin Syvertsen Mykland

Enten så nærmer det seg nå påske, det er midt i påsken eller så har påsken passert for lenge 
siden. Dette er noe vanskelig å si i skrivende stund da deadlines og trykking er svært flyktige be-
greper innad i legespritposten. Undertegnede vil derfor ønske dere alle en riktig god påske og håpe 
påsken var fin og lesefri med dette tradisjonelle innslaget. Medisinske filmtips har nå etter flere 
år fått fast spalteplass i påskenummeret blant andre artikler som også får spalteplass da alt som 
skrives trykkes. Vi håper tipsene kommer godt til nytte utover i eksamensperioden da kveldene sårt 
trengs å fylles med mer medisinrelatert innhold.

Årets filmer er nøye utvalgt og bedømt av et dobbeldøvt, noe svaksynt og lettgradig dement test-
panel bestående av Eirik Nordengen, Bjørn Gardsjord Lio og undertegnede. Panelet har lagt til 
grunn start, utvikling, varighet og post-film MADRS score i bedømmelsen av filmene. Ingen epilepti-
form aktivitet ble observert på EEG hos noen av panelets deltakere underveis i filmene med unntak 
av da Nordengen snublet i antennekabelen halvveis ut i fjerde film og tv-skjermen gjennomgikk en 
høygradig visuell migreneaura. Dette ble dog ikke tatt med i totalbedømmelsen av filmene.

Fifty shades marker

Endelig har den svært etterlengtede oppfølgeren til «Fifty 
Shades of X-ray» kommet på lerretet. Blant 2014-re-
daksjonens medlemmer var scenen med måling av 
bone(r)-density favorittsekvens i forgjengeren. Denne 
gangen har teamet i fifty shades-serien valgt et noe an-
nerledes uttrykk. «Fifty shades marker» tegner omrisset av 
hverdagen til medisinstudenten Anastasia. Vi kjenner alle 
igjen de voldsomme fargetegningene av basalganglier på 
lesesalen; ingenting mindre enn 50-fargers markeringstusj 
er nok.

Intracellular

Tårene rant i sofaene på studsalen da rulletekstens 
temamusikk bruste fra utslitte høytalere og inn i ørene 
på rørte medlemmer av Nocebos filmpanel. Ikke siden 
klassikere som «Alvin og Mandrengen – I farta» og «My-
algic Mike» har så mye følelser blitt rørt hos så objektive 
Nocebo-journalister. «Intracellular» tar oss gjennom alle 
kriker og kroker i cellen på en måte som ville gjort selv 
Geir Slupphaug mo i knærne. Skal du på date med en 
medisinstudent som aller helst skulle vært på lesesalen 
istedenfor så er dette filmen å se.
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The great wart

103 minutter er knapt nok til å fullstendig illustrere kom-
pleksiteten i «The Great Wart» på rettferdig vis. Ærefrykten 
i Matt Damons øyne gjengir godt redaksjonens følelser 
etter å ha opplevd dette mesterverket av en dermografisk 
reise. Fra inntakt epidermis til det tykkeste stratum corne-
um blir vi stadig begeistret over hvor voldsomt huden kan 
reagere. Kjøttkaker og blomkål er mat vi gjerne anbefaler 
til denne audiovisuelle opplevelsen da den nok best nytes 
til god mat.

La la lamotrigin

Det er ikke vanskelig å se for seg at 30 år med EEG-anal-
yser kan trigge noen epileptiske anfall i seg selv. Historien 
drar seg allikevel noe voldsomt ut da den schizofrene 
nevrologen Sebastian begynner å selvmedisinere seg 
selv med Lamotrigin. I denne musikalske dramakomedien 
danser vi oss gjennom overdosering, underdosering og 
ellers interessante bivirkninger. Panelet er generelt enige i 
at denne produksjonen fortjener Oscar for beste film, eller 
kanskje ikke.

Skilt ved fødselen II

Nocebojournalist Kasper Schei og bålpanneentusiast 
Mikkel Grande har mer enn bare klesvalg til felles på dette 
bildet.

Nocebo har fått fingrene i bilder av en ung Trond Sand. 
De kan bekrefte ryktene om et sidesprang som resulterte i 
forskerlinjestudenten Torfinn Støve Madssen.
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Tronds matspalte

Earl grey pannacotta

Ingredienser:
5dl fløte
100g sukker
3,5 plater gelatin
10g Twinings Earl Grey tea, løsvekt

Fremgangsmåte: 
1. Bløtlegg gelatin i kaldt vann.
2. Bland fløte og sukker i en 
kasserolle og varm sakte opp til 
kokepunktet. Pass på at sukkeret 
smelter.
3. Klem ut vannet av gelatinen og 
ha det i blandingen.
4. Tilsett Twinings Earl Grey te, og la 
det trekke i 4-6 minutter. Ikke la det 
stå for lenge så det blir bittert.
5. Bruk en sil med klede for å sile 
bort all teen
6. Hell over i ønsket glass eller pors-
jonsskål
7. Sett til avkjøling
8. Server gjerne med en lime- og 
sitrussalat

Sitrus salat

Ingredienser:
60g Sitronsaft
15g Limesaft
25g Vann
100g Sukker
1 stk appelsin
1 stk lime
1stk sitron
1stk grapefrukt

Fremgangsmåte:
1. Kok opp sitronsaft, limesaft, vann 
og sukker
2. Skjær ut filetene av sitrusfruktene
3. Avkjøl laken og tilsett filetene. La 
det hele trekke i en time før server-
ing.

Som vanlig følger vi opp vår prisbelønte matspalte med Trond 
Vardehaug. Er du en av de som har ryddet leiligheten, vasket 
hver minste krok, skiftet sengetøy og dermed gått fri for unn-
skyldninger til å prokrastinere dagens skolearbeid? Nocebo 
lanserer løsningen; prøv deg på pannacotta. Når du er ferdig 
kan du attpåtil legge ut et instagrambilde av hvor flink du er, 
med pannacottaen på den nyrydda pulten din som for anled-
ningen er pyntet med fjorårets fineste notater.

BREAKING NEWS: innenriksavdelingen vår kan melde om at Trond, i sa-
marbeid med Mat og Café, planlegger å åpne opp en kaffebar på St. Olavs. 
Beliggenheten er for øyeblikket klassifisert informasjon, men lovnader om 
sentral plassering er gitt. Trond håper nysgjerrigheten hos våre lesere er 
vekket og ser frem til å treffes over kaffe og deilige kaker på St. Olavs kom-
mende møtested. • 32 år

• Fagansvarlig Kunnskapskantina
• Vinner av kakekrigen sesong 5
• Instagram: trondvt
• Facebook: godtservert
• Blogg www.godtservert.no
Anbefaler:
• Kjøkken og bakeutstyr hos Trak-
tøren, byhaven
• Kaffe: Sellanraa

Trond Vardehaug

Lakris pannacotta

Ingredienser:
5dl fløte
100gr sukker
3,5 plater gelatin
3ss usøtet lakrispulver, tilpass 
mengden etter eget smaksønske

Fremgangsmåte:
1. Bløtlegg gelatin i kaldt vann
2. Bland fløte og sukker i en 
kasserolle og varm sakte opp til 
kokepunktet. Pass på at sukkeret 
smelter.
3. Klem ut vannet av gelatinen og 
ha det i blandingen.
4. Tilsett lakrispulveret og rør til alt 
er oppløst
5. Hell blandingen gjennom en sil 
med klede for å få ut eventuelle 
klumper
6. Hell over i ønsket glass eller pors-
jonsskål
7. Sett til avkjøling
8. Server med friske bringebær eller 
en hjemmelaget bringebærculise
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Saken er grei: fakultetet ønsker seg 15 nye studieplasser 
ved medisinstudiet, men har ikke plass til dem. Kolleger i 
Nord-Trøndelag trenger arbeidskraft, og fakultetet avtaler 
å gjøre studentene tilgjengelige etter to år med opptrening 
i Trondheim. 

Nocebos kilder i studieseksjonen, som vi av praktiske 
grunner forholder anonyme, forteller entusiastisk om et 
opplegg der studentene tidlig får selvstendig ansvar og et 
faglig miljø i Nord-Trøndelag som tørster etter billig arbe-
idskraft. Det blir tettere oppfølgning, og studentgruppene 
blir mindre. En studie har blitt designet for å bevise at 
prosjektet er faglig vanntett. Mange detaljer gjenstår, men 
ideen og planen er klar: færre forelesninger, mer arbeid. 
Det gløder i øynene til Nocebos kilder når de forteller om å 
utvide prosjektet til medisinstudiet som helhet. 

Nocebo har lang erfaring med slavearbeid, og sett bort 
fra ordlyden «ny studieretning», nikker vi anerkjennende til 
initiativet. Å holde arbeidsgruppene små med tett «op-
pfølgning» gir god «arbeidsmoral» og liten mulighet for 
organisert motstand. 

Hvis ingen stryker på eksamen etter andreklasse, 
hvem sendes da?
Vet ikke. Ingen straff. De beste får lov til å reise. (Nocebo 
omformulerer: De beste studentene er også de beste 
slavearbeiderne, ikke få over 80 poeng på eksamen)

Hvor mye må man betale for å unngå å bli deport-
ert? 
Umerkede sedler i posthylla eller kunst, det må ikke kunne 
spores.

Utvelgelsen skal være «søknadsbasert». Er konflikt 
med fakultet å regne som en god søknad?
Må være litt uenige, ingen konflikter så langt… «mumle 
mumle» Får se hva vi lander på… (Nocebo omformulerer: 
JA)

Ble det drukket alkohol i forbindelse med utar-
beidelsen av «ny studieretning»?
Det er alltid alkohol inne i bildet. 

Vil dere markere de femten studentene med stjerne?
Det blir i hvert fall ingen tatovering i panna. 

Hvis ingen søker, hvem sendes da?
«mumle mumle» Vi finner på noe...

Men fra alvor til tøys, tilbake til alvor, og så tilbake til tøys: 
Dette kommer nok faktisk ikke til å bli så aller verst. 

Høsten 2018 sendes første tog med medisinstudenter til Nord-Trøndelag. Nocebo har tatt en prat 
med studieseksjonen om hvorfor, hvordan og hvem.

(fra latin, deportare, bære 
eller føre bort) betyr 
vanligvis utvisning av et 
eller flere mennesker fra et 
land eller område. I norsk 
sammenheng brukes 
ordet mest i forbindelse 
med at et regime forviser 
grupper av «brysomme 
individer» til fjerntliggende 
strøk med frihetsinnskren-
kning.
Kilde: wikipedia

Deportasjon
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Vaginamonologen

Det er kaldt. Det er desember. Det er OSKE. På første 
post står Cecilie Hagemann med et halv-keitete smil. 
Gynekologisk undersøkelse og spiralinnsetting er 
oppgaven, der man først skal forklare pasient om 
prosedyren og om mulige bivirkninger og komplikasjon-
er. Febrilsk leter man etter denne pasienten, men hun er 
ikke å finne. Et splittsekund lurer man på om Cecilie er 
pasienten som trenger veiledning og innsetting av spiral. 
Man hilser, presenterer seg. Og det er her det går så 
inderlig galt. Hun peker på en bekkenmodell på bordet. 
Man kjører i gang med en monolog med dette bekkenet 
og viser febrilsk undersøkelsesteknikk. Man stresser. Så 
går fløyta. Faen, den fløyta. 

Som skriftlig kommentar etter eksamen, fikk jeg av 
sensor ”Husk å hilse på pasienten (bekkenmodellen)”. 
Tenk det – hvordan kan man ikke ha hilst på pasienten 
på eksamen? Hvordan er det mulig etter to år med Nils 
Martinsen sitt kommunikasjonsregime? Ikke bare var 
det jeg som fikk denne kommentaren, mang en flink 
fjerdeklassing fikk trekk på eksamen for å ikke hilse på 
”pasient” på denne post nr. 1 av 8. Hvordan skulle vi ha 
holdt en vaginamonolog på eksamen? Og enda vikti-
gere, hvordan forberede fremtidige fjerdeklassinger på 
denne situasjonen? 

Kommunikasjon er et viktig element av studiet. OSKE 
er for mange helt nytt, men selvsagt ikke for kull 13. 
Prøvekaninene i kull 13 er jo blitt mestere i å måtte ta 
ting på sparket, og dette liker vi å poengtere. Likevel 
klarer fakultetet å finte oss paffe år etter år. Dette skulle 
bli vår tredje OSKE (andre tellende), men erfaring fra 
tidligere hjalp pent lite på denne ”hvordan hilse på en 
pasient som er en vagina”-posten. Om studenter som 

Fitteprat

Av: Beanca (Bianca)  G. Grottenberg (Pernille H. Jæger som sensor)

Aldri vis svakhetstegn, ikke la sensor se ditt sjokk. Bytt sjokket med et smil, uansett.

har erfaring med vaginamonologer i virkeligheten (eller 
dialoger for de litt eksentriske) gjorde det bedre på 
denne posten, er vanskelig å si. Så hvordan overleve en 
slik OSKEpost? Første av alt, smil – selv om det er en 
vagina. Alltid start med et smil.

