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Nocebo 20©16 medisinstudentene ved DMF, NTNU. Hvis du kopierer fra innholdet uten å legge spenn på bordet, kommer vi og årelater
deg. Så holder vi hodet ditt under vann til du ikke kan puste mer. Husk, vi er i besittelse av skolemedisin med futt i.

“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.”
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Leder
Endelig er det her! Det kombinerte skolestart/høst/
julenummeret alle har ventet på. I dette nummeret 
serverer vi dyptgående intervju med medisinstudenter 
som står frem med diagnosen sin, Trond Vardehaug 
debuterer med sin matspalte og vår tradisjonelle 
juleøltest gjør den komplett. Trofaste lesere vil nok 
reagere på at den for andre år på rad kommer på feil 
side(før) av jula. Vi beklager dette og håper å komme 
sterkere tilbake neste år.

Vi har som vanlig sendt journalistene våre på celebre 
fester som Låvefæst, Juleblot og La Tomatina, i tillegg 
til å anmelde MedHum-revyen. De av dere som liker å 
kose seg litt ekstra på toalettet kan nyte vår erotiske 
novelle eller bryne seg på årets kløftequiz. Vi vil også 
informere om at vår kritiske journalistikk har ført til at vi  
mistet tilgang til snapchatkontoen. En ny konto under 
navnet legespritposten er derfor oppe og går, legg oss 
til da vel!

Den observante leser har muligens oppdaget at det 
siden sist har foregått utskiftninger i readaktørteamet, 
en stykk søring har blitt skiftet ut med to alkoholiserte 
nordlendinger. Til tross for at den ene er fra Lofoten 
og den andre fra Vesterålen skal vi gjøre vårt beste for 
å overkomme de store ulikhetene som er mellom oss 
og unngå diskusjoner om hvilken øygruppe Trollfjorden 
egentlig tilhører. For tiden arbeider vi med å opprette 
en tørrfisk-spalte, hvor vi debatterer produksjon, ulike 
merkevarer, og naturligvis gir ut anmeldelser.  

En fin forandring siden sist Nocebo er jo selvsagt at 
fusjonen virkelig begynner å sette sine spor. DMF/
FMH/IS har fått nykter som minner om stormanns-
galskap - de gir rent sadistiske eksamener til sine 
studenter og skryter deretter over hvor fornøyde de er 
med nevnt eksamen, planlegger å deportere femten 
stakkars sjeler i kull 16 til forblåste lokalsykehus, øker 
kaffeprisen, nekter kull 15 å søke forskerlinje i tredje 
for å deretter ta en helomvendning og si “ok, da.” Vi 
går spennende tider i møte!  

- Kristian og Nikolai
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Flinke piker på DMF
Av Karolina Teresa Maulen Grodås og Milena Egiazaria

Norsk psykologforening slår alarm! Med økende grad av høstdepresjon og det stadig stigende po-
engkravet på medisin de siste seks årene, har Flink Pike-syndromet utbredt seg til å bli en epidemi 
på DMF. Årets kull er de som ble tatt inn med det høyeste snittet av alle nåværende medisinstu-
denter på NTNU. Vi har møtt noen av de rammede som deler sine tips og triks med deg.

Alder: 20
Hjemsted: Snarøya
Snitt fra vgs: *Husker ikke med 
vilje* 5,98
Antall fargetusjer: Mer enn jeg kan 
telle
Instagram: @auroratorres
Treningsøkter per uke: Jeg har 
jo vært litt syk i det siste… Helst 
2-3 ganger, men jeg går mye turer 
ellers.
Favorittkaffe: Americano
Favorittmat: Spicy vegetarmat
Yndlingsquote: ”If nothing goes 
right, go left”
Verv hittil: Leder i pustepilotene, 
medlem av MsOrch, valgkomité i 
NMF og kokk på Samfundet
Yndlingsfagbok: Brodal
Sivilstatus: Opptatt

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
Noen som tilsynelatende klarer alt; 
Gjør leksene sine, gjør det bra på 
skolen, har mange venner, og trener. 
Noen som er vellykket… eller kan-
skje ikke. Hun er flink i livet.

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
Ja og nei. På medisin føler jeg meg 
ikke som en flink pike, egentlig. 
Trener kanskje en-to-tre ganger i 
uka. Jo, jeg er jo egentlig en flink 
pike, men nei. Vet ikke. Folk ser 

Aurora Kokken Torres

meg kanskje som en flink pike.

Når merket du symptomene på 
Flink Pike?
På ungdomsskolen. Jeg prøvde å 
gjøre det bra på skolen og trente 6 
ganger i uka. Jeg var flink, men vet 
ikke hva som har skjedd siden da.

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
Det er hardt å innfri kravene, og 
man blir hard mot seg selv. Samti-
dig er det deilig fordi du får deg lett 
jobb. Jeg fikk jobb som 15-åring på 
et bakeri, og fikk til og med lov å 
servere kunder.

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
Jeg fikk ekstra mange bøker til jul, 
selv om jeg aldri ønsket meg det. Så 
de støttet livvstilen min.

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
En kur? Å begynne på Samfundet. 
Nei, det er nok ikke noe kur. Man er 
en kronisk flink pike, selv om man 
ikke vil det selv.

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Fake it till you make it. Før make’a 
jeg det, nå faker jeg det.
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Alder: 22
Hjemsted: Fyresdal i Telemark
Snitt fra vgs: 7,38
Antall fargetusjer: Altfor mange
Instagram: @rtakle
Treningsøkter per uke: Det var 
flere i fjor, 2-3 om jeg får tid
Favorittkaffe: Pulverkaffe
Favorittmat: Sushi
Yndlingsquote: ”Home is where the 
heart is”
Verv hittil: SL, MSO, sekretær i 
TrAMS, støttemedlem i Placebo FC
Yndlingsfagbok: Guyton&Hall
Sivilstatus: Kjæreste

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
Noen som er nevrotisk og har en 
fargekodet kalender.

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
Sammenlignet med resten av me-
disinstudentene er jeg ikke av de 
verste, men det blir feil å si at jeg 
ikke er det. Det har vel blitt verre 

Alder: 21
Hjemsted: Vinstra i Gudbrands-
dalen
Snitt fra vgs: 6,4
Antall fargetusjer: Ingen
Instagram: @torsteinsl
Treningsøkter per uke: 3
Favorittkaffe: Espresso
Favorittmat: Brie med solbærs-
yltetøy
Yndlingsquote: ”I vaffelpressa kan 
ingen høre deg rope”
Verv hittil: Økonomisjef i Placebo, 
internkomite i TrAMS
Yndlingsfagbok: Brodal
Sivilstatus: Singel

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
Ei som er strebersk og redd for å 
ikke prestere.

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
Bortsett fra kjønnet, ja. Men jeg er 
ikke redd for å ikke prestere.

Når merket du symptomene på 
Flink Pike?

Ragnhild Takler stress 
dårlig 

Torstein Blæst Slett-
moen

med årene.

Når merket du symptomene på 
Flink Pike?
3. klasse på videregående. Timene 
som ble brukt til skolearbeid over-
skred timene som gikk til Netflix.

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
Det er slitsomt, men effektivt. Man 

får ting gjort.

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
De kuttet all kontakt, så jeg har 
ikke hatt venner siden 3. klasse på 
videregående .

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
Det må være å slutte på medisin-
studiet.

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Ja, det skulle de vel ønske å vite.

Det begynte på barneskolen, og det 
skjedde en eksaserbasjon på ung-
domsskolen. Det er et grav syndrom.

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
Det går veldig bra. Ettersom jeg ikke 
føler jeg må prestere hele tiden, får 
jeg også slappet av. Jeg er jo mest 
flink pike i den grad at det er artig 
når jeg gjør det. Jeg gidder ikke å 
kjede meg med å lese.

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
Det kom ikke som et stort sjokk, det 
var noe som var merkbart. 

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
En heftig dose benzodiazepiner.

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Ikke dra hjem fra lesesal før kl 19. 
Du må bry deg mest om det du syns 
er artig. Hvis du tror du har fått nok 
for dagen, da er det nok.
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Alder: 24
Hjemsted: Levanger
Snitt fra vgs: 5,4
Antall fargetusjer: 1 pakke
Instagram: 
@geirsteinstad 
Treningsøkter per uke: 6
Favorittkaffe: Kvernekaffe
Favorittmat: Cottage cheese med 
havregryn og syltetøy
Yndlingsquote: ”Æ bruke alljti 
å mobb folk som benytte sæ av 
quotes”
Verv hittil: MedHum, TrAMS, fot-
balltrener på Placebo MF
Yndlingsfagbok: Thieme Atlas
Sivilstatus: Kjæreste

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
Pliktoppfyllende, rigid, prøver å 
gjøre alle til lags, og det er stor 
fallhøyde.

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
Neeei, hvis vi går tilbake til kriter-
iene, føler jeg ikke at jeg er så rigid, 
men tilfredsstiller ”pliktoppfyllende” 
og det med stor fallhøyde. Men 

den firkantende, superstrukturerte 
tilnærmingen, som er min oppfatning 
av flinke piker, er ikke noe jeg kjenner 
meg igjen i, ift f.eks. timeplan og 
planlegging.

Når merket du symptomene på 
Flink Pike?
Jeg merket ikke noen symptomer 
fordi jeg ikke er en flink pike. Men 
man kan ha symptomer uten å 
tilfredsstille diagnosen, så kan vel si 

Alder: 22
Hjemsted: Oslo 
Snitt fra vgs: 6,0/5,6
Antall fargetusjer: Ååh maange 
*drømmende blikk*. Har ikke telling, 
har sånn 36-sett av sånne tynne og 
en del utenom og da
Instagram: @andrearummo
Treningsøkter per uke: 4-5(3)
Favorittkaffe: Dobbel latte mac-
chiato med et dryss kanel og en ts 
akasiehonning på Starbucks
Favorittmat: Kokte egg
Yndlingsquote: “I only drink cham-
pagne on two occasions: When I’m 
in love, and when I’m not” – Coco 
Chanel 
Verv hittil: ITR ved institutt for sam-
funnsmedisin (og sykepleie) men 
er også stud.sal.ansvarlig og aktiv i 
MSO, Pustepilotene og revyen
Yndlingsfagbok: Fundamentals of 
Anatomy & Physiology 
Status: Single and ready to mingle;)

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
En som gjør det hun skal, og litt til. 
Det er en livsstil. Hun som vet best, 
oppkaller matematiske metoder et-
ter seg selv; sånn som en som gikk 
i klassen som trodde hun hadde 
funnet opp ABC-formelen i matte 
og kalte den aurora-metoden for å 
løse annengradsligninger. De rekker 
gjerne opp hånda og er ikke redd 

Geir sir Stone Steinstad

Andrea Asian-flush 
Rummø

det er medfødt. Tror jeg er feildiag-
nostisert.

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
*Fremdeles fornektelse* Effektivt, de 
symptomene jeg tilfredsstiller gjør 
meg til en effektiv person.

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
Jeg har alltid vært sånn, så de ble 
kjent med meg sånn, uansett om de 
likte det eller ikke, selv om jeg ikke 
er noen flink pike.

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
65%-regelen er en fin bidragsyter 
til å hindre utviklingen. Det hadde 
vært flere offentlige flinke piker hvis 
ståkravet på eksamen var høyere. 
Jeg har vanskelig for å tro at det 
kommer til å forsvinne.

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Effektiviser de siste fire timene i 
våken tilstand.

for å vise at de kan alt. Kanskje ikke 
nødvendigvis naturlig smart, men 
må strebe for kunnskapen. Men da 
er ikke gode karakterer ufortjent 
heller da. 

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
I følge min egen definisjon vil jeg 
si… nei. Men når det gjelder hånd-
sopprekning så hadde jeg jo noen 
gullkort forrige uke. Ikke at det 
var et veddemål eller noe… Også 
må jeg nok strebe litt for å huske 
alle trinnene fra trikarboksylsyre-
syklus-forelesningen. Noen venner 
kaller meg nok heller ”street dumb” 
enn ”street smart”, og lurer noen 
ganger på hvor det blonde håret ble 
av.

Når merket du symptomene på 
Flink pike?
Nevah. 

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
Det er tøft, men med et godt støtte-
apparat kommer man seg gjennom 
hverdagen.

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
Mange tok det tungt, men etter 
noen timers samtaleterapi har de 
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Alder: 19
Hjemsted: Bærum 
Snitt fra vgs: 5... 3.5
Antall fargetusjer: 2, blå og sort
Instagram:
 @tormodgj
Treningsøkter per uke: 7
Favorittkaffe: Zoegas Mollenn-
bergs blanding, mustig og elegant 
mörkrost, kjempegod og rund smak, 
nesten litt søtlig
Favorittmat: Brødskive med salami
Yndlingsquote: “Never regret 
something that once made you 
smile”
Verv hittil: *Ser skamfullt ned i gul-
vet* Jeg har ingen verv.
Yndlingsfagbok: Fabeldyr og hvor 
de er å finne
Status: Særs singel

Hvordan vil du definere en Flink 
Pike?
Ståpåvilje, pliktoppfyllende, atletisk, 
greit god på skolen, pen, (hva sa 
Andrea?), alles venn

Identifiserer du deg selv som 
Flink Pike?
(Grubler i ca 10 min) flink pike, nja 
jo, men jeg har noen sære sider 
også.

Når merket du symptomene på 
Flink Pike?
Ganske tidlig! Jeg merket det vel 
sånn i begynnelsen av niende klasse 
for da merket jeg at jeg ikke var som 
alle andre.

Tormod Pertentlig 
Gjønnes

klart å godta skjebnen og lovet å 
støtte meg på veien videre.

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
Alkohol i store mengder. Litt Para-
dise. Litt Kardashians. Hver dag. 

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Tren opp høyrearmen så håndsop-
prekningshastigheten blir kortest 
mulig og skrivingen går ekstra fort.

Hvordan er det å leve med Flink 
Pike-syndromet?
Mye stigma, mye press, generelt 
jævlig egentlig. 

Hvordan reagerte dine bekjente 
da de fant ut at du er Flink Pike?
Det var noen tøffe perioder, fikk en 
del nye venner, mistet noen.

Tror du det finnes en kur mot 
denne epidemien? Hva skulle den 
i så fall være?
Det må vel egentlig være at tv2 slut-
ter å sende “sykt perfekt” og sånt, 

jeg spyr på den serien!