Etterpåklokskap: Hvordan lykkes med en vagina-
monolog på eksamen
Å holde en vaginamonolog er noe vi ikke har hatt f-lab 
i, verken under stadium 1 eller som del av gynekolo-
giundervisningen. Noen har mer erfaring med vagina-
monologer enn andre, og vi har ulike forutsetninger i en 
slik eksamenssituasjon. Det dog noe merkverdige, som 
(forhåpentligvis) de færreste kjenner seg igjen i, er det 
å holde en vaginamonolog med en sensor tilstede. At 
vaginaen er en bekkenmodell og dermed ikke-levende, 
er en annen sak. Noen har trolig mest erfaring med net-
topp dette. Vi kan ikke alltid stille likt. 

1. Tenk over dens behov for trygghet
Noen vil si at det handler om intuisjon. Å kunne forstå 
hva en vagina trenger, at det er alfa-omega. Først av 
alt må man opprette tillit. Man må gi vaginaen en trygg 
arena til å kunne utfolde seg. Være seg selv. 

2. Introduser deg 
Å være høflig er en god start. Det er viktig å presentere 
seg, ellers blir det trekk i poengsummen. Er det en varm 
atmosfære, kan et håndtrykk være på sin plass. Noen 
ganger trengs en slapp hånd, andre ganger en hard-
hendt hånd. Man får raskt et inntrykk av om det var pas-
sende. Gummi kan være lurt, særlig hvis bekjentskapet 
er helt nytt. Hvis man er litt brå, brukes tiden til hjelp. Slå 
av en spøk eller to. Varm opp stemningen, det er viktig å 
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komme tidlig på gli. 

3. Bli kjent
Dessverre har du bare 8 minutter på å gjennomføre det 
hele, som for enkelte er et hav av tid. Man må haste seg 
litt videre, uten å stresse vaginaen. Dere har altså hilst 
og man starter å utforske terrenget. Vi er alle forskjel-
lige, og det er viktig å kunne orientere seg om trekk 
med klinisk relevans. Kom gjerne med en kommentar 
om ”at dette ser fint ut”, og ser det ikke fint ut, bør man 
holde dette for seg selv. 

4. Forklar deg underveis
Samtalen er viktig. Still åpne spørsmål, selv om du ikke 
vil få noen svar. Vis interesse. Forklar litt om hva som 
skal skje, hvordan du har tenkt å utføre prosedyren. Ikke 
glem glidemiddel (ikke bruk det, bare nevn det - dette 
er jo bare en modell). Start forsiktig, følg dens naturlige 
kurvatur. Palper først, før du setter inn utstyret, i tilfelle 
tranghet. Forklar nøye mulige bivirkninger, både der og 
da og i ettertid. 

Eksempler kan være 
- ”Risiko for infeksjon er alltid tilstede. Men jeg bruker 
gummi, så den skal være aldeles liten.” 
- ”Det jeg skal sette inn er ikke så stort, så du kommer 
sikkert ikke til å merke det engang.”
- ”Du er ikke gravid, sant? Jeg vil nødig inn her om du 
er gravid.”

5. Avslutning
Virk profesjonell. Alltid. Før utstyret forsiktig ut av pasi-
enten. La vaginaen få komme seg. Avslutt med å takke 
for nå, og ønsk bekkenmodellen og sensor god jul/som-
mer. Og smil. Avslutningen må være kort, for den fløyta 
kommer alltid prematurt. 

Selv om de færreste viste god pasientkontakt (bekken-
modellkontakt) på denne posten i høst, klarte de fleste å 
karre seg opp til en OK-beståttprosent ved å vise andre 
ferdigheter enn kommunikasjon. Forventer nå at senere 
kull vil ”naile” denne posten, og uansett, man kommer 
ufattelig langt med et smil. Lykke til med OSKE! (og ja, 
denne posten var det perfekte promoteringstrikset for 
den nyutgitte ”Gleden med skjeden”)

Komorbiditet
Det er alltid chillare med to

• Methemoglobinemi og akromegali – Da kan du bli 
Max Mekker på Sesam stasjon!

• Fibromyalgi og akupunktur – med vondt skal 
vondt fordrive.

• Candidavaginitt og menoragi – den feministiske 
varianten av riskrem og raudsaus.

• Overetingsliding og mekanisk ileus – det er ikkje 
fullt før det sprekk.

• Mb. Menière og migreneaura – tidenes LSD-rus.

• Bipolar liding og homofili – så blir du like kjekk 
som Even.
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Mote med Mattias

Hei, mine kjære tjommier! Jeg heter da Mattias, og som 
mange sikkert vet jobber jeg aktivt som modell for ulike 
klesmerker, og har gjennom mange års erfaring fått et helt 
unikt innblikk i the world of fashion. I tillegg driver jeg mye 
med musikk, men mest for å få lov til å stå på en scene 
og vise fram nye klær jeg har kjøpt inn. Også trener jeg 
mye crossfit, men det er også bare for å kunne se bedre 
ut i klærne mine. 

I løpet av min tid her på Øya har jeg latt meg irritere over 
klesvanene til veldig mange av studentene uten å ha et 
forum hvor jeg kan få sagt min mening, så jeg er veldig 
glad for at Nocebo tok kontakt med meg og tilbød meg 
en helt egen spalte. 

Nummer én: Sykehuskortene. Sykehuskortet skal, selvføl-
gelig, henge på venstre lomme, ikke høyre. Hvis ikke så 
får høyre lomme alt for mye fokus, da det er den som 
vanligvis mobilen. Bruk sykehuskortet for å lage en fin bal-
anse mellom de to lommene! Er du venstrehendt, gjelder 
selvfølgelig det motsatte.  

Mote med Mattias

Til slutt vil jeg bare påpeke at det å ha kortet rundt halsen 
er helt uaktuelt - da kan du like gjerne teipe den fast på 
panna di. Kortet er ikke et smykke, kull 16 (og Per).

Så over til et spørsmål som jeg ofte får: “Mattias, hvor er 
det innafor å ha sykehuskortet synlig?” Her er det viktig 
å kjenne terrenget og spille ball deretter. På sykehuset er 
det selvfølgelig fritt vilt, spesielt inne på Øya Helsehus. Å 
ha den synlig på campus Gløshaugen og Dragvoll er frekt, 
men innafor om du kan få det til å stå i stil med resten av 
outfiten. Utenfor campusene vil det dog anses som litt 
meir tabu, så her kan du fort tråkke i salaten om du ikke 
sonderer omgivelsene dine. Et sted hvor det virkelig er hipt 
å gå med sykehuskortet stolt hengende fra venstre lomme 
er Tunga, hvor blant annet audiografene og fysioterapeu-
tene studerer. Her kan du virkelig få alle blikk vendt mot 
deg i beundring! Ha gjerne stetoskopet hengende rundt 
halsen for å virkelig stadfeste hvem du er. Ta på deg en fin 
utefrakk for å vekke de riktige assosiasjonene. 

Nok om sykehuskortene, og over til en kort debriefing om 
klær - her er det mange syndere som burde ha fått seg en 
skikkethetsvurdering for lenge siden! 

De eldre kullene kan kanskje huske en fordums tid da Nocebo hadde en egen moteans-
varlig, nemlig Magnus. Vel, Magnus kom og gikk, og ingen hadde evnene som krevdes for 
å ta over tronen. Inntil nå! Etter lang tid uten noen til å kommentere på fashiontrendene på 
sykehuset, har vår kjære Mattias Naranjo sagt seg villig til å ha en egen spalte i vår avis. 
Enjoy!



   /   21Mote med Mattias

Å møte opp på lesesal i joggebukse er rett og slett tragisk. 
Det samme gjelder bruk av veldig fargerike klesplagg, da 
spesielt luer. Huff. Kremen av norsk ungdom må da være 
i stand til å kle seg! Det som er veldig in nå for tida er klær 
fra Weekday, så løp og kjøp! Ellers så kan du sjekke mine 
innlegg på sosiale medier for litt inspo. 

En siste ting jeg vil nevne for denne gang er outfiten til 
kull 16 når de dro på tur til Krakow. Én ting er å bruke et 
så kitschy navn som “Kranka 2016”, men virkelig folkens, 
oransje T-skjorter? Er dere alle fargeblinde? Greit nok at 
det kanskje hadde blitt litt kjedelig med blått, men rødt 
eller grønt hadde klart vært å foretrekke. Til neste ferietur 
håper jeg dere har skjerpet dere. 

Det var alt for denne gang, kjære lesere! Hvis du vil følge 
livet mitt, kan du sjekke mine to instagramprofiler: 

For innlegg om fashion med fokus på livet mitt:  
@mattiasnaranjo
For innlegg om livet mitt med fokus på fashion:  
@naranjomattias 

Her er det mange 
syndere som bur-
de ha fått en skik-
kethetsvurdering 
for lenge siden. Å 
møte opp på lesesal 
i joggebukse er rett 
og slett tragisk

“ 
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Siden sist har MedHum, som seg hør og bør, skiftet styre. Dette har de skamløst promotert for alle kull under påskudd 
å reklamere for avstemningen av nytt prosjekt, men hvem kan klandre dem? Halve gleden med å hjelpe fattige er jo at 
kjente, kjære og særlig perifere får vite om ditt «uselviske» slit. I tråd med tiden ble neste års prosjekt UNICEFS Makani 
helse- og læringssentre, som har fokus på psykososial støtte og primære helsetjenester til barn og ungdom som har 
flyktet fra krisen i Syria og nå befinner seg i Jordan. Helt etter Per Sandbergs mantra om «å hjelpe flyktningene i nærom-
rådene (så de ikke kommer hit!).»

Nocebo har via sikre kilder fått opplyst at det også i år arrangeres eksamenslotteri og at det nok en gang står en fes-
tivalbillett på spill, noe som beviser at de også setter fokus på psykososial støtte her hjemme. En traumatisert medis-
instudent, dels etter MedHums selvpromotering og dels på grunn vitenen om forferdelige forhold i og rundt Syria, kan, 
med en øl i handa, lene seg tilbake og igjen la roen senke seg. Er vinneren riktig heldig blir vedkommende også pro-
motert på sosiale medier som en fattigdomsbekjemper.

Nocebo tar ingen selvkritikk i det vi ikke lyktes i å avdekke de underliggende politiske strømningene i forkant av NAMS’ 
brakvalg i bokskappengeutdelingen, der hovedpotten gikk til et arrangement for et absolutt mindretall av studentene. 
«Vi overvurderte det nye kullets evne til kritisk tenkning og selvstendig vurdering. Det var heller ingen pålitelige mening-
smålinger som tilsa dette valgresultatet.», sier Nocebos presseansvarlig. Nocebo har kommet i kontakt med en angren-
de velger og deltaker: «Når de vant bokskaputdelingen følt jeg meg som en av de som stemte på Trump. Jeg stemte 
jo bare for moro skyld, jeg trodde aldri vi skulle vinne. Etterpå ble jeg fylt av skam. Siter meg på det!»(i tråd med Vær 
Varsom-plakaten velger vi å holde identiteten skjult, red.anm.). Velgeren uttrykte ytterligere misnøye med bruken av 
pengene: «det var alt for mye faglig, jeg hadde trodd det skulle brukes sosialt. De sa riktignok det skulle brukes faglig, 
men jeg trodde det bare var noe de sa for å sanke stemmer.» Andre var derimot mer positivt innstilt, ved spørsmål om å 
oppsummere dagen kunne en anonym sunnmøring røpe at «den smakte bokskappenger». Sunnmøringen, som har en 
fot på innsiden i NAMS, ville ikke kommentere organisasjonens forhold til Panama. 

Hvordan kunne dette skje? Nocebo hadde en journalist som dokumenterte hele NAMS, og vi kan informere om at mens 
allmuen kun fikk være på tre foredrag, fikk akutt-eliten tilbud om festing, middager og akuttmedisintrening med avan-
serte simulatorer. Samme anonyme sunnmøring sa seg svært fornøyd med kvaliteten på delegasjonene fra de andre 
byene. Nocebo kan komme med en årsaksforklaring på hvordan NAMS vant stemmene – Foetus, Bilyd og MsOrch fikk 
nemlig flere tusen kroner hver for å underholde på middagen. Foetus var tydeligvis ikke fornøyde med de 5000,- de fikk 
under bokskapspengeutdelingen for en nettside som angivelig bare kostet litt over 2000,-, mens Bilyd aldri takker nei til 
å selge seg for penger. Hvordan MsOrch kunne hoppe i sengs med fienden i en konspirasjon mot resten av medisiner-
skaren vites ikke. 

Pengesløseri
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Nye i Placebostyret

Festsjef:
Sofie Huitfeldt

Idrettssjef:
Kristian Eriksen

Faddersjef:
Karolina T. M. Grodås

Til tross for ekstreme ben-
keforsøk fra Foetus under 
generalforsamlingen, ble 
det altså en kvinne som ble 
faddersjef i år. Har i likhet 
med festsjefen gjort en sol-
id jobb i styret til Nocebo, 
noe som alene gjør henne 
overkvalifisert for jobben. 
Hun er håper de enklere 
oppgavene i Placebostyret 
kan gjøre underverker for 
fritiden hennes.

Nocebos internsjef, aka 
festsjef, har tydeligvis 
en sterk forkjærlighet for 
alkohol. Selv om hun nå 
har sunket i gradene, er det 
ikke tvil om at hun påtok 
seg vervet ene og alene 
for å ikke gå glipp av en 
eneste mulighet til inntak. 
Trolig ble Lady Huitfeldt 
med i Placebo kun for å få 
en unnskyldning til å gå i 
galla hele tiden. 

Hevder han er her for å 
studere medisin og være 
idrettssjef, men Nocebo vet 
bedre. Han har reist tilbake 
til vår tid for å drepe Sarah 
Connor. 

Unge Frøken Tveitas ferd mot maktens høyborg har vært lang og 
farefull. De fleste blant våre lesere vil dra kjensel på stavanger-
jenta fra verv som salgssjef i Medhum og nestleder i Placebo FC 
jenter, men det er på tide å dykke dypere ned i personligheten til 
linjeforeningens øverste formynder. 

Visste du for eksempel, kjære leser, at Tveita er en aldri så liten 
lesehest? Blant hennes 40 favoritt-titler på goodreads kan vi finne 
klassikere som The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1: The offi-
cial Illustrated Movie Companion, samt Twilight Director´s Note-
book: How We Made the Movie Based on the Novel. Sistnevnte 
vitner om en særskilt interesse for filmatiseringsprosessen, hvilket 

Leder:  Julie Tveita Lea

gir mening når man innser at 90 % av Tveitas favoritter er bøker som Hollywood har gjort beslag på. En sann connois-
seur går alltid til kilden! Nocebo løfter sin monokkel i respekt.

Visste du også, kjære leser, at Tveita er en kløpper i orientering? På Madlatuå 3. August 2016 knep hun beste tid i 
løype A og C, rett foran nesen på Mette Wirak og Geir Husdal.

Visste du dessuten at Tveita også er en prisvinnende fotballspiller? La oss skru tiden tilbake 4 år. Pikene i Tjensvoll FK 
har tilbakelagt en turbulent sesong med 18 kamper spilt og en 5. plass på tabellen. I en årsrapport Nocebo har fått 
innsyn i avdekkes strenge treningsdoktriner:

 “Som i fjor har vi merket vi at jentene har mistet litt av det sportslige fokus og fokuserer mye mer på det sosiale. Dette 
gjør at “vinnerinnstillingen” fremfor kamper ikke alltid er god nok.“

Vi kan imidlertid opplyse deg, kjære leser, om at Tveita stakk av med selveste Innsatsprisen (Klettkampen), og at hun 
deltok i 17 av klubbens 18 kamper, mer enn noen annen spiller! Et testament til hennes dedikasjon og pliktoppfyllelse.

Blæstesjef:
Håvard Ur

Jammen fikk ikke Foetus 
benka inn et lem inn i styret 
helt på tampen! Håvard er 
en hyperaktiv spirrevipp 
som spiller piano, altså er 
han den rake motsetningen 
til den forrige blæstesje-
fen. Denne Karen blir også 
beskrevet som Norges 
prins i det franske eventyret 
om askepott, så vi forventer 
stilletthæler i taket under 
blæstingen!
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Hun danset i revyen og synger i bilyd. 
Var en gang i tiden changemaker. 
Godt å se at hun har myknet litt med 
årene og innsett at man kan forandre 
verden vel så mye som sekretær i 
Placebo.

Her skulle det ellers stått mye annet 
rart, men min rolle som helsepersonell 
gjør at jeg er bundet av taushetsp-
likten. Den enkelte leser som ønsker 
å lære Frida bedre å kjenne bes ta 
kontakt med henne direkte. Hun liker 
Gossip Girl, det kan dere snakke om. 
For å bryte isen. Nocebo out.

Sekretær:
Frida Lillesæter Stien

IT-sjef: 
Andrea G. Rummø 

Det er Long time siden sist vi hadde 
en asiater som IT-sjef i Placebo-
styret, så det var jammen på tide 
at vi fikk bekreftet våre stereotypier 
igjen. Andrea kom seg inn i styret 
gjennom å skryte på seg IT-erfaring 
fra universitetet i Edinburgh, men 
som ofte er med CV-pynting så er 
nok dette en blatant løgn. Trolig fac-
erapet hun en person fra Skottland 
i ungdomsskoletida og bruker det 
for alt det er verdt for å få en plass i 
Placebostyret. 

Interessant nok er hun også stud-
salansvarlig i SL, så vi håper at hun 
kan dra i noen tråder slik at vi ende-
lig får gjeninnført Placebar! 

Økonomisjef:
 Idunn S. Wæhler

Når Idunn ikke lar seg fotografere med 
dødsetere er hun opptatt med å spille 
et eller annet i MS ORCH. Uansett 
involverer det irreversibel ødeleggelse 
av sjelen og indusering av marerittak-
tig frykt og redsel.
Hennes karriere som økonom start-
et med en forkjærlighet for tall, først 
som deltaker i Hvem Vet Mest i 2006, 
deretter som ung og håpefull deltaker 
i Fysikkolympiaden 2012/13. Nocebo 
skulle så gjerne lagt ved dokumentas-
jon, men det viste seg at minstekravet 
for å få diplom var 15 poeng, og 
vår alles kjære Idunn fikk 11. Det er 
uansett lang flere poeng enn Nocebos 
redaksjon kunne skrapt sammen, selv 
med kalkulator og jukselapp. Vår tillitt 
til økonomisjefen er derfor intakt!

Denne kinaputten av en organisator er en kompleks figur*. Helt siden rollen som til-
litsvalgt i forsvaret – hvor hun utviste stor evne til refleksjon rundt unge menneskers 
rolle i trafikkulykkestatistikken – har hun jaktet på muligheter til å tjene sitt felleskap. En 
bakgrunn fra Leger Uten Grenser, Amnesty International og Isfit gjorde henne utvilsomt 
i stand til å vade gjennom hengemyra som er Medhum forholdsvis tørrskodd, og ende 
opp på andre sida med en ok CV. Hun er dog blant placebostyrets minst konsekvente 
idealister. En kjapp titt på Noras kvitterfeed avslører nemlig at hun abbonerer på feminis-
tiske prinsipper:

Nestleder:  Nora Stuve

Samtidig er hun ikke bedre enn at hun følger artisten og konebankeren Chris Brown på Soundcloud. Litt hykleri må 
man tåle med andre ord! Nocebo er ikke videre fan av Rianna, så vi står skulder til skulder med Nora i kampen for færre 
Johner i direktørstolen.

*A Stüve diagram is one of four thermodynamic diagrams commonly used in weather analysis and forecasting. It was 
developed circa 1927 by the German meteorologist Georg Stüve (1888-1935) and quickly gained widespread accep-
tance in the United States to plot temperature and dew point data from radiosondes.
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Laget av Kasper Schei og Kari Mostad.
Logo av Martin S. Mykland

Påskekryss
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5 kjappe på bussen hjem fra Åre

Med ideen om å intervjue snakkesalige medisinstudenter på Verandan, innså vi søndag morgen at 
dette ikke hadde blitt gjort. Litt dumt for allmuen, da man ofte har litt mindre filter med noen bjør-
nunger innabords, men kanskje litt gunstig for de som unngikk et fylleintervju.

For å redde inn situasjonen tok vi et lite raid blant de fyllesyke medpassasjerene på bussen hjem. 
Merkelig nok var disse nesten like snakkesalige som de kunne vært på Verandan, bare hakket 
blekere om nebbet. 

Nysgjerrige og glemsomme utegående reportere: Hilde Østnor og Elin Stranden

Spørsmål
1. Du er på badstunach, og en av deltakerne er en foreleser. Hvilken foreleser tror du  
 har den beste historien å fortelle på et slik nach, og hva fortelles det om?
2. Hvor mange har du hooka med i løpet av turen? (Hooka i form av Skam-definis  
 jonen) 
3. Hvor mange enheter vil du si er det perfekte antallet på afterski, og hva drakk du?
4. Hvor mange medisinstudenter vil du anslå ble kastet ut fra Verandan?
5. Beskriv Åreturen 2017 med tre ord.

Kristine Flo Halle, kull 12

1.

2. 

3.

4.
 
5. 

Torp! Han forteller ei historie fra forsva-
ret der han selv ender opp som helten, 
selvfølgelig.

1. Fornøyd med egen innsats. Nei, 
skriv noe artigere. 1 ble litt konkret, litt 
avslørende. Men 1 er rette svaret. Hva 
skriver du nå Hilde? Det var 1!

Drakk 4 selv. Akkurat passe til å kjøre 
ned, gå langs veien og finne hytta. Hvis 
du bor med Placebo kan du drikke 5, da 
bor du nærmere.

Det var mange! 15.

Våt. Svett. Skitbra!
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Bernt Kristian Svorkmo, kull 16

1.

2. 

3.

4.

 
5. 

Ivar Skjåk Nordrum. Noe fra korpstur, han 
spiller jo saksofon. Hadde ikke gått gjen-
nom skikkethetsvurdering.

Nette sum av null. Valgte å fokusere mer 
på trivsel, samhold og kameratskap. 
Presterte ikke helt på topp, legger meg 
flat.

4. Jeg drakk 7-ish, litt over anbefalt. 
Da blir det litt tungt. Da blir det fort litt 
nach-stemning på vorset.

20-30 kanskje. Ble ikke kasta ut selv, men 
heldig som faktisk kom meg inn. Synes 
det er bra at folk slipper seg løs.

Hærli. Badstunach. Jägermeister.

Malene Hovdenak Sylte, kull 14

1.

2. 

3.

4.
 
5. 

Torp. Forteller om organkrig med Halgun-
set og Skjåk på disseksjonssalen. Nyrene 
var passe størrelse, milten også. Endte 
når Kristina Vogt ble truffet med et uhell, 
da ble det slutt på moroa.

Bare en. Men ikke bare-bare.

3 øl. Skal ikke så mye til etter en dag i 
bakken. Drakk 2 selv.

Det var en del har jeg hørt. Minst 15!

Vått. Svett. Artig!
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Gunhild Brønstad, kull 15

1.

2. 

3.

4.
 
5. 

Torp. Han hadde fortalt om helgrilla gris i 
studenttida. Han har gjort mye rart, han 
vil i hvert fall at vi skal kose oss.

Ingen! Dårlig resultat egentlig, skuffa over 
egen innsats…

Drakk 3 i går, var litt lite. 5 kanskje, lurt å 
ha drukket litt før hvis man kan, eks Jäger 
på innerlomma.

Håhå, til sammen? Mange ja! 30?

Fyll. Foillsjuk. Ragecage.

Viel Carlsen, kull 16

1.

2. 

3.

4.
 
5. 

Halgunset. Hadde tatt på deg og fortalt 
en lidenskapelig historie om greske guder 
og vena cephalica. Halverotisk, men 
pakket inn på en koslig måte. Han er ikke 
upassende!

En trist, men optimistisk null. Litt skuffa, 
handler og innsats og innstilling. 

Bernt nådde det perfekte, hør med han. 
Jeg drakk 2, pluss litt mystisk innhold i 
«vannflaska» til Guro.

Oi, det var en del. Pluss minus 20.

Åre har tre bokstaver. Ålreit. Rampete. 
Elskverdig.

Kristian Eriksen, kull 16 - født 96

1.

2. 

3.

4. 

5. 

Halgunset. Nekrofile tanker på obduks-
jonssalen?

Ingen. Har kjæreste.

Perfekte må være, tenker 5. Drakk 9!

Ganske mange, imponerende mange. 
Tja, 10-20 i hvert fall. Godt jobba!

Oi. Fuktig. Afterski.