Hvilke tips har du til andre som 
ønsker å nå opp til deres nivå?
Don’t do it.
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Fadderukene 2016
Jeg saaaavner fadderukene. For det første så lærte jeg masse om 
meg selv; det er enkelt å bytte ut vanlige karbohydrater med alko-
hol som hovedenergikilde, jeg er dårlig på å være singel og hand-
icapdoen på Three Lions er stor nok for tre kjappe (snakker ikke 
av erfaring, men av empiri). For det andre lærte jeg særs mye om 
fadderne; selv de flinkeste pikene blir maktsyke jævler om de får 
muligheten, nesten ingen av dem kler rødt og at noen av dem pir-
rer meg. Til slutt lærte jeg å drikke kaffe, øl og cum rett fra kilden.

Av: Julie Aamodt og Tormod Gjønnes

Her kommer en nøytral anmeldelse av fad-
derukene 2016. Anmeldelsen er fullstendig 
objektiv og er ikke ment å såre noen. Et repre-
sentativt utvalg (referansegruppa i Ex.phil.) fra 
kull 16 har bidratt med informasjonssanking, 
bilder og erfaring. 

Fadderukenes 3 champagne-flasker

Dåp 
Bind for øynene er stas, jeg får assosiasjoner til mye 
rart. Når et menneske brytes fullstendig ned psykisk 
og fysisk søker han/hun til menneskene rundt seg og 
begynner å elske. Det var i hvert fall sånn jeg ble kjent 
med min PBL-gruppe. Opplegget gjorde oss godt rustet 
til fremtidige nattevakter og en kopp klumpete og ge-
leaktig tomatsuppe har aldri smakt så godt (les: snerk). 
Som Jesus sa: «Gå og gjør alle folkeslag til disipler: Døp 
dem til medisinstudenter, kontere og leger og lær dem 
å holde alt det Placebo har befalt dere. Og se; jeg er 
med dere alle dager inntil verdens ende (eller inntil dere 
stryker)». Ære være Helene og Geir. 
Terningkast: 6

Pub-til-Pub 
Det å bli stripset sammen med fremmede mennesker 
gjør noe med deg. Hemninger fordamper, jenter kan 
tisse uten at vasken står på, Master’n får kjørt seg og 
konkurranseinstinktet tar over. Svette kropper på Down-
town, billige boller på Mormors og god stemning blant 
Ni Muser har gitt vårt representative utvalg grelt gode 
minner. S for Stemning. Hæla i taket. Tenna i tapeten. 
Ikke sykle hjem. 
Terningkast: 5

Gutte-jente-vors 
Det var gøøøy. Mens jentene steika i solen i bakgården 
til Nakken, fikk guttene riper i danselakken. Vi var alle 
on fire. Fadderjentenes opplegg med Facebook-wall 
på t-skjorter gjorde det skrekkelig enkelt å lære navn 
og sivilstatus, mens fadderguttenes speed-dating viste 
mangel på organisatoriske evner. Men dere er pene å se 
på, da. Koselig å samles på klubb etterpå, men Three 
Lions er et rart sted… 
Terningkast: 4

Fadderukenes 3 kaktuser

Dåp 
Bind for øynene er stas, jeg får assosiasjoner til mye 
rart, men ikke bootcamp. Dåp var først jævlig, så gøy, 
så jævlig igjen. Jeg er vanligvis en svelger, men mye av 
det som ble servert smakte hverken ananas, asparges, 
surt eller salt. Referansegruppa stiller seg bak dette. 
Det blåste. Det regnet. Vi var kalde, oljete og illeluk-
tende. Takk skal dere ha. Kebab blir aldri det samme 
igjen. Takk skal dere ha. Det er kanskje ikke så mange 
som drømmer vått om bryting i rapsolje eller krabbing 
gjennom pappesker. Vi takker også MedHum-teltet som 
sa at helvete var over, rett før Satan faktisk nådde sitt 
klimaks. 
Terningkast: 1

Jungelrebus 
Den som innbilte seg at det var en god idé å tvinge 
fadderbarn opp i Bymarka etter en skikkelig fyllekule på 
Skiboli tok grundig feil. Ett ord: Jævlig ille. Sadistene 
på hinderløype-posten kan dra til helvete. Morsomt var 
det at vi først måtte opp på Våttakammen, deretter ned 
igjen, for så å karre oss opp på Geitefjellet. Det var da 
endelig godt at fadderne der oppe stilte med Mariek-
jeks. Husker egentlig ikke så mye, var sjukt sliten. 
Terningkast: 2
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Idrettsdag
 «Faddergruppene konkurrer mot 
hverandre i morsomme idretter. Det 
er tid for lagånd, konkurransein-
stinkt og kreativitet». Yeah right. 
Jeg spyr om noen ber meg om å 
ta enda et lagrop.  For det første 
var akustikken i Idrettshallen på SiT 
Gløshaugen helt på trynet. For det 
andre kan jeg ikke akkurat skryte av 
de sanitære forholdene; «doen var 
ekkel». For det tredje er B-finale for 
tapere. 
Terningkast: 3

Årets faddere

Anine Rabe skal godtgjøres for tett 
oppfølging og for å avslutte tidligere 
påbegynte arbeidsoppgaver. Daniel 
Damvall belønnes for å tvinge folk 
på fest før de engang har fått tid til 
å bæsje eller spise en brødskive. 
Halftan Bigseth tildeles Nobelprisen 
i skuespill for sin fortolkning av en 
sovjetisk mannehore. 

Årets fadderbarn

Even Bruheim skal godtgjøres for 
å utnytte tilgjengelige ressurser 
opptil flere ganger. Isac Svendson 
belønnes for å ha gjort alt i sin makt 
for å tilfredsstille kull 15 sine behov 
(i ettertid har Isac måttet fjerne mun-
nen sin kirurgisk fra diverse rektale 
åpninger). Marianne Thorkildsen 
kåres til årets TrAmser – vi gleder 
oss til å se deg med helskjegg og 
manbun i bymarka. 

Ex.phil.-referansegruppa:
Håvard Ulsaker - havardu97@gmail.
com
Haakon Ramberg - haakonram-
berg@outlook.com
Marianne Thorkildsen - mari-
anne.s.thorkildsen@gmail.com
Ahmed Jamali - ahmedj@stud.ntnu.
no

Gullkorn fra fadderukene (samtykke innhentet hos samt-
lige)
 
«Det var meg og to jenter» (Gunshow)

 «Jeg skal ikke gå inn på detaljer, men jeg var konfleder, og hun var 14…» 
(overhørt på Medisinske fadderleker)

 «Jeg er tett i nesa, men jdg lykter at det lukterr kukost fordet» (Overstadig 
beruset jente 22 i gruppe-chat om valg av stetoskop), 

«Jeg trodde doggy var et dance-move» (Uskyldig jente 18)

 «Jeg vil ikke bare ha spermen til Aslak, jeg vil ha hver minste lille 
kjøttklump» (fullstendig edru jente 23). 

“Hva er Cuba?” - fadderbarn i gruppe 10

Vi snakker om Foetus Ex Ore. Fadderbarn: “Hva var det det andre koret 
het? Bytur?”

“Hva er egentlig KOLS?” - fadderbarn på Pustepilotposten på Tour de’Ile

På jungelrebusen: ”Vi dropper den oppgaven med å massere fadderne i 20 
sekunder; det tar så lang tid!”. Så da byttet de heller sokker med hverandre 
i over 30 sekunder. Her får kull 16 minuspoeng for smisk.

”Hva er 69?” –  uskyldig fadderbarn under en lek. 

”Æ e den største skløtta her i byen” – fadder kjører reklame på vei til 
Wildside.

”Når jeg går tom for ark hjemme, skriver jeg bare ut nye” – fadder i gruppe 
12. 