Ho
ok

ek
ar

t Å
re
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Årevettreglene i praksis
Testet av: Julie Tveita Lea og Hilde Østnor

Det er siste kveld i Åre, og siste mulighet for å oppleve 
Åre-nach med kull 11. Kullet med stor K. Tør jeg, en 
tredjeklassing, egentlig å menge meg med denne legend-
ariske gjengen? Jeg griper fatt i en medsammensvoren 
fra kull 15 og lufter ideen. Mens vi står utenfor Verandan 
og vurderer sjetteklassenach observerer vi en medstudent 
hoppe over et gjerde og falle på et par svenske jenter på 
andre siden. Vi blir enige om at frontallappfunksjonen tross 
alt er bedre bevart hos oss og tar sjansen på å henge 
med de kule kidsa på sisteåret uten å gjøre noen fatale 
sosiale feiltrinn. 
Etter å ha vært i Åre en gang og to før, har vi klart for oss 
Årevettregel nr 1: 
Planlegg nachdeltakelse og meld fra til venner om 
hvor du går.

Med dette i tankene drar vi med oss en førsteklassing 
med sterkt redusert kritisk sans, for å virke litt mer voksne 
blant kull 11, og legger ut på det vi i ettertid innser at var 
en usannsynlig lang og ustabil ferd mot nach på ukjent 
destinasjon. Her gjaldt det å følge Årevettregel nr 2: 
Tilpass turen til nach etter koordinasjonsevne og 
folkestrøm.

Vi ankommer hytta og sikter oss inn på to ledige stoler 
sentralt i rommet. Det er ikke før nå at førsteklassingen 
kommer på at det er avreise tidlig neste morgen og 
proklamerer at “Jeg går hjem, jeg”. Ny i gamet som hun er 
tenker hun ikke på Årevettregel nr 3: 
Ta hensyn til promille og påvirket orienteringsevne. 

Undertegnede har heldigvis fått plassert to stk skiløper-
armer rundt førsteklassingen og holder henne lett igjen 
da hun gjør et hederlig forsøk på å rømme fra nachet. 
Her skal ingen gå seg vill alene i den svenske natten. Og 
vi skal heller ikke ende opp som de mest urutta på nach. 
Årevettregel nr 4 i boks: 
Vær forberedt på trøtte sidekicks og potensielle 
nachdesertører, selv på korte nach. 

En observant sjetteklassing oppdager oss nyankomne 
sjeler og forbarmer seg over oss. Det er ingen tvil om at 
denne mannen har vært i Åre før, og skaffer fort en kald 
Ginger Joe til førsteklassingen som med en gang slår seg 
til ro i skrustikkegrepet på fanget. Regel nr 5 er altså godt 
innarbeidet: 
Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe både 
deg selv og andre med å beholde promillen. 

Utstyr er for så vidt noe som fort blir et tema i samtalen. 
“Jeg er utstyrt med litt for mye av det gode, jeg”, sier 
førsteklassingen mellom to slurker Ginger Joe. Dette tar 
kull 11-representanten en skål for, og før vi vet ordet av 
det er vi i gang med en improvisert utgave av “Jakten 
på kjærligheten på nach”. Enda en fra kull 11 kommer til 
og blir raskt informert om at “G*** er litt redd for at hun 
har for store pupper”. Den nyankomne sjetteklassingen 

er ikke helt med på at dette er et problem: “Det er som 
å si at man har for mye penger”. Kull 16-jenta bryter inn 
med budskapet i uttalelsen sin, nemlig at “Det viktigste 
er å bli kjent med meg som den jeg er under disse store 
puppene”. Den normalt ganske sarkastiske førsteklass-
ingen er nå på glid, og kommer med en enda freidigere 
kommentar enn ellers: “Den der var liten!” og nikker mot 
et ubestemmelig sted på sjetteklassing nr.2. Her viser hun 
at hun kanskje burde ha pugget regel nr 6: 
Ta trygge veivalg i samtalen. Gjenkjenn “skredfarlig 
terreng” og usikkert samtaleemne. 

Kommentaren faller likevel i god jord hos sjetteklassin-
gene, og vi blir alle enige om at de fleste har både en liten 
og en stor, men at alle størrelser er bra. For å klarere situ-
asjonen, både for førsteklassingen og sjetteklassingene, 
velger undertegnede å bruke regel nr. 7: 
Bruk LPK-kart og magefølelse. Vit alltid om du ved-
kommende egentlig er i et forhold. 

Dette funker bra, da disse sjetteklassingen som allere-
de er godt etablerte egentlig har lyst til å være wingmen 
for sine single medkullinger. Førsteklassingen, som selv 
uttaler at hun er for naiv til å skjønne når noen flørter med 
henne, velger å ta imot tilbudet, men blir heller skuffet over 
utvalget på dette nachet. Når en ny opplysning om kull 
16-representanten dukker spontant opp fordi noen begy-
nner å stryke enn Pepsi Max-flaske på foten til kull 16, 
begynner undertegnede sammen med sin kull 15-med-
sammensvorne å ane at nachet kanskje går mot slutten 
“Åååååh det der var deilig!” utbryter førsteklassingen, og 
en uventet kandidat i “Jakten på kjærligheten - medisin 
i Åre” har altså dukket opp med en kald Pepsi Max som 
våpen. Vi velger å benytte oss av regel nr. 8: 
Dra fra nach i tide - det er ingen skam å avslutte 
nachet i våken tilstand.

Førsteklassingen er faktisk ikke vond å be, men blir heller 
snurt da det viser seg at jakken som lå så fint på gulvet 
i gangen har fått et ublidt møte med et fluid av ukjent 
opprinnelse… 
Nå aner vi at førsteklassingen kan komme til å skape 
unødvendig oppstyr og vi tar henne derfor raskt vekk 
fra lokalet. For å bedre stemningen etter dårlig resultat i 
“Jakten på kjærligheten” for førsteklassingen, frister un-
dertegnede med et aldri så lite pizzastopp innom hytta mi 
som post-nach. 
Vi kjører på med siste regel, altså nr. 9: 
Spar på kreftene til neste dag i bakken/bussen, og 
søk ly hos medstudent om nødvendig.

Etter en matbit og et aldri så lite glass med “bakis” sam-
men med oss to litt mer rutinerte blir førsteklassingen litt 
blidere. Både med tanke på den tilgrisede jakken og at 
hun ikke fikk hooket med noen under utenlandsopphold-
et. Hun er optimistisk med tanke på de kommende årene, 
selv om drømmen selvsagt hadde vært et romantisk møte 

Årevett
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BESØK PÅ E.C. DAHLS BRYGGERI
Av: Sophie Huitfeldt

På grunn av kvaliteten på våre øl- 
tester, ble Nocebo forespurt om å 
sende noen av våre kompetente 
øl-smakere til E.C. Dahls bryggeri 
for å sjekke ut standarden på kilden 
til studentenes flytende gull. Vi fikk 
høre om kjærlighetshistorien mellom 
trøndere og Dahls-pilsen, men det vi 
husker best fra historietimen var at vi 
fikk drikke øl. Kristian Berger viste oss 
rundt på bryggeriet og skjenket oss 
på hver post. 

Vi fikk smake på flere nybrygg som 
alle hadde ulike forkortelser, blant an-
net NIPL, Norwegian Indian Pale La-
ger, Nikolais nye favoritt. Kristian ville 
gjerne smake den sterkeste jævelen 
de hadde. Den het CCCP, oppkalt 
etter sovjetunionen og etter smakene; 
chipotle chili chocolate porter. Kristian 
syntes ølen smakte litt chipotle, litt 
chili, litt sjokolade med hint av porter.

En faktoide vi fikk med oss er at 
champagne-korker egentlig er 
ølkorker, og at Dahls har nå begynt 
å lage øl på større flasker med disse 
gammeldagse ølkorkene. Så nå kan 
vi poppe øl på 17. mai! Hurra!

Etter besøket trallet vi fornøyde 
hjemover og gleder oss til neste gang 
vi skal drikke Dahls. Vi takker for bes-
tikkelsen fra vårt kjære trønderbryg-
geri og avslutter med å proklamere 
vår kjærlighet til E.C. Dahls som alltid 
er der for oss i gode og onde dager.

med en av legendene fra kull 11.

Kanskje denne smånaive og først antatt håpløse førsteklassingen har et naturlig talent for nachvett?

Årevettreglene:

1. Planlegg nachdeltakelse og meld fra til venner om hvor du går
2. Tilpass turen til nach etter koordinasjonsevne og folkestrøm
3. Ta hensyn til promille og påvirket orienteringsevne
4. Vær forberedt på trøtte sidekicks og potensielle nachdesertører, selv på korte nach 
5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe både deg selv og andre med å beholde promillen
6. Ta trygge veivalg i samtalen. Gjenkjenn **skredfarlig terreng** og usikkert samtaleemne 
7. Bruk LPK-kart og magefølelse. Vit alltid om du vedkommende egentlig er i et forhold
8. Dra fra nach i tide - det er ingen skam å avslutte nachet i våken tilstand
9. Spar på kreftene til neste dag i bakken/bussen, og søk ly hos medstudent om nødvendig

Så nå er det bare å ta til seg Årevettreglene og bruke dem som best man kan.
Lykke til!

Jeg vil gjerne smake på den sterkeste jævelen 
dere har: CCCP.

I bakgården har de alteret klart for ofring til 
ølgudene. 

Ja takk, vi kan godt ta en smaksprøve til! Den-
nis drømmer om en NIPL. 

Det innerste hellige rommet med juleølen Storebjørn og Lillebjørn. Lagret på gamle akevittfat. Kris-
tian med sine velutviklete og nyanserte smaksløker registrerte ettersmak av vanilje.

Fornøyde øldrikkende folk som venter på klar-
signal til å tømme glasset.

Årevett
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Opsummering et Analyse aph Phiærn-
metastasehyttetur ad Bergstaden Ro-
eros 17de-19de Phebruaris MMXVII
Epther fioraarets særs vellyckede Primærtumorhyttetur, der MS Orch aphla Visitt hos psitt kiære Opphav, 
Medicinsk Paradeorchæster i Hovedstandens mørke Pskoger, var det i Aar Phiærnmetastasens tur til at invitere 
paa phestlighæder. Den historiske Bergstaden Roeros blev et naturlig Reisemaal, da der kunne pskiltes cum prop-
er Mængde Psnoe phor aarets Vinterleker, psamt et anstændig Antall Koeiesenger. 

Psiden Trafficken ut aph Nidaros 
hadde valgt at naa psitt absolutte 
Climax i ephtermiddagstimene 
Phredag 17de Phebruaris, blev 
Ankomsten til det psom phor 
Weekenden skulle være Hoeicul-
turens temporære Hoeiborg noget 
phorsinket. Troesten undervegs 
var at vel phremme ventet Phiærn-
metastasehytteturcomiteen med 
NYDELIG Degos (fig.1). MS Orchske 
Laemme er vant til denne deilige 
Phæstmaten, mens for vaare Venner 
phra Hovedstaden blev dette Week-
endens culinariske Hoeidepunkt. 
Da alle 40 Herrer av det maskuline 
et pheminine Pslag var ankommet, 
kunne phæstlighetene aabnes paa 
propert vis med pskåling, pskråling, 
psang et pspild (fig.2). Taler var der 
og, med det maa nævnes i ephter-
kant, da det icke begynner på p.  

Badstuen blev som seg hoer et boer 
phlittig phrequentert. Ophold paa 
en pslik plads under Alkoholintoxi-
cation er som kiænt behæftet cum 
Risiko. (fig.3a et b). Phlere Herrer 
proevde psig derphor paa preven-
tive Græp, deriblant at medbringe 
Phluider inn i Heten. Dette phun-
gerte i midlertid kun middels bra, 
da det eptherpaa viste psig at være 
MS Orch-vin cum ukiænt Alkohol-
prosent.

MPO-erne viste psig at ha opreg-
ulert Activitet aph psin Akoholde-
hydrogenase, da phoerste Repa-
rationsoel blev psprettet psammen 
med Nugattiskiven i ti-tiden paa Lo-
erdag. Dagen phoroevrig blev brukt 
til at utkiæmpe Pslaget om Ro-
eros, der psikre Kilder har berettet 

pskulle phorlate Bergstaden grimt 
tidlig psoendag, rundt halv syv, blev 
brutale Beats atter en Gang pslengt 
veggimællom. Hr. Phrk. Expedition-
schefen phormelig pspratt op av 
psoveposen et ilte til Pstuen phor at 
redde de oevriges alkoholinduserte 
phase 3 psoevn. 

Ved Aphreise psoendag kunne der 

at baade Blod, Psvette et andre 
Kroppsphluider blev ofret. Empiri 
innenphor alt phra Ingenioercunst til 
oelconsumering fick komme til psin 
Rett, et Mand behoever icke at have 
avlagt Examen ved NTH phor at 
phorstaa at mer Psnoe giver hoiere 
Psnoemand. Det hele culminerte i 
dikting aph Himmelsengvers, der 
phoregaaende Aphtens Kammer-
sactiviteter blev grundig utlevert. 
Vaart Besoek æret oss cum en 
noget tvilsom Versjon aph National-
sangen pspilt paa Tuborgphlasker, 
et vi mottok Beskiæden om at vi 
i phlere Aar haver hatt en Pspion 
phra Moderorchesteret i vaar Midte. 
Pstyrelsen noterer. 