Fadderbarn under immatrikuleringsballet: ”I Hamar, dersom du skal gå all 
inn for noe, da er det bare å si ”rett fram med kuken”. Så hvis dere jenter 
skal ut på byen, eller på immball og skal satse alt dere har, så er det rett 
fram med kuken”. 
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Nocebo avslører: Kjellerkonspir-
asjon mot medisinstudentene?

Man må ha levd under en stein (eller i lesesalene på KS) de siste seks månedene for å ikke ha 
fått med seg at kjellerne på Moholt har blitt stengt etter at noen lekte litt med fyrstikker. Men hvor 
mange visste at medisin nettopp hadde skaffet seg kjeller?

Våre kilder internt i Placebostyret forteller at kun dager før noen bestemte seg for å prøve å kommunisere med 
røyksignaler nede i Omega-kjelleren, hadde Placebo avsluttet prosessen med å kapre den gjeveste medgiften som 
EMIL kunne tilby - kjellerne deres. Styret hadde til og med blitt enige om en kjellersjef, men drømmen 
spontanaborterte før den noensinne fikk se dagens lys. 

Det virker som litt vél tilfeldig at kjellerne ble stengt rett før medisinstudentene skulle få det glade budskap om 
et festlokale. Kan noen ha sabotert kjellerne med vilje for å unngå at medisinstudenter skal kunne feste på andre 
dager enn torsdager? I så fall må en av to ting ha skjedd: Noen må ha avlyttet møtet til Placebostyret med skjulte 
kameraer og/eller mikrofoner, eller lest møtereferatet som ble lagt ut på mfplacebo.no. Da det sistnevnte er eks-
tremt usannsynlig, kan vi konkludere med at MF Placebo har blitt utsatt for spionasje. 

Hvem kunne hatt motiv for å ødelegge for medisinstudentene på denne måten? Helt urelatert til dette spørsmålet 
har vi valgt å intervjue tidligere FTR1 i SL, Halfdan Alexander Bigseth, om hans festvaner. Under intervjuet forteller 
han om sin lidenskap for festing på torsdager og å tenne opp bål og grille. Nocebo opplyser om at Interpol har en 
pågående etterforskning rundt Bigseth og hans kriminelle virksomhet i Litauen. 

Saken kommer dessverre å forbli et mysterium, og det eneste vi i Nocebo velger å konkludere med er at lyset i 
enden av tunnelen som regel er et møtende tog.

Kjellerkonspirasjon
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I løpet av de siste 3 mnd har vi fått inn en del 
spørsmål fra medisinstudenter på NTNU. Vi har 
plukket ut spørsmål vi tenker kan være nyttige 
og som vi tror alle lurer på. 

Hvordan kan man unngå å brekke seg hvis gutten 
har for stor tiss?  
Jente, 22 år
Det er mulig å få kjøpt antibrekningsmiddel på Kon-
domeriet. Har personlig ganske gode erfaringer med 
dette. Hvis du synes dette er for drastisk kan du holde 
deg til tuppen. 
- Mona

Hvordan vet man at man er forelska? 
Gutt, 20 år
Man tenker på vedkommende hele tiden, vet alltid hvor 
de er i rommet og hva de har på seg. Det kiler i magen 
(og kanskje andre steder?) når du får en snap av ved-
kommende, og du greier ikke å tenke på noe annet. 
- Mona

Den ene puppen min er veldig mye større enn den 
andre. Er det mulig å bare operere inn ett implantat? 
Jente, 18 år
For det første må du være stolt av den du er. Alle 
pupper er fine pupper, alt er normalt. Vil ikke anbefale 
deg å operere deg, men om du har flere spørsmål kan 
du oppsøke Colloseumsklinikken i Oslo. Har personlig 
gode erfaringer her, og. 
- Mona

Hva slags frukt/grønnsaker er fine å bruke når det 
kommer til onani? 
Gutt, 28 år
Som flashlight/pocketpussy kan du benytte deg av 
en ananas eller honningmelon som man huler ut (NB! 
Ananas kan svi, men noen liker dette). Hva angår bak-
enden, er det bare fantasien som setter grenser: Gulrot, 
potet, aubergine, selleri, sellerirot, pepperrot eller litchi 
er bare noen gode eksempler. Husk å ikke skrelle ba-
nanen!
- Mikkel 

Tissen min er ca. 11,76 cm. Jeg har hørt at skjeden 
bare er 10 cm lang. Er tissen min for stor da? 
Gutt, 24 år
Oi! Det var stort! Likevel tror jeg ikke du trenger å beky-

mre deg, den fortryllende skjeden er svært tilpasnings-
dyktig og elastisk. Her er det bare å ta seg til rette, nyt 
dine ca. 11,76 cm. 
- Mona

Er det mulig å transplantere hodehår ned til beltest-
edet hvis man synes man har for lite? 
Jente, 30 år
Forskere ved Jüdisches Krankenhaus Berlin har de siste 
årene gjort store fremskritt innenfor hode-underliv-hår-
transplantasjon. Behandlingen tilbys ved alle de store 
sykehusene i landet. Her på St. Olavs utføres inngrepet 
ved Kvinne-Barn-Senteret. Har personlig ingen erfar-
inger med dette, men mange av vennene min er veldig 
fornøyde.
- Mikkel

Jeg bæsja på meg under analsex. Hvordan unngå at 
det blir kleint mellom meg og ONSet?
Jente, 21 år
Uffda, dette hørtes litt trasig ut. Gjorde du rent etter 
deg? Anbefaler å si det som det er og å be han om å 
vaske penis godt da avføring inneholder bakterier som 
kan føre til UVI. Neste gang kan det være lurt å ta en 
avføringspille i god tid i forveien. For øvrig, bruk kon-
dom!
- Mona

Jeg gråter under sex. Er det vanlig? 
Gutt, 27 år
Nei, det er ikke vanlig. Ta deg sammen. 
- Mikkel

Hva er fittefis? 
Gutt, 18 år
Promping fra fitta. Når man har sex blir det pumpet luft 
inn i vagina, og denne luften må selvfølgelig ut. Derav 
vaginapromp.
- Mikkel 

Da jeg var veldig drita sugde jeg kjæresten min og 
kastet opp på tingen hans. Kan han få etseskader? 
Jente, 20 år
Skyll godt i lunkent vann i 30 min, og oppsøk lege. 
Dette fordi mageinnholdet er kjempesurt, surere enn 
sure sitronlepper, og du står i fare for å måtte amputere 
deler av penis. 
- Mona
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Hvor mange kondomer bør man ha på om gangen under samleie? 
Gutt, 20 år
Jo flere, jo bedre! Bruk gjerne oppimot 10 om gangen, dette er eneste måten å ikke få AIDS på. Anbefaler de 
knudrete. Deilig for jenta. 
- Mona

Jeg blir tent av preparater. Er det lov å ha sex med dem? 
Gutt, 19 år
Hei, gutt 19 år. Dette høres ikke helt bra ut. Man velger ikke hva man tenner på, men noen ting bør man holde seg 
unna. Tror du skal ta deg en tur innom skikkethets-Nils ved DMF. Lykke til.  
- Mikkel

Hva er en ”julefinger”? 
Jente, 23 år
En julefinger er en koselig liten lillefinger oppi anus på gutten eller jenta under akten. Noe alle burde prøve. Heier 
på deg, jenta mi!
- Mona

Blir jenter kåte av å sette inn tamponger?
Gutt, 19 år
Dette var et godt spørsmål! Jenter blir kjempekåte av dette. Veldig godt forspill før selve akten. Gutter blir også 
kåte av tamponger (gjerne to om gangen). Kan settes rektalt eller oralt. 
- Mikkel

Jeg er forelsket i fetteren min og han er forelska i meg. Hvordan skal vi fortelle det til foreldrene våre?
Jente, 26 år
Hei, jente 26 år. Alt er normalt. I følge norsk lov har dere lov til å inngå ekteskap på bakgrunn av søknad. Å fortelle 
om forholdet deres kan bli vanskelig, og jeg anbefaler dere å oppsøke nærmeste helsestasjon for ungdom. Her 
kan dere sammen lese brosjyrer og få et par tips. Lykke til. Husk at sjansen for å få vanskapninger øker jo nærmere 
man er beslektet. 
- Mona
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TANT ET PHIAS 
 - på DMF
Nocebos dyptgående journalister er alltid beredt med notatblokk og lupe og merker seg det 
som skjer på DMF.  

- Stefan (k’16) gjør alt han kan for å komme i Nocebo
- Sør-Norge (k’15) + Nord-Norge (k’15) = sant? (nei, red. adm) 
-            Samme Sør-Norge (k’15) + Østlending (k’16) = sant? (dokumentert, red. adm)
-            Flinke piker har sansen for skjeggete menn
- Kull 16 driver på med skamløs selvpromotering
- Jenter (spesielt faddere) på medisin har en svakhet for fadderbarn med langt, bølgete hår
- En ny gossiptromme er observert på Studsalen, pass opp for Åshilds uante krefter
- Revy-sjefen har en forkjærlighet for vanndammer
- Glem Tinder, Golden Kebab er det nye sjekkestedet (ikke sant, Idunn?)
- Ett bryn er bedre enn ingen, eller hva Hr. Mykland og Hr. Nordengen?
- Trond Sand ble observert haltende i forelesning etter en heftig bytur i Glasgow
- Det ryktes at Mats «the Hunk» Bjørnstadjordet ikke har hvilt på laurbærene etter sin entré på DMF
- Alder har ikke noe å si for frk. Kristiansen (k’15)
- En rekke faddere forsynte seg godt av fadderbarn-fatet
- Er det en ny femteårsbaby på vei?? :O 

Er det noe du savnet i denne spalten? Sitter du på informasjon du skulle ønske så dagens lys? Har du vært på fest 
og observert noe du skulle ønske resten av studentmassen også hadde sett? Send oss en mail på tantetphias@
gmail.com. Vi sladrer selvfølgelig ikke om hvem som har fortalt hva!

Skilt ved fødselen

Kull 16s Kristin Brobakken Eig har en fortid som 
Live Nelvik look-a-like.

Nocebo kan avsløre at Rellinggutta Håkon og 
Gustav har en bedre kjent trilling i utenriksminis-
ter Christian Rubeck.
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Tronds matspalte

Sjokoladekake

Ingredienser:
200 g tine smør
2 dl vann
6 ss kakaopulver
430 g sukker
1,5 dl lettrømme
300 g hvetemel
1ts natron
0,25 ts salt
2 egg
100 g oreo kjeks

Fremgangsmåte: 
1: Sett på steikovnen på 180grader
2: Smør, vann, sukker og kakao has 
i en kjele og kokes opp
3: Ta av platen
4: Tilsett rømme, og rør godt
5: Ha så i siktet hvetemel
6: Tilsett natron, salt og egg som du 
har pisket lett sammen på forhånd
7: Hell i en godt smurt form og strø 
over grovhakket oreo kjeks
8: Stekes på 180g i ca 25min
9: Avkjøl på rist

Nocebo kan stolt presentere vår nye spalte med 
norgeskjendisen Trond Vardehaug. Mange kjenner 
han som kakegeneralen som stakk av med seieren i 
TV-programmet kakekrigen. For andre er han et trive-
lig ansikt man møter i Kunnskapskantina. 

Her vil han presentere en ny oppskrift i forbindelse med hvert 
nummer. Han vil også servere tips om spisesteder og hvor man 
får tak i utstyr. Første oppskrift ut er mørk sjokoladekake med 
frosting.

Trond anbefaler
• Sellanraa - her får man god mat, kaffe og vin!
• Traktøren Byhaven har alt man trenger av kjøkken- og bakeut-
styr.
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Mørk sjokoladekrem      
frosting

Ingredienser:
300 g kremost (temperert)
300 g smør (temperert)
200 g melis
50 g kakao
100 g mørk sjokolade (70%)
2 ss fløte
100 g oreo kjeks

Fremgangsmåte:
1: Pisk temperert smør, fløte, melis 
og kakao i 5 minutter på høy has-
tighet
2: Smelt sjokolade i vannbad
3: Avkjøl sjokoladen til romtempera-
tur, ha den så i røren. Pisk dette i 1 
minutt på medium hastighet
4: Pisk deretter inn den tempererte 
kremosten, men ikke mer enn 30 
seksunder på medium hastighet (da  
kan den skille seg)
5: Når kremen er ferdig blander du 
i grovhakket oreo kjeks med en 
slikkepott (her kan du også spare 
litt av kjeksen til å strø på toppen av 
kaken)

• 31 år
• Fagansvarlig Kunnskapskantina
• Vinner av kakekrigen sesong 5
• Instagram: trondvt
• Facebook: godtservert
• Blogg www.godtservert.no

Trond Vardehaug

Kunnskapskantina
• Facebook: Kunnskapskantina
Der vil ukesmenyer og happenings 
legges ut.
• Åpen mandag-fredag 08:00-14:00
• Frokosttilbud (08:00-10:00)
 - Havregrynsgrøt
 - Matpakke
 - Hjemmelagd Smoothie
 - Yoghurt med hjemmelagd 
   bærsaus og müsli
• Dagens lunsj og supper hver dag 
fra 10:30-14:00
• Bakst
 - Skillingsboller
 - Brownies
 - Glutenfri brownies
 - Energibar
 - Punchboller 

Tronds matspalte
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Premieren var over og jeg var ende-
lig sisteman i lokalet. Jeg måtte bare 
gå over en siste gang og ta hoved-
sikringa. Det så bra ut i lokalet så 
jeg tusla inn backstage. Da jeg kom 
inn ble jeg helt mo i knærne. Chariz-
ard, for et kostyme. Jeg bare måtte 
prøve det. 

Jeg begynte å få på meg de første 
delene, men det var veldig trangt. 
Jeg tenkte for meg selv at jeg var 
jo alene så jeg kunne jo ta av litt 
mer klær for å få det på meg. Så 
jeg tok av revygenseren, buksa, 
sko og sokker, og t-skjorta. Bare i 
bokseren, alene backstage. Jeg ble 
litt pirret av tanken på at det plut-
selig skulle dukke opp noen. Jeg 
kjente det reiste seg litt i bokseren. 
Alle hadde jo gått, så jeg følte meg 
trygg. Til slutt tok jeg av meg bok-
seren.

Kostymet kom endelig på. Jeg drop-
pa den heldekkende drakta innerst, 
likte heller å kjenne litt på følelsen 
av å være naken nedentil. Jeg ble 
kåtere og kåtere. Følte meg så me-
ktig inne i den store dragekroppen. 
Jeg tok den store oransje kloa ned 
mot skrittet mitt og begynte å ta på 
meg selv. Stryke opp og ned mitt 
deilige charizard-lem. 