Noen vil paastaa at de to Herrene 
Hakimi vant Phæsten, da de klokken 
0400 psoendag morgen bestemt 
psig phor at icke gaa til psengs 
phoer Vinduncken var tom. (Paa 
dette tidspunktet var det rundt 5 
liter igæn, journ.anm.) Da Hr. Schei 

Innenriks

Analycert aph Hr. Phormanden Marte Stine Einstad et Hr. Phrk. Saxophonista Secunda Live Marie Stokkeland
Alle Photo er tatt av den Fabelaktige Hr. Tuba Auditiva Tilrum Fagerland.

En Phormand og en Phormand in emeritus 
møtes for Overrekkelse av en Dampveivalset 
Tuba kient som Esstuban. Alle Hiærter phrydet 
seg.

Herr Rosmæl Taler om et icke Uvanlig Phe-
nomen i Orchesternes Rekker: Angst. 

Det var ei Mangel på Innsats da Pslaget om 
Roeros skulle Utkiæmpes. Om der skortet på 
Evner, nævnes icke. 
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rapporteres om at Badstueveggene var marinert aph 
Vivax- et Kahluasvette, at Opvaskmaskinen hadde tatt 
Kvelden grunnet phor mæget Babymais i pslucket, et at 
de phlæste participerende kunne tenke psig at giænta 
denne psuperbe Weekenden en annen Gang. Alle Lae-
mme glæder psig! (fig 4)

Notater:
Uphormelle journalistiske Observationer viser at MPO-
erne haver et psignificant hoeiere Nivau aph Dob-
beltnavn, undertegnede phunderer paa om det kan 
være utryck phor Hovedstandens psnobberi, eller kun 
ubesluttsomme Forældre.

Commentar phra Participant: “Det var rart aa pse psine 
Medorchestranter med beklædning paa skolen paa 
mandag. “Hvori har Eder giemt Eders Peniser et Pat-
ter?” undert jeg for meg pselv, phoer phornuften pslo 
over meg, et minte meg paa Samfundets Klæsnormer”

All Pstatistikk brukt i denne Artickelen er phast/loest 
basert paa et Pspoerreskiema sendt ut til Hytteturens 
Participanter ephter Hiæmreise. Phorphatterne gioer 
opmærksom paa at psvarene nok kan være besudlet 
av recall bias et Amnesia Acutis, men psynes icke dette 
gioer Pstudiens Power noget mindre. 
Interæsseconphlikter in Hopetall.

Innenriks

Figur 1: Hva er ditt Intryck af Degos? Blå: MSOrch, grønn: MPO. Kol-
onne 1: Den inneholder Ingredienter jeg ei vil ta i min Mund. Kolonne 2: 
Psennende et velsmakende. Kolonne 3: Taabelig spørsmaal, selvphøl-
gelig himmelsk.

Figur 2 viser psigniphicant forskiæll paa bruk av Pstemmebaand et Lar-
ynx. Man mistænker at Consum aph MS Orch-vin er en causal Phactor.

Figur 3a: Hvor mange nakne Corpora bevitnet  du i Badstuen? Blå: 
La icke af noen Visitt i Badstuen denne gang. Grønn: I alle phall et par 
Stycker. Lys brun: Kan det ha vært rundt et halvt Dusin? Lilla: Det synes 
meg at ha vært kun nakne Corpora rundt meg.

Figur 3b viser psigniphicant sammenhæng mellom Nakenhet et Psnoe-
bad, cum p-verdi <0,001

Figur 4: Hvor giærne oenscker du at en pslik Tur bliver giæntatt. Blå: 
Nocksaa giærne. Grønn: Giernæ. Lys brun: Et aph mine pstørste Oen-
scker

Intet er like Vackert psom psynet av Primærtumor og Metastase pside 
om pside i lystig Lag.
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TANT ET PHIAS 
 - på DMF
Nocebo sine dyptgående journalister har også denne gangen utstyrt seg med notatblokk og lupe. 
Liggende i kulissene har vi i Tant et Phias-redaksjonen nok en gang fanget opp litt av hvert som 
skjer på DMF FMH.

ÅRE: Tant- et Phias-redaksjonen hadde store planer om å spionere på alt som skjedde under årets Åre-tur, men på 
grunn av en litt høy etanol-influens ble disse oppgavene dessverre glemt i farten. Tant- et Phias-redaksjonen beklager 
dette og lover å komme tilbake sterkere neste år. Men vi klarte likevel å fange opp noe i de få timene som ble lagret i 
minnet:
- Åre får fram nye sider i folk, selv de snilleste lam ble observert i slåsskamp.
- Mange ble kastet ut fra Verandaen. MANGE. Hvem ble egentlig ikke?
- Hedda (k’16) syntes at peisen i inngangspartiet på Verandaen var et egnet sted å legge fra seg mageinnholdet  
 sitt.
- Vi har blitt kjent med at ledere i flere studentforeninger brukte sin innflytelse til å skaffe seg overnattingsbesøk i  
 løpet av helgen. Nocebo gratulerer med riktig bruk av sine maktposisjoner! 
- Det ble kjent av «Hele kull 15» består av ca. 30 personer. De resterende medkullingene i k’15 gratulerer med   
 dette.
- Fredagen i Åre godt oppsummert: «Du, hva skjedde i går, egentlig?», «Veit ikke», «godt mulig», «hæ, gjorde jeg  
 det?», «ikke spør meg», «HVEM har husnøkkelen», «oi, hvem er du? Og hvordan får jeg meg hjem igjen?»

ØYA: Våren er i anmarsj og romantikken blomstrer. Tant et Phias har registrert at det dukker opp nye par overalt, både 
på tvers av kullene og innad i foreninger. Tenk at det er så få gutter på medisin at jenter på høyere kull må helt ned til 
første klasse for å finne seg noen! Men med mye romantikk og kliss følger også enkelte ulemper:
- Stadig flere på Øya får kyssesyke. Det ryktes at kilden til dette er en noe langhåret førsteklasse-gutt.
- En mystisk kjønnssykdom spres i stor fart på kull 16, og det finnes visstnok også infiserte mennesker i både   
 kull 15 og kull 11. Brita Pukstad river seg i håret mens MSO gnir seg i hendene. Er det MSO som er kilden til   
 denne infeksjonen?
- Håvard Ur kom hjem fra strippeklubb i Frankrike med en høyhælt sko. Det er fint at man får dyrket sine fetisjer!

Er det noe du synes mangler i dette Tant et Phias? Synes du at Tant et Phias-redaksjonen er skuffende dårlige til å finne 
sladder? Sitter du på informasjon du gjerne skulle ønske at mange flere visste, men ikke tør å si det til noen? Send 
en mail til oss på tantetphias@gmail.com(for real, red.anm.) og fortell oss hva du vet. Du vil, i taushetspliktens ånd, 
naturligvis forbli anonym!

Skilt ved fødselen III
Sunnmøringene Per Sveino Strand og Mikhael Paskalev 
lanserer i disse dager sitt nyeste produkt, for alle med 
ansiktshårkomplekser. I god, gammeldags forskerstil har 
de testet produktene på seg selv.
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Are Holen - Vår egen L. Ron Hubbard? 

Are Holen er kjent for mange studenter som en slags religiøs skikkelse fra fordums tid 
som spredde sitt Evangelium (Kompendium) til de uvitende LPK-hedninger. Adresseavisa 
kan dog informere om at hans religiøse takter går langt utenfor St Olavs Hospital. 

I løpet av de siste femti årene har Are Holen gradvis bygget opp en meditasjonskult kalt Acem ved hjelp 
av asylmottakpenger, skattefusk, lukkede møter og generell hemmelighold som får Scientologi-kirken 
til å virke som en strikkeklubb i Namsos. I artikkelen får vi blant annet vite at hjerteentuasiast Øyvind 
Ellingsen er en av de 20 meditasjonslærerne som er yppersteprestene for hele sekten, som kanskje fork-
larer hans noe bisarre meditasjonsforelesning for kull 15 i fjor. Adresseavisa har virkelig gjort et enormt 
stykke gravejournalistikk med tankekart, bilder tatt i skjul, dypdykking i gamle arkiver og spekulering fra 
ulike religionsforskere. Artikkelen beskriver hvordan “Acem gikk fra å være en lutfattig studentbevegelse, 
til å eie verdier for langt over en halv milliard kroner over hele verden, på tross av svært beskjedne 
inntekter fra meditasjonskurs.” Da dette er et ganske enormt tema å dekke og vi fant ut av dette først 
noen få dager før vi sendte avisa til trykk vil vi vente med et større oppslag til neste nummer. Artiklene 
ble forøvrig publisert i november/desember i fjor, men vi tar som vanlig ingen selvkritikk.

Nocebo vil forøvrig informere om at vi til høsten vil danne en hekleforening ved navn Heclem, og satser 
på å bli mangemillionærer før vi er ferdige på studiet.  
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Nocebo anmelder: 
Alternativmessa 2017

Trondheims største begivenhet fant i år sted på Scandic 
Lerkendal, altså på samme sted som Bal Medicorum 
(tilfeldighet? Vi tror ikke det). Etter å ha tømt Nocebos 
(SLs) konto for småkjipe 400 kroner, var vi klare for å få 
mest mulig alternativ valuta for penga. Vi starter med å 
besøke en stand hvor de hadde kombinert automatskriv-
ing, astrocoaching, kraniosakralterapi og en slags ansikt-
sløft-behandling som aktiverer 5. og 7. hjernenerve (take 
notes, kull 15!). 

Vi hopper rett på og prøver å forstå oss på astrocoaching, 
som viser seg å være et svært komplekst system for å 
innhente pasientinformasjon. Vi møtes med nye faguttrykk 
og perspektiv, blant annet posisjonen til ulike himmel-
legemer, hvordan ulike stjernetegn er plassert i forhold til 
Jupiter denne uka og følgene dette har for oss i hverda-
gen. Mye er vanskelig å forstå, men vi får heldigvis hjelp 
fra en forbipasserende eksentriker som setter seg ned og 
forklarer at “stjernetegnene er grunntonen, astrologikartet 
er symfonien som bygger seg på grunntonen, og hvert 
menneske er sin egen sang”. I tonefall og entusiasme 
minnet han oss veldig mye om en kjent og kjær patolog 
på St. Olavs, og vi har valgt å døpe ham til “Astro-Torp”. 

Når vi spør om hva dette vil si for undertegnede, som er 
vannmann, og Mattias, som er jomfru, er Astro-Torp raskt 
ute med å si “det så jeg med en gang at dere var! Typisk 
jomfru, du” (henvisning til Mattias, ikke meg).

Det viser seg at Vannmannen er et lufttegn, og at van-
nmenn ønsker å frelse hele verden med kunnskap. Dette 
virker svært treffende for en Nocebo-redaktør, så jeg sier 
meg fornøyd med beskrivelsen. Jomfruer er mer analy-
tiske og kritiske, noe som også passer fint for en gryende 
journalist. Dog er jomfruer også opptatte av forløsninger, 
uten at dette ble spesifisert videre. Vi melder oss på et 
astrologikurs, takker for oss og bestemmer oss for å lære 
mer om kraniosakralterapi, da automatskriveren er opptatt 
med å skrive på vegne av en avdød bestemor.  

Kraniosakralterapi er, i følge frøkenen som drev med det, 
en form for osteopati hvor man lar kroppen lege seg selv. 
Dette prinsippet virker som en gjenganger blant svært 
mange av terapimetodene som vi blir kjent med i løpet av 
dagen, og virker til forveksling lik den gamle skolemedis-
inske klassikeren “ta en paracet og se om det går over”. 
Madammen forklarer videre at hennes metode handler om 

Etter en lang tørkeperiode bestemte kulturredaksjonen i Nocebo seg for å igjen anmelde Alterna-
tivmessa. Vi valgte en laidback stil og dro på messa søndag ettermiddag da alle var hangover etter 
å ha festa med Märtha Louise, og var der i de siste få timene før messa stengte. Både våre ene, 
andre og tredje øyer ble åpnede, og vi forlot med et innblikk i hva våre stjernetegn kunne fortelle 
oss, kunnskap om hvorvidt Epstein-Barr viruset påvirker oss i hverdagen og opplysningen om at 
jorda går under om 330 år. 

Av: Kristian Svensson og Mattias Naranjo 
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at man i stedet for å bruke harde fysiske metoder for å 
behandle kroppen, så “banker man forsiktig på døren, ber 
om å komme inn, og så kommer man inn mye dypere enn 
det man ellers ville ha greid med mer direkte metoder”. 
Vi venter i spenning på at dette revolusjonerer framtidens 
kirurgipraksis. 