«Hei! Jeg har bare glemt mobilen 
min j…». Jeg frøs til is. Noen var i 
rommet, men jeg klarte ikke se noe 
med den overdimensjonerte hjelmen 
på hodet. Det var en jentestemme, 
men mer visste jeg ikke. Shit, det 
her ser ikke bra ut tenkte jeg for 

meg selv. Kan hun ikke si noe. 

Jeg hørte bevegelser. Jeg regna 
med at hun kom til å løpe ut, men 
til min forskrekkelse nærmet lyden 
seg. Et skritt av gangen. Jeg kunne 
høre pusten hennes nå. «Behold 
hjelmen på så skal jeg få Charizard 
til å sprute», hvisket hun i øret mitt. 
Jeg kjente en hånd på hver side av 
hoftene, og hun knelte ned. Kloen 
på lemmet mitt ble byttet ut med 
en deilig og varm munn. Hun slikket 
opp langs skaftet, et par runder 
rundt penishodet, før hun tok den 
inn i munn. Det var varmt og deilig. 

Det var utrolig pirrende å ikke vite 
hvem det var. Jeg plasserte en klo 
på baksiden av hodet hennes og 
hjalp på med et lite press. Hun tok 
kuken min dypere og dypere inn i 

munn. Jeg hørte ingen tegn til at det 
skulle bli for mye for henne. For meg 
derimot nærmet det seg veldig. Jeg 
begynte å stønne, og hun skjønte 
tegninga.

Farten på suginga økte drastisk. Jeg 
kjente at jeg støtet bak mot ganen 
hennes, samtidig som tunga gikk 
i sirkler rundt kukhodet mitt. Jeg 
kjente at det bygget seg opp og sa 
fra at jeg var i ferd med å komme. 
Hun fortsatte på med ny giv og etter 
bare få sekunder kom jeg dypt inn 
i munnen hennes. Hun sugde meg 
sakte mens jeg pumpet ut de siste 
dråpene.

Jeg hørte henne svelge samtidig 
som hun reiste seg opp. «Takk, 
Charizard» hvisket hun i øret mitt 
før hun styrtet av gårde. Jeg rev av 
meg hjelmen for å se hvem det var, 
men før jeg fikk summa meg var hun 
forsvunnet.

- No Reindeer King
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Studentorganisasjoner til folket!

Siden røyking har blitt like populært som syfilis blant dagens ungdom, har Pustepilotene omdøpt sin 
forening til Legestudentenes Rusopplysning (LRO). Vi gleder oss til å høre dem fortelle 
ungdomsskoleelever at LSD, cannabis og fleinsopp er mye sunnere alternativ til alkohol! Samtidig 
hører vi rykter om at andre studentforeninger har bestemt seg for å utvide sine horisonter, og at helt 
nye organisasjoner har oppstått. Her er noen av nyhetene:

TrAAMS: Trondheim Akutt- og Alternativmedisinforening. TrAAMS I-kurset vil gi innblikk i anestesi-akupunktur og 
defibrillering ved hjelp av energikrystaller. Homoøpathelikopteret vil vises fram på den årlige hytteturen!

MTEG – Medisinernes Tur- og Ekstremsportgruppe. Turfolka gjør seg enda mindre tilgjengelig for den allminnelige 
medisinstudent og vil til våren arrangere basehopping fra Prekestolen. Det er selvfølgelig obligatorisk å ta med 
egen wingsuit og paraglider dersom man vil delta på turen. 

TROMS: Troende Medisinstudenter. Studentforeningen har blitt pålagt av Likestillingsombudet å inkludere alle 
religioner og trosretninger. Arbeider for å bannlyse svinekjøtt fra kantinene. For å prøve å finne en felles grobrunn i 
synsingen og føleriet har de bestemt seg for å ha ukentlige histologikollokvier hver søndag. 

MsOrchanger: MsOrch går i mot strømmen og bestemmer seg for å heller snevre inn repertoaret og kun spille 
musikk fra et lite område i Sør-Trøndelag. 

MSG: Medisinernes sofagruppe – Denne gruppen planlegger allerede ”Geitfjellet ned”. Å ha med seg potetgull og 
sjokolade er kravet for å møte opp. Eller å ikke møte opp. En film på sofaen er et godt alternativ. 

MKTG: Medisinernes KoseTurGruppe – Denne gjengen gjør en motsats til de ekstreme turene MTG har. Neste 
utflukt går til Konteparken. 

KMSO: Kristne medisineres seksualopplysning – En forening for de tålmodige. 

Medisinernes fasadeforening – Møtene foregår utelukkende på DM på Instagram.

MPG: Medisinernes prokrastineringsgruppe – Den gruppen burde finnes, folk har bare ikke fått laget den enda. 

MSE: Medisinernes Støttegruppe for Ensomme – Hittil er det bare ett medlem i foreningen. Kanskje føler du deg 
truffet?

KUWT-FMH – For de samfunnsengasjerte medisinstudentene. Vi noterer oss 50/50 kjønnsrepresentasjon blant 
medlemmene. 

MSTG: Medisinernes Støttegruppe – Gruppen tilbyr støtte til veganere, cross-fittere og glutenallergikere. Det er 
dessverre stor pågang for tiden. 
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(Noen) Nye i Nocebo
Nocebo innledet høstsemesteret med svært få nye opptak under generalforsamlingen, og dermed 
valgte redaksjonen å gå inn for en kvalitativ diagnostisering av hvert nytt medlem. Nocebo had-
de etter generalforsamlingen adoptert rekrutteringsmodellen til IS, hvor man enkelt og greit kunne 
erklære seg medlem uten noen slags form for kvalitetssikring fra vår side. Dette har dog ført til litt 
usikkerhet om hvem som faktisk er nye medlemmer i Nocebo, men her er iallefall noen av dem (tror 
vi).

Sophie Huitfelt - kull 16
F60.8 Narsissistisk personlighetsforstyrrelse

Bare det faktum at Sophie insisterer på å bli den første 
norske adelskvinnen siden 1821 vitner om grandiose 
vrangforestillinger om seg selv. Selvtilliten er det in-
genting feil med, da hun etter få uker på studiet velger 
å krangle med en spesialist i allmennmedisin om hvor 
lang tid det tar å spesialisere seg i allmennmedisin. Hun 
kategoriserer attpåtil kaffe i samme sjanger som whis-
key og sigar, noe som tyder på utbredt komorbidet.

Diff: Schizofreni

Stine-Marie Ødegaard - kull 16
F30.2 Mani med psykotiske symptomer

Gikk gjennom fadderukene preget av overdrevet energi 
og fravær av normale sosiale hemninger. Lidenskapelig 
opptatt av å kombinere ulike typer pålegg som man 
kan ha på brødskiva. Oppmøte 06:00 på en mandag-
smorgen for å kunne sikre seg medlemskap i en erotisk 
sekt tyder på sterk libido. Bruker store pengesummer 
på klær og sko, især jakker, uten at det strengt tatt er 
nødvendig. 

Diff: Kvinne

Live Marie Stokkeland – kull 13 
F60.4 Dramatiserende personlighetsforstyrrelse
 
Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved overdreven 
dramaturgi. Dette får hun til daglig utløp for gjennom 
sitt verv i Samfundets Interne Teater. Nocebo har store 
forventninger om en graverende journalistikk som 
sprer frykt på det nye fakultetet. Onde stemmer vil si at 
hennes sentrale rolle i NRK-programmet Øyeblikket gjør 
henne overkvalifisert, vi sier det tvert imot gjør henne 
den underkvalifiserte tyngden vi trenger.
 