Vi har på dette tidspunktet bare vært i foajeen, så vi bev-
eger oss videre inn i selve hovedhallen, hvor et myriader 
av stands sammen med et ganske fargerikt spekter av 
mennesker venter oss. Noen ler, noen gråter. Noen har 
fjær på pennene, noen har fjær i hattene. Noen har steiner 
på pulten, noen har steiner rundt halsen, og noen ser 
ganske stein ut. 

Vi går forbi hun der dama som ble ydmyket på Folkeop-
plysningen da hun gjorde et ganske mislykka forsøk på å 
snakke med de døde og uttalte “kanskje jeg ikke klarsynt 
allikevel” (Linn Skåber, red. anm). Nocebo vil gratulere 
henne med å ha slått den tanken fra seg, for hun var fullt 
i gang med å lese menneskers tanker, eller auraer, eller 
avdøde pårørende, eller noe sånt. I frykt for å grave opp i 
gamle sår, velger vi å ikke be om et intervju. Vi går forbi en 
rekke stands som tilbyr det som bare kan beskrives som 
LPK fra helvete, hvor den kliniske kommunikasjonen har 
blitt supplementert med diverse håndbevegelser, man-
traer, krystaller og prisnivåer som ville fått Olav Thon til å 
sette kaffen i vrangstrupen. 

Grunnet en noe trang økonomi hadde ikke Nocebo midler 
til å betale for behandlingene som ble tilbudt på stan-
dene, da dette ville kostet mer enn hele årsbudsjettet for 
avisen. Vi har åpenbart misforstått hvem de 0.1% rikeste 
i samfunnet er, for her blir det slengt rundt setninger som 
“maskinen koster bare 30000,-” og “Jeg tar bare 2400,- 
for 15 minutters behandling”. Dog fant vi et telt som tilbød 
en halvtimes gratis musikkmeditasjon. En særdeles rolig 
svenske veiledet oss gjennom ulike mantraer man kunne 

Astrokartet til Mattias pr. søndag 3. mars. Og vi trodde EKG-tolking kunne være vrient.
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si mens man mediterte, og det hele kulminerte i at han og 
kjæresten spilte tromme og gitar mens vi alle sang ulike 
strofer på sanskrit sammen. Vi blir opplyst om at de arran-
gerer gratis musikkmeditasjon hver søndag klokka seks, 
og jeg og Mattias har avtalt å møte opp på hver eneste 
time inntil vi oppnår samme sinnsro som svensken. Are 
Holen har nok gjort et klokt valg i å velge meditasjon som 
sektgrunnlag. 

Denne ene lille halvtimen var det lille øyeblikket av relativ 
normalitet som vi kom til å oppleve på messa, for neste 
stand vi dro på hadde en dame som snakket om noe som 
virket som en slags blanding av scientologi og buddhisme. 
I følge henne blir verden besøkt av såkalte “mestre”, som 
har nådd full opplysning og kommet seg utenfor livssirkel-
en som vi alle befinner seg i. På spørsmål om dette er noe 
likt buddhistenes nirvana, blir hun noe forvirret og svarer 
“nei, hvorfor skulle være det?”. Hennes partner forteller 20 
sekunder senere at “dette er veldig likt troen på nirvana 
som buddhistene har”. Damen fortsetter med å si at de er 
opptatte av såkalt esoterisk kunnskap. På spørsmål om 
hva esoterisk betyr, svarer hun “Nei, der spør du veldig 
vanskelig… Du får nesten bare google det, du”.  

Undertegnende har ansvar for å ta bilder av messa, men 
jeg føler meg ubekvem med å ta nærbilder av personene 
som står ved standene, da noen av dem utvilsomt er pasi-
enter innenfor psykiatrien og det da blir noe ugreit å henge 
dem ut. Forøvrig var mobilkameraet ganske dårlig. 

En faktor som vi ikke hadde tatt i betraktning da vi dro 
på messa var at i dette myriaderet av ulike alternative 
livssyn er det naturlig nok noen livssyn som er strake 
motsetninger til hverandre, og at dette er kilde til konf-
likt og krangel. Vi gir her et gjengivelse av en diskusjon 
mellom det som bare kan beskrives som en hippieversjon 
av Lars Monsen, og en tysk kvinne som bedriver med 
“chakramåling”:

“Nei, her har du misforstått helt. Chakra kan  ikke 
måles.”
“Nei…”
“Du kan jo ikke være enig med meg, da lærer du jo 
ingenting!”
“Nei, men hvis du ikke tror på dette, så fungerer det jo 
ikke for deg. Man må tro.”
“Jeg forteller deg jo at chakra ikke kan måles, det har jo 
ingenting med tro å gjøre.”
“Jo, for chakra kan måles med spesielle metoder som 
jeg benytter meg av.”
“Nei, det kan det ikke, for chakra er spirituelt og derfor 
umålbart”

Dette blir til slutt for frustrerende for journalistene å doku-
mentere videre, og vi bestemmer oss heller for å sjekke 
om Epstein-Barr Viruset (kyssesyken) er årsakene til våre 
hverdagsplager. Damen forteller oss at alle stoffer i krop-
pen resonnerer på en helt spesifikk frekvens, og at dette 
også inkluderer EBV. Dermed kan hun bruke bioresonans 
for å sjekke om vi har viruset i kroppen, og deretter kan 
hun tilby behandling for å fjerne viruset fra kroppen fulls-

tendig ved hjelp av samme bioresonansprinsipp. Mattias, 
som på forhånd forteller at han har hatt kyssesyken, får 
vite at han har hatt kyssesyken. Jeg, som sier at jeg ikke 
tror jeg har hatt kyssesyken men sliter litt med eksem, 
får vite at jeg ikke har hatt kyssesyken. Så enkelt kan det 
altså gjøres! 

Den digitale revolusjonen har endret utrolig mye i sam-
funnet, og tydeligvis inkluderer dette også homøopati. 
The next new thing innen homøopati er DRT, eller Digital 
Resonance Test (resonans er veldig “in” for tida). Dette 
innebærer at man har en liten boks rundt halsen (som 
forøvrig bare koster 40000,-), som man drypper en dråpe 
destillert vann på. Deretter kobler man boksen via USB til 
en datamaskin, som har ulike urtemedisinprogrammer in-
stallert. Her har altså datamaskinen minne om behandlin-
gen, som overfører det minnet til boksen, som overfører 
minnet til vanndråpen. Meta!

For å vite om man er testbar, må man sjekke armrefleksen 
og se om tomlene er i balansert stilling. Er tomlene i ulik 
stilling, er man testbar. Vi slet litt med å se sammenhen-
gen mellom tomlene og homøopati-boksen hennes, men 
til vårt forsvar så slet hun også veldig med å forklare det, 
og måtte også korrigere seg selv flere ganger etter å sett 
gjennom powerpointpresentasjonen hun hadde printa ut. 
Hennes egen beskrivelse av mekanismene bak er som 
følger: “Først så drypper du på boksen, så skrur du på 

Mattias får endelig vite at han har hatt kyssesyken.
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Vi behøver ikke å si noe som helst før han begynner å 
fortelle hva han mener om verdenen vi lever i. Vi slet litt 
med å forstå eksakt hva det var han ville fram til, men hov-
edbudskapet var “it’s all connected”, og han forklarte at 
jorda vil gå under om 330 år fordi Moder Jord drakk seg 
drita oppå en syvhodet drage for fire hundre år siden.

Etter å ha hørt på ham snakke i ti minutter syntes vi at nok 
var nok, og at det var på tide å takke for oss og dra hjem. 
Dog hadde under hele vårt opphold latt oss friste av en 
mann som solgte ulike typer nøtter, og tenkte at vi måtte 
iallefall unne oss en pose kanelnøtter. På prislista sto det 
at det kostet 35,- for en pose, men da vi skulle betale var 
sto det 38,- SEK på skjermen til kortleseren. Selgeren sa 
at det var omregnet til svensk valuta. 

Her ser du valutakursen mellom svensk og norsk krone 
slik den var søndag 5. mars: 

behandlingen, og så skjer det noe.” Hun opplyser om at 
hun starter praksis i Lillehammer om en uke, og tar kun 
1990,- per behandling. Her er det bare å slå til! 

Vi går forbi en stand som blant annet tilbød “12 Strand 
DNA Activation”. Som medisinstudenter i stadium I er jo 
dette midt i blinken, og damen som står ved siden av spør 
om vi ville vite mer. Vi spør hva 12 Strand DNA aktivering 
innebærer, og hun forklarer med at det finnes tolv ulike 
typer DNA-tråder, og at disse må alle aktiveres, uten å 
kunne forklare nærmere. Etter et kort søk på nettet fant vi 
denne litt mer inngående forklaringen: 

“The DNA Recoding process works at the etheric—
some call it the light body—level. At this level your 
10 strands of junk DNA along with your 2 connected 
strands are realigned above your crown. Because DNA 
is holographic, it can be simultaneously realigned, re-
connected and activated. This means that your 10 junk 
DNA strands are simultaneously realigned at the top 
of your head (crown), reconnected into your 12 Crown 
Chakra crystals and reactivated so that life force energy 
flows through them again.”

Da burde det være klart for seg. Vi er så heldige at guruen 
som driver med nevnt terapi (damen var bare en såkalt 
guru-groupie) ber oss om å komme bort til ham, og han 
sier at han vil åpne våre tredje øyer. Han ber oss lukke 
øynene. Så tar han to fingre på pannene våre, mens han 
lager noen rare lyder (jfr headlinebilde). Deretter tar han 
på oss på brystet, og ber oss om å åpne øynene igjen. 
Aldri i mitt liv har jeg opplevd så stort sosialt press som 
jeg følte da det ble forventet at jeg skulle føle meg opplyst 
og født på ny etter behandlingen. Groupien ber oss om 
å sette oss ned på en benk, og puste litt for å komme 
oss til hektene igjen. Vi ser oss nødt til å gjøre et forsøk 
på å virke frelst og healet, da det å ikke late som om det 
hadde effekt rett og slett hadde blitt for kleint. Vi er ennå 
usikre på om våre tredje øyer har blitt åpnet. Jeg er iallefall 
fortsatt nærsynt. 

Høydepunktet under messa kom da vi støtte på astro-
coachen og Astrotorp igjen, og de ville ta oss med til en 
fyr som hadde en stand for seg selv inne i messa, for “han 
er en skikkelig særing, han her”. Med tanke på hvor lista lå 
på den her messa så visste vi at vi kom til å møte på noe 
helt spesielt, og vi ble ikke skuffet. Ved standen står en 
høy, gråhåret mann i knallrød genser og skravler uhemmet 
på inn- og utpust til forbipasserende. 

Etter å ha overlevd tre timer omringet av alskens kvakksal-
vere, sjamaner, dommedagsprofeter og chakraguruer, var 
det altså en nøtteforhandler fra Sverige som til slutt klarte 
å svindle oss. 

Sluttvurdering av Alternativmessa: Her var det virkelig alt 
mellom himmel og jord! God valuta for penga, men det 
var kjipt å ikke ha råd til å rebalansere chakraen sin med 
ulike krystallmaskiner eller få gjort et håndavtrykk og få en 
ekspert til å tolke livslinjene. Dyre nøtter. 

Alt i alt gir vi fem av åtte mulige englevinger!
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Sint mann hater klapping
red.anm: Artikkelen ble skrevet i fjor høst, så bemerkelsene om sesongvariasjoner og forelesninger virker kanskje litt 
på etterskudd.

Det er denne fantastiske tiden av året igjen – hvor blader skifter over i en rødligere fargetone. Du tar på deg jakka og 
setter mer og mer pris på det sollyset som det stadig blir mindre av for hver dag som går. Du ankommer sykehuset, og 
det er fortsatt tidlig om morgenen. Du ser dem i flokk på vei mot KA12, KA11, KBA eller LA21. Øynene fulle av forvent-
ninger om hvordan det store medisinstudentlivet skal utfolde seg. Kortholdere like røde som lønnebladet på det kanad-
iske flagget. Strategisk plassert. Rundt halsen denne gangen. Dere skal ha forelesning nå. 

Cellesyklus var nok et baugstøt for mange av dere, og snart skal dere ha om global helse(spoiler: det er kjipt i u-land). 
Dere har nå begynt å finne ut av hvilke forelesninger det er som var «bra» og hvilke det er som var «egentlig ikke så 
veldig bra». Til tross for det, så klapper dere ved forelesningslutt. Om dere gjør det fordi at forelesningen var ekstraor-
dinært bra eller om klappingen er ment som en ironisk gest fordi at forelesningen sugde, er ikke godt å vite. Og det er 
her jeg ønsker å ha en prat med dere. Om klapping og dens betydning.
 