Julie Aamodt - kull 16
F84.5 Aspergers Syndrom

Julie er overdrevet dyktig i Besserwisser. Hun viser til 
ekstremt spesifikk kunnskap som veldig få andre har, 
blant annet særinfo om administrasjonen i norsk teater. 
Dermed glir hun lett inn i rollen som kull 16’s Rain Wom-
an, og bare venter på å bli utnyttet av eldre medisinstu-
denter som vil finansiere studielånet med premiepenger 
fra internasjonale Besserwisser-konkurranser. 

Nye i Nocebo
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Helene “Skjøga” Solberg - kull 15
F25.0 Schizoaffektiv lidelse, manisk type

Viser klare tegn til overdrevet energi og oppstemthet, i 
tillegg til merkelige vrangforestillinger om seg selv. Tror 
at hun er Messias og at kull 16 er hennes disipler, og 
tvinger dem gjennom traumatiserende religiøse ritualer. 
Får utløp for sine maniske takter gjennom å svømme 
unormalt mye, u.t mistenker at hun tror hun egentlig er 
en spekkhogger. 

Diff: Stoffmisbruk, multippel personlighetsforstyrrelse, 
Keiko 

Tormod Gjønnes – kull 16
F81.1 Spesifikk staveforstyrrelse

Spesifikk å betydelig overutviklete staveferdigheter som 
komer, spesielt til utryk da han opdager grammatikfeil: 
Da slikke situasjoner oppstår får han ekstrem trang til 
“og” la omverdenen føle sin vrede. ((Komer du i fare for 
og møte selveste Gjønnes’ må du passe på og holde 
munnen rett i tunga ellers. vil du angre på den dagen 
når du ble født.

Diff: Bæring, asperger, sosialisert atferdsforstyrrelse, 
hypomani

Kristian Svensson – kull 15
F43.2 Tilpasningsforstyrrelser

En energisk og ekstremt ukritisk atferd kan tyde på 
hyppig bruk av psykoaktive stoffer, men forklares bedre 
av hans opprinnelse og tilsvarende vanskeligheter med 
å tilpasse seg nytt miljø. Ingen av disse forklaringene 
gir imidlertid svar på hans trang til å stadfeste sin ariske 
overlegenhet, en trang han spesielt sliter med å under-
trykke når han ferierer i Tyskland. Nocebo tar, på grunn 
av hans usedvanlige inkompetanse, på seg oppdraget 
med å folkeliggjøre dette individet som en halvpart av 
redaktørteamet.

Diff: Kronisk intoksikasjon, svensk, megalomani, spesi-
fikk artikulasjonsforstyrrelse, nordlending 

Mari Aarvik - kull 16
F42 Obsessiv-kompulsiv lidelse

Gikk ut av videregående med kun seksere, som tyder 
på perfeksjonistiske tendenser. Sier selv i intervju at 
det å prestere på skolen er en “livsstil”, og at det i stor 
grad handler om “de små valgene man tar hver dag”. 
Dette tyder åpenbart på at hennes hverdag drives av 
tvangshandlinger. Var ett år på utveksling i USA, og ser 
ut til å ha skriftlig dokumentert hvert eneste sekund av 
oppholdet. Vi håper på at hun tar med seg sin lidenskap 
for dokumentasjon inn i Nocebo! 

Diff: Mani, flink pike-syndrom 
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Karolina Teres Maulen Grodås - kull 16
F20.0 Paranoid Schizofreni

Karolina har, til tross for andre åpenbare løsninger, tatt 
overdrevent mange navn i håp om å drive oppmerk-
somheten bort fra etternavnet og hennes sannsynlige, 
edle slektskap med Norges gamle keeperhelt, Frode 
Grodås. Hennes evige flukt fra berømmelsen har drevet 
henne gjennom alt fra Leo’s lekeland til hæren og marin, 
får hun endelig være i fred på medisinstudiet?

Nora Stuve - kull 15 
F60.8 Megalomani 

Frau Überrevyführer har bestemt seg for å bli med 
i Nocebo, rett før revyen ble avholdt. Trolig prøver 
hun å manipulere Nocebos anmeldelse av revyen, da 
MedHum-revyens suksess er basert ene og alene på 
hvordan den mottas av våre kompetente skribenter. 
Redaktørene er også forberedte på et eventuelt coup 
d’état-forsøk når Nora innser at hun ikke har noen verv 
ved revyens slutt. 

Idunn Snorresdatter Waehler - kull 15
F44.6 Kronisk saksofoni 

Livet til Idunn har vært preget av lange perioder med 
tungt saksofonmisbruk. Støttegrupper og terapitimer 
har vært til ingen nytte, og Idunn har til slutt måttet gi 
opp kampen. Hun er nå dypt i saksofonmiljøet, og har 
blitt Herr Frøken Kunstnerisk i MsOrch. Som siste utvei 
har hun søkt seg inn i Nocebos rekker. Vi ønsker lykke 
til!

Marianne Beck - kull 15 
F58.2 Kåt

Klåfingret som få har hun raskt blitt en favoritt på 
tvers av alle kull. En ekte trønder med bein nok i nesa 
til å si at hun er på en tilsynelatende evig jakt etter 
kjærligheten. Om hennes inntreden i Nocebo er nok et 
ledd i kjærestejakten gjenstår å se.

Diff: Singel

Nye i Nocebo
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Andrea Gravdal Rummø - kull 16
F404 Adgangssperre

Andrea har forarget en hel del medisinstudenter med sin 
fanatiske dedikasjon til jobben som studsalansvarlig. 
Ryktene sier at studsaltilgangen til tidligere styremed-
lemmer er saga blott før applausen til det nyvalgte 
styremedlemmet har fått tid til å dø ut. Hvorvidt denne 
fanatismen også gjelder for deadline vites ikke.

Jørgen Fallås Dahl - kull 16
F20.5 Multippel personlighetsforstyrrelse

Er han en medisinstudent eller en surfer? Snakker han 
norsk eller spansk? Jørgen ser ut til å ha store prob-
lemer med å bestemme seg. Vi er spente på om han 
møter opp på Korsvika med et surfebrett når han har 
muntlig eksamen, eller sender inn artikler til Nocebo på 
feil språk. 

TubaElin Stranden – kull 14
F30.9 Fosning

MS Orchs tubajente ble etter en vellykket og til tider 
stygg valgkamp “Årets Trønder 2016” på låvefæsten. 
Sykdomsbildet er, som hos fosninger flest, typisk for 
incest, noe hun forgjeves prøver å dekke over ved en 
ekstrem positivitet og glede over alt hun opplever. Et 
tilnærmet dødelig inntak av alkhol bidrar også som 
dekkskjul.

Diff: Mani, kromosomfeil(flere aktuelle), somatoform 
lidelse, alkoholisme

Dennis Ross - kull 15
F65.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i seksuelle objek-
tvalg

Mr. Ross ble tidlig grepet av det han kaller kremen av 
kremen på St. Olavs, lesesalene på KS. Det som startet 
som et rent seksuelt forhold har utviklet seg til ekstrem 
avhengighet og symptomene han opplever minner mis-
tenkelig om alkoholabstinens. Det kan være en mulig 
årsak til at guttungen fra Tverlandet ikke sjelden obser-
veres mens han kastes ut fra byens utesteder i forsøk 
på å ta et saftig oppgjør med sin egen avhengighet.