Det er ikke kjent når det første klappet ble klappet, men gesten er å finne i utallige kulturer over hele verden og som 
regel med lik betydning: Godkjenning av en handling eller hendelse. Om det var da oldtidens grekere gikk til valg, eller at 
en idrettsutøver vant en sprint (eller hjalp en annen med å krysse målstreken, det er bra sportsånd dere). Uansett – det 
er mange grunner til at klapping er berettiget. Men det er også i undertegnede sin oppfatning minst like mange grunner 
til at klapping  i gitte situasjoner etter beste evne bør unngås.
 
Som en homøopatisk løsning under produksjon, vannes denne gesten ut for hver gang den (mis)brukes. Å applaudere 
en hendelse eller handling er forbeholdt det ekstraordinære, og fungerer som en anerkjennelse av det. La meg bare få 
det ut med en gang: Det er ingenting ekstraordinært i det å gjøre den kontraktsignerte jobben sin som en får betalt for. 
Jeg applauderer eksempelvis ikke kassemannen på bunnpris til tross for at han gjør jobben sin. Eller bussjåføren som 
stopper når jeg ber hen om det. Eller pilotene som foretar en landing, til tross for at det er verdens tryggeste måte å 
reise på. Vi nordmenn er ganske unike når det kommer til applaus etter forelesninger. Dette kan bekreftes av våre uten-
landske medstudenter som i løpet av de første ukene har klødd seg i hodet av den rare praksisen vi driver med. 
 
Der applaus kan ha til hensikt å skille forelesninger av kvalitet fra de som såvidt når minstekravene sett fra et akademisk 
og pedagogisk perspektiv, fungerer det nå som et sosialdemokratisk gode der alle forelesere skal få. Effekten av dette 
kan i bestefall fungere som positiv forsterkning, der dårlige forelesere og deres forelesninger, som følge av tankeløs 
applaus blir beryktede gjengangere som kullene ovenfor advarer kullene nedenfor om. Alt fordi at de i realiteten ikke får 
den øyeblikkelige tilbakemeldingen de kanskje skulle ha hatt.
 
Jeg er klar over at dette ikke er noe jeg alene er i stand til å gjøre noe med, da statskupp i NTNU neppe lar seg gjen-
nomføre, men jeg ønsker å gjøre dere oppmerksomme på problemet. Jeg kan heller ikke påstå at jeg aldri klapper. Når 
Lars Slørdal i 1D introduserer oss for farmakologi og farene ved COX-2-hemmere finner jeg det vanskelig å holde hen-
dene mine fra hverandre. Men jeg har blitt langt mer selektiv i hvem og hva det er jeg applauderer. Kall meg den kalde 
eliten, men jeg er nok ikke alene om å føle at fakultetet kan få til bedre enn middelmådig minus. Så til kull 16: Dere som 
fortsatt er plastiske nok: bryt tradisjonen, og vis at dere sannelig er det hyperaktive kullet som tøyer grensene.

 - Alexander B. Borgen

Klappehat
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Nekrolog

Det er med stor sorg at Fakultet for medisin og helsevitenskap meddeler det forferdelige budskap 
at rundt 120 nyutdannede leger vil omkomme i nær fremtid. Det grusomme vil skje ved et kollektivt 

selvmord på en gresslette nær Trondheim Spektrum. Skuelystne er velkomne. 

Kull Elleve møtte naive og håpefulle opp en regnfull sensommerdag i 2011 utenfor Studentersamfun-
det. Der ble de tatt i mot av sitt eldre fadderkull, Kull Ti, som hadde rekordoppslutning i antall faddere 

og tok i mot de nye barna med åpne armer og gode hensikter. Dette samme kullet skulle Elleve senere 
svartmale og pisse på ved alle tenkelige anledninger, noe som ikke har gått ubemerket hen på Øya. 

Det ble tidlig viktig for Kull Elleve å markere seg som” insjkullet”. De ble med i alle  daværende linje-
foreninger og skapte nye, de lagde et insjstyre i sitt eget kull som de skamløst søkte bokskappenger 
til ved et infamøst allmøte, de rota og lå med alt og alle. Januar 2012 kuppet de DMFs øverste organ, 

Placebostyret, og siden har Elleve vært på alles lepper.

 Gjennom seks år, lange som vonde, har Elleve satt sitt preg på medisinstudiet ved NTNU. De har alltid 
vært velrepresentert på festligheter og generalforsamlinger, i styrer og klikker, på hytter i inn- og utland 
og i bar overkropp på Finalebanen. De er vakre, de er slanke, de er veltrente og selvhenførende. De 
er de du vil være men aldri kan bli. De er de du hater å elske og elsker å hate. Enkelte vil kalle dem 

kremen av kremen av kremen, fremfor alt dem selv.

Nå er de klare for legekunst, makt, penger, respekt, nepotisme, vikaransettelser, ubetalt overtid og 
hungersnød, og dette vil bli deres sikre død. Vi har med intetsigende læringsmål, dårlig kvalitetssikrede 

eksamener og umenneskelige krav prøvd å gjøre Elleve rustet for et langt og jævlig legeliv, og det er 
trist å se at enda et kull vil avgå med døden. 

Dere vil bli dypt savnet. Våre tanker og hjertefølte kondolanser går til de etterlatte.

20.08.11-10.06.17

Øverst og nederst: Kull Elleve
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Som student her nede bor man i en bitteliten by som 
heter Dhulikhel, 1-2 timer utenfor Katmandu. Det bor 
rundt 10.000 mennesker her, og selv om byen får Orkdal 
til å fremstå som en verdensmetropol, er den behagelig 
fri for turister og egentlig ganske sjarmerende. Veien til 
sykehuset slår lekende lett knock-out på dyreparken i 
Kristiansand, der vi midt i byen må manøvrere oss forbi 
kyr, geiter, et drøss av høns og et uhorvelig antall løse 
blandingshunder med svært mistenkelige proporsjoner. 
Har du flaks, kommer du midt oppi slakten av en geit 
eller okse også. Sørger du i tillegg for å slenge rundt 
deg med et par velrettede ”Namaste” og et bredt glis, 
blir du som regel belønnet med smil store nok til å tro 
at din heldig utvalgte nepaleser nettopp hadde vunnet 
i Vikinglotto. Med andre ord: Litt morsommere enn Le-
rkendal –> Finaleparken. 

Hverdagen på sykehuset preges av pasienter med tidvis 
langt mer fremskredne sykdomsbilder enn i Norge. 
Sykehuset, som på tross av å være kjent som Nepals 
aller ypperste, er ganske umoderne og primitivt. Man 
blir overrasket over de åpenbare manglene på rutiner, 
men også sjokkert over hva de er i stand til å utrette 
med veldig lite. Kravene for å bli forskrevet antibiotika er 

Reisebrev fra det fjerne Østen
Av: Knut Strøm

Poenget med dette leserbrevet tror jeg må være å gi den jevne Noceboleser en bitteliten 
smakebit av livet utenfor en svett og anspent lesesal – det er faktisk ganske kult, skjønner du. 
På den andre siden av verden, milevis unna kaffe på KS, knekkebrød med makrell i tomat, so-
faen din, smoothien og velkjente studievenner i 2XU-thights med sovesveis og sliten makeup, 
er nemlig Maren og jeg på utveksling. ”Nepal”, tenker du, ”hvor i helvete ligger egentlig det?” 
Dette mystiske landet som huser Mount Everest, sherpaer med rød prikk i pannen, yakokser og 
verdens største ansamling løsbikkjer. La meg fortelle.

Kua sliter med chipsvalget

Grønnsaksshopping på vei til sykehuset
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omtrent de samme som for å få jobb i skatteetaten; Puls 
og intakt lysrefleks – og begge er fravikelige. Vi opplever 
varme smil, men også mange skjebner der pasientene 
enten kommer alt for sent til sykehus, eller de rett og 
slett mangler penger til behandlingen for å overleve. Det 
er ikke uvanlig at folk kommer til sykehus årevis etter at 
de fikk plagene sine, og vi har sett barn med nyresvikt 
som kobles av respiratoren fordi dialyse er for dyrt for 
familien. Realiteten uten oljepenger er temmelig brutal. 

Men, for å unngå å utløse for mange depressive psyko-
ser der hjemme, skjer det også veldig mye morsomt 
her nede. Nepalesere ELSKER nemlig fest. Lord Shiva 
hadde blant annet nettopp bursdag. Og nei, det er ikke 
en karakter fra Game of Thrones, men en hindugud. 
For anledningen valfartet hundretusenvis av menne-
sker til Katmandu for å feire ham, male kroppene sine, 
danse nakne i templene  og røyke hasj – den eneste 
dagen i året dét er tillatt her. Over en million mennesker 
presset seg sammen på et ganske lite område, veiene 
var sperret, og med unntaket av mangelen på bunader, 
var det litt 17.mai over det hele. Dr. Shirish, en aneste-
silege i 40-årene, hadde invitert oss og våre amerikan-
ske venner med på feiringen, med ham som guide. Dr. 
Shirish viste seg å være ultimat i sitt embete: Foruten 
hans ustanselig gode humør, en latter som hadde fått et 
ethvert gravfølge til å humre, hadde han en enestående 
evne til å geleide oss forbi enhver hindring. Hver gang 
vi møtte på en militærpost eller veisperring, enten 
viftet han med anestesilegekortet sitt, fant opp en fiffig 
unnskyldning, eller smurte dem godt inn med en diskret 
overlevert baksheesh (fint ord for bestikkelse). Og plut-
selig, før vi ante ordet av det, sto vi ved den hellige el-
ven, Bagmati ved Pashupatinath-tempelet, der de brant 
de lik på bål – helt casual. En smule overrasket, så vi 
hvordan de døde kroppene i hvite laken ble fraktet ut av 
ambulanser og ble lagt på de store trebålene langs el-
ven. Enda mer overrasket ble vi over å høre at dette ble 
gjort hver eneste dag, hele året, midt i byen. Vi sto noen 
minutter som paralyserte. Dr. Shirish ante som vanlig 
råd, og fikk effektivt løftet på stemningen da han fisket 
ut en velfylt pose weed fra innerlommen, lo hjertelig og 
proklamerte: ”Now we smoke!” Om ingenting annet, 
kan man si at mottagelsen i forsamlingen var blandet, 
men i det minste ganske lattermild. Da mørket begynte 
å falle på, gikk vi rundt på de mektige steintribunene 
som omkranset både tempel og elv. Stemningen var 
som i en kultfilm fra 70-tallet (ikke at jeg har sett så 
mange av dem egentlig, men du skjønner tegningen): 
Drøssevis av hinduer kledd i oransje og hvitt, med hvit 
og rød ansiktsmaling sang, ba og danset rundt en rekke 
bål, og følelsen av at tiden var skrudd tilbake 1000 år 
var ikke mulig å undetrykke. Kort sagt et konsept UKA-

17 fint kunne funnet på å adaptere.
Så, hvis du fortsatt har muligheten; kom deg til helvete 
på utveksling! Her er listen over hvorfor du skal dra – 
den er attpåtil renset for åpenbare ”Du får en opplevelse 
for livet”-punkter.

1. Du får sommer og sol et helt semester. Det vil si at du 
kan briefe med en smud tan til likfargede medstundent-
er når du kommer hjem igjen.

2. Det er HØFLIG å smatte! Du trenger aldri å tenke på 
å lukke munnen når du spiser her!

3.Det er ganske mange rimelig kule folk som både bor 
her og som reiser hit. Jeg vet mange av dere blir svette 
og sympatikusaktiverte bare av tanken på å kjenne 
noen utenfor medisin, men selv amerikanere er ganske 
allright.  

4. Buss: Savner du imtime relasjoner, er dette måten å 
reise på. Om du tror at det holder å oppleve ”India og 
sånt” ved å se Slumdog Millionaire, tro om igjen.

5. Maten her er skikkelig smud, og du blir en ringrev i 
farmakologi. Særlig FK-teksten om Imodium sitter etter-
hvert som spikret.

Og om sjansen til å reise hit på utveksling gikk i fra deg, 
fortvil ikke! Nepal er også stuerent for deg som blir uvel 
og begynner å riste av tanken på å ikke trene 2 ganger 
om dagen – Himalaya byr på verdens beste trekking. 

 Det var alt  for nå. Knut out! (Micdrop).
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MSO-Åshild – menskoppens 
forkjemper?

Kull 16 har fortsatt ADHD
Dersom noen trodde at kull 16 kanskje ville roe 
seg ned etter alt de hadde for seg i høst, så 
kan Nocebo informere om at det ikke er tilfelle. 
Det nye kullet har planlagt klassetur til Gran 
Canaria for å feire eksamen og nyttårsfeiring i 
Bali. Kullet begynner mer og mer å ligne på en 
kult, og etter en noe sær bursdagsfeiring til et 
av sektmedlemmene verserer det rykter om at 
de snart vil legge ut sitt manifest, 
“Mein Kampfisk”. 

Åshild Øksnevad Solvin, leder i MSO Trondheim, fremstår 
som menskoppens forkjemper i en video publisert av Under 
Dusken tidligere i 2017. ”Det er rett og slett en myk plas-
tkopp som man setter opp i vagina, og som samler opp 
blodet i motsetning til en tampong, som suger det opp”, sier 
Solvin når hun øser av sin bunnløse kunnskap på området. 
Jævlene i Under Dusken skal imidlertid ha lokket med en 
omfattende reportasje om sexprodukter i sin alminnelighet 
for å få MSO-lederen i tale, og slettes ingen propagandafilm 
av arten som foreligger. Neste gang anbefaler Nocebo at 
Solvin snakker med Nocebo, den siste forsvarer av journalis-
tisk integritet i Trondheim.

Årets nyord har inntatt Norge 

Siden sist

Etter mange Åre-turer har vi omsider begynt å adoptere ulike ord og uttrykk fra andre 
sida av grensa, men det er spesielt ett uttrykk vi har bitt oss merke i: 
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Pseudofadderuker 

LRO med Lars Slørdahl

Etter at kull 14 arrangerte “Pseudofadderdag” rundt febru-
ar en gang, nektet kull 15 å la seg trumfe. De har planlagt 
“Pseudofadderuke” rett før semesterstart i august, og 
reklamerer med en fadderuke “uten fadderbarn, ansvar, 
svette t-skjorter og lagrop”. Vi antar at de personene som 
er primus motor bak konseptet er de samme personene 
som mener at X-Russefesten er årets høydepunkt. 

I sin kunnskapshunger har LRO(Legestudentenes RusOpplysning) bestilt studietur til Amsterdam 
i samarbeid med Lars Slørdahl. De tidligere pustepilotene vil, i mangel på flysertifikat, gjøre det de 
kan for å komme høyest mulig. De har i tillegg stor tro på learning by doing, noe de selvfølgelig vil 
lære bort videre til ungdomsskoleelevene. De vil også lansere sitt nye motto, “Say no to COX-2 
inhibitors”. 

Det ser fortsatt ut til at mange der ute synes at medisin-
studiet ikke er langt nok og at friår og konteeksamen er fine 
krydder i hverdagen: Medisinstudentene skal igjen dominere 
UKErevyen-17. Revysjef og medisinstudent Sofie Afseth har 
tatt opp skuespillere og hele 50% av de 9 utvalgte er medis-
instudenter. De heldige er Mari B. Djuve(k15), Erlend Flins-
tad Harbo(k15), Daniel Amundsen Damvall(k15), Andreas 
Gaustad(k14) og Foetus´ frøken Karen Haugvik Francke(k17). 
Det ryktes dessuten at vår kjære Aass-Engstrøm tas opp i et 
senere opptak.

Pegasus 
Mannskoret på medisin har nok en gang gjen-
nomført en blåtur til utlandet, denne gang uten at 
Bilyd gjorde et halvhjertet forsøk på det samme. 
Årets Pegasus var en studietur til England og 
Frankrike. Der levde de blant annet som konger 
på et fransk slott, men først og fremst inntok de 
store mengder alkohol. Nevnte mengder alkohols 
effekt på stemmebåndene antas å være negativ, 
men de som ikke har noe tape har som kjent alt å 
vinne.

UKA 2017
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Placebosjefens hjørne
Placebosjefens hjørne ja, hva skriver man her da? Nå 
har jeg jo ikke vært leder så veldig lenge, men det har 
skjedd en del likevel siden generalforsamling 12.jan-
uar. Først var vi på Back to School, som i år slo alle 
rekorder! For en kveld. Så bra var kvelden at visse fra 
styret 16 ble bedt om å forlate lokalet. Jeg skal ikke 
nevne navn, men Erlend, Signe, Markus, Kristian, Daniel 
og undertegnede var i alle fall blant de som ikke ble 
kastet ut. 

Bare en uke senere dro medisin til Sverige på (ski)tur, 
men what happens in Åre, stays in Åre. (Bortsett fra 
klamydia da kanskje, håper alle var innom MSO på 
klamydiadagen og testet seg!)

I det vi bikket februar tok styret 17 offisielt over, og 
dæven for en gjeng det har vist seg å være! Her snak-
ker vi engasjerte folk altså. På et par uker har vi klart 
å snekre sammen Absolut Konseptfest, Trippelcup og 
Påskeblot 2.0 i tillegg til å ha vært på nesten samt-
lige linjeforeningsrevyer og tømt sparekontoene våre. 

Det har foregått mye annet i kulissene også den siste 
måneden, og det varmer å se hvor mye tid og krefter 
styremedlemmene er villige til å bidra med for å få hju-
lene til å gå rundt. Applaus for dem. 

Nå står snart en etterlengtet påskeferie for tur, og etter 
det er det siste innspurt av semesteret som venter. For 
noen blir det kanskje årets første spurt også. Det kan 
jo fort gå litt (les: ganske mye) ut over lesingen når det 
skjer så mye på Øya. Heldigvis har vi mange medisinere 
med leserutinene på stell, og de er gull verdt på kol-
lokvier for de som har litt vel store deler av pensum å ta 
igjen til eksamen. 

Med det runder jeg av hjørnet med et ønske om en 
skikkelig god påskeferie og en minst mulig stressa 
eksamensperiode når den tid kommer. (Det er faktisk 
ganske lenge til, så ikke pugg glykolysen helt enda, kull 
16). 

xoxo Julie 

Fu(g)ll stryk på Fugletitting
Kull 16 har blitt kjent som kullet som presterer å 
gjøre de merkeligste ting.Tradisjonen tro meldte 
en anseelig mengde av det nye kullet seg opp 
til fugletitting. Eksamensformen fikk en lettere 
oppussing for et år siden, uten at det hindret 
enkelte individer i kull 15 i å plukke opp 15 gratis 
studiepoeng. Blant de 9 som meldte seg opp 
til årets fugletitting ble det ikke delt ut et eneste 
poeng. Vi gratulerer kremen av norsk ungdom 
med nok en imponerende prestasjon! 
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Sitater fra forelesning

”Shit” – Anna Midelfart

”Høyre og venstre er vanskelig. Jeg tar feil av det flere 
ganger i uka.” om tolkning av CT-bilder, Erik Magnus 
Berntsen.

Student (hvisker ”Hva skal vi ha på oss på eksamen?”), 
spør høyt: ”Bekledning?”
Nils Martinsen: ”Ja, kom helst bekledd på eksamen”

«Det er notorisk vanskeleg å fastslå kor lenge sidan 
ein har fått eit blåmerke. Eg har jo registrert mine eigne 
blåmerke over ein periode òg.» Ivar Sjåk Nordrum driv 
med sjølvskadande kasusforsking på sida av å vere 
studieprogramleiar i høve «Kunnskap for ei betre verd». 

“I fjor skjønte jeg noe jeg aldri har skjønt før. Jeg op-
pdaget at noen studenter aldri bruker lærebøker, og da 
trodde jeg at jeg skulle dø.” - Vibeke Videm

«Ridning er fantastisk trening, for hesten». 
«Vaskedamer går jo langt over 10 000 skritt om dagen, 
dei blir ufør og sjukemeldt. Der ser vi kor bra treningsrå-
da til styresmaktene fungerer.»
CERG-professor Jan Helgerud med ironisk brodd og 
sadistisk fiendskap mot alle andre treningsformer enn 
4x4-intervall.

”Allah har talt.”, Astrid Rydning i akutt abdomen.

“Små, runde baller – det er helt normalt.” - Vibeke 
Videm i forelesning om det medfødte immunforsvaret.

Overhørt
Kull 15 har forelesning om teratogene effekter av alko-
hol og rusmidler. Student spør: ”Så man bør altså ikke 
ha ubeskyttet sex i fylla?”

“E hadde også valgt å utøve maktmisbruk om e va 35 
år og hadde hestehale” - En skjeggete sunnmøring fra 
kull 15 forteller dørvakta på Verandan akkurat hva han 
mener om hvordan han ble behandlet på veien ut. 

“Altså, du kunne se på de der folka at de var helt 
blåste, de hadde sikkert bare sånn 100 i IQ” - Moteen-
tusiast i kull 15 rakker ned på Ola Nordmann. 

Åshild til sjukepleiaren: «Visste du at kinesiske naken-
hundar faktisk har litt hår på seg. Litt sånn grisebust». 
Da Åshild skulle ta hudbiopsi av ein med student si 
rumpe i samband med forskarlinjeoppgåva hennar, 
medan studenten høyrde på. 

«Å sjå Putin inn i auga er som å sjå inn i auga på ein 
stranda, sjølvdævva torsk. Og Kong Harald, da eg 
møtte han, meinte det heller var som å sjå inn i eit is-
fjell». Inggard Lereim, ortoped, generell kirurg, professor 
in emeritus, medisinsk leiar for IOC, tidlegare medisinsk 
leiar i Noregs Skiforbund og antidoping-legende, toppar 
WOW-faktoren ytterlegare med å fortelje om da han 
kritiserte verdas statsleiarar. 

”Jeg prøvde å redde hamsteren vår ved å gi væske. Jeg 
ga litt oralt, og litt subkutant. Men livet stod ikke til å 
redde.” Nils Kristian Skjærvold i Kardiovaskulær moni-
torering.

”Før så var det en restaurant som het ”Grønn Pepper” 
her i Trondheim. Ikke bare var det vondt for lepper, gane 
og tunge, men så forplanta det seg til colon og anus 
etterpå også.” Arne Wibe, i forelesning om analinkonti-
nens

”Analpropper. Ikke Google dette, for det gjorde jeg i går 
og da kom det opp alt mulig rart og nå er jeg redd for 
at politiet i Trondheim skal komme og ta meg.” Astrid 
Rydning i forelesning om analinkontinens.

”I Bergen finnes det en familie som har sittet på do i 
generasjoner.” Reidar Fossmark kan sin IBS-epidemi-
ologi.

“Dere vil få tilbud om å se en obduksjonsvideo utført 
av nordrum på 80-tallet. Det er interessant historisk 
sett altså... Å se åssen han var da.” Torp i introtime til 
patologi: 

“Jeg føler at jeg er så støl i øyet” - Gutt fra kull 16 har 
kanskje hoppet over noe av anatomiundervisningen 
med Halgunset. 

“Det er jo ikke rart IS hater oss. Vi er fæle mennesker” - 
Livslei jente fra kull 15 med altfor lavt blodsukker.

“Jeg elsker når folk kjenner blodet mitt” - Jente i kull 15 
følte seg levende mens det ble gjennomført en un-
dersøkelse av perifer sirkulasjon.

“Den beste magetreningen er å sitte sykt lenge på dass 
og bare vrrrrenge anus”
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Et bilde sier mer enn 1000 ord...
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Normaltilstand
MsOrch
Foetus Ex Ore 
Digital eksamen 
Blue screen 
UKErevyen-17 
Kaffe til 10,-
Transseksualitet 
NAMS 
Kari&Kasper’s Anatomy 
Marit Bjørgen 
Heclem
Randomisering
Mack 
Konseptfest 
Utgift 
Påskeblot 2.0 
Tørrfisk 
LiS1

Legespritposten registrerer…

…at kull 11 er på vei ut
...at Nocebo kommer til å miste halve redaksjonen
…at vi håper kull 17 trår til 
…at førsteklassingene er stressa for eksamen
…at ingenting nytt under sola 
…at vi tapte streiken
…at vi ennå ikke har skrevet noe om streiken
…at det kommer sikkert i neste nummer 
…at Enquetten fortsatt er død
…at det snart er påske
…at påskeskreien skal inn 
…at søringan skal stå i kø på E6
…at vi skulle egentlig lage en tørrfiskspalte
…at mye skal inn i neste nummer 
…at fitta skal flagre
…at forhuden også
....at Nocebo var tidlig ute i år
…at kanskje kommer enda ett nummer før sommeren?
…at det er lite trolig

Kull 11
Foetus Ex Ore 
MsOrch 
Skrivekrampe 
Glemme å levere ark 
MedHum-Revyen 16 
Kaffe til 13,- 
Homofili 
Bal Medicorum  
Synne’s Anatomy 
Therese Johaug 
Acem
Valg av kullhalvdel 
Rema 
Helsefest 
Inntekt 
Påskeblot 1.0 
Klippfisk  
Turnus

Vi stryker ikke med vilje på eksamen for å prøve å utsette 
det uunngåelige, kull 11?

Inn    Ut
Til slutt
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