Diff: Søvgjengeri, seksuell dysfunksjon, alkoholisme, 
flink-pike-syndrom

Nye i Nocebo
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Låvefæst 2016
I år som alle år har Placebostyret fått på seg FK-dressen og arrangert fest (les: holdt oss fanget) på 
en gård et ukjent sted i Trøndelag. Og i år som alle år har Nocebo flittig intervjuet og fotografert – 
rett og slett sørget for at DU blir litt bedre kjent med dine medstudenter.

Av: Lise Brett og Erlend Frøland

Spørsmål
1. Hva handler egentlig legestreiken om?
2. Hillary Clinton kollapset nylig på en minnesmarkering for 9/11, hvordan ville du   
 behandlet det?
3. Hvilken foreleser vil du helst ligget med?
4. Hvor mange på medisin har du ligget med?
5. Hvilket level er du på Pokémon Go

Endre Stokke, kull 13

1. Tja, det handler litt om å være sin egen   
 vikar. Mest om pappaperm. 
2. Vanskelig spørsmål det der, er ikke hun   
 alkoholiker? Gi henne alkohol! Hun ser ut   
 som en alkoholiker. Dr. Oz sier at Trump   
 er helt frisk. #MAGA
3. Damås, han er den mest undervurderte   
 foreleseren. Jeg er hans #1 fan. Ja, jeg   
 velger han. 
4. Èn, jeg har ligget med én.
5. Spiller ikke på app, kun på Game Boy.   
 Jeg elsker Game Boy.

Håvard Amund Viervoll, kull 11

1.

2. 
3.
4. 
5. 

Ehh, vil du ha et seriøst eller et tøysete 
svar? Ok, da får du det seriøse. Konflikten 
går ut på at sykepleiere og leger ikke kan 
bli enige om hvem som skal koke kaffen 
på pauserommene. Jeg har et forslag til 
løsning da, hva med at bare pasientene 
som venter på mammografi bare koker 
kaffen. De har jo god tid. Var det mor-
somt, Lise? Var det det? Jeg sa jo at du 
skulle få et seriøst svar også svarte jeg jo 
passe tøysete da.. 
Hvitløk med gassbind i øret. 
Marit Morken
Ingen kommentar ;) 
Husker ikke level, men beste Pokémon er 
Pidgey og Pikachu. Og Gyarados.
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Magnus Næbb Sørensen, kull 16
Johanne Tro, kull 16
Karoline Nielssen, kull 16
Jørgen Tiedemand Andersen, kull 16 (uten 
forbindelser til tobakksfabrikken, fjooo.. Skulle 
tatt seg ut, journ. anm.)

1.

2. 
3.
4. 
5. 

Leger har for lange arbeidsdager. Det er 
ikke trygt. En løsning vil jo være å ikke ha 
egen arbeidsmiljølov (blablaba, flinkpikes-
var, journ.anm.)
Latt henne ligge, hun får tåle smerten 
Lars Slørdahl og Therese Stamdahl 
MNS: 0, JT: 0, KN:0, JTA: 17
JTA: level 18, beste pokémon er Mach-
amp CP 1017 og jeg er Team Valor. Vi 
andre spiller ikke.

Idunn Wæhler, kull 15

1.

2. 

3.
4. 
5. 

Fordiii... eh, staten vil ordne med ny 
ordning med sekstitimersuker to uker i 
strekk. 
Hvis hun bare er forkjøla ville jeg gitt 
henne hostesaft og seng, hvis det er et 
illebefinnende ville jeg tatt CRP. 
Torp!!
En bare. 
Jeg er level 0, har ikke lastet det ned. 

Jarl Gåsvær og Fredrik Axelsson, kull 11

1.

2.
 
3.

4.

 
5. 

Spekter vil ha oss til å jobbe flere seksti-
timersuker på rad! DET ER IKKE GREIT! 
Få flere ut i streik. Hele sjetteklasse for 
eksempel. Og Bjørn Hilt, han har tid til 
det. Brita (Pukstad, journ.anm.) er den 
beste foreleseren. Veldig dumt at hun er 
tatt ut i streik. Herregud, klamydiadagen 
er avlyst fordi hun er tatt ut i streik. Vi 
trenger klamydiadagen, liksom. 
Skjerming og MDMA, noen kule folk 
kaller det også for Molly.. 
FA: Alvilde fra fys.med!
JG: Gro Bertheniussen fra fys.med. 
Mmmm, fysmed. 
FA: Alt for mange, vi må bare ha den 
klamydiadagen
JA: Én fra hvert kull 
FA: Jeg er level 24
JA: Jeg spiller kun på Game Boy. 
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Eirik Aksdal, kull 12 
Norvald Heggstad, kull 13

1.

2. 
3.

4. 
5. 

Kaffe som deles ut og antall sigg leger 
kan sigge i siggepausen. Løsningen må 
jo være mer nikotyggis til legene. 
Rett i traumesideleie. Begge nikker. 
EA: Trude Basso
NH: Ehh, hehe, ingen kommentar
EA: Èn, NH: Èn 
EA: Jeg er level 22. Ganske kult det da. 
Spiller mest midt på nattesen. 
NH: Jeg er level 4. Passe flaut. 

Tuba-Elin (og Årets Trønder!!), kull 14

1.

2. 
3.
4. 
5. 

Legene vil ha mer sjokolade. Gi dem mer 
sjokolade da. 
Eutanasi 
Håkon Hov
Jeg har ligget med én
Det har jeg ikke, jeg er hipster skjønner 
du.

Kari Mostad, kull 10

1.

2.

 
3.

4. 
5. 

Individuelle planer vs. kollektive planer. 
Kollektivt vern! 
Jeg personlig ville gitt penicillin + genta, 
men hvis jeg hadde vært kirurgi ville jeg 
gitt iv tazozin. 
Trond Nordseth og Helge Waldum. Helst 
samtidig. 
Bare én... ;) 
Jeg er level åtte. Den beste jeg har er, 
vent da, jeg må sjekke. Åhh, mobilen 
henger seg opp. Jo, det er Jigglypuff. 
Nei, jeg evolva akkurat en Pidgey til en 
Pidgeott. Det er den beste. 
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Kristine Resell, kull 13
Tobias M. Pedersen, kull 12

1.

2.

 
3.

4. 

5. 

De nye sykehusklærne, det er for korte 
ermer og for lange frakker. Dårlige knap-
per, og ingen knapper bak. Det holder 
bare ikke. Man ser ut som en gjeng 
spøkelser. Veldig utrendy. Vi er et par 
med passion for fashion – uansett situas-
jon! 
Store doser med morfin og karsk! Kris-
tine: Og da mener jeg ordentlig karsk, 
ikke det utvanna skvipet de serverer her. 
Sammen må vi nok si Kåre Berg. 
Tobias: Jeg er egentlig godt fornøyd jeg.. 
Krisinte: Jeg har en greie for Nordrum, 
jeg har jo det. 
Tobias: Ingen kommentar
Krisitine: (mens hun klyper Tobias hardt i 
armen) vi snakker ikke om sånt. 
Det har vi ikke lastet ned. Vil ikke at CIA 
skal ha min personlige informasjon.

Valerio, utvekslingsstudent fra Italia

1.
2. 
3.
4. 
5. 

Payment, government and ugly nurses
Adrenalin
None of them.. Maybe Ezter Yanski
Not yet. Maybe tonight
I don´t play.
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Emigrapofest
Av: Kari Mostad
Foto: foto.samfundet.no (de fleste, inkludert forsiden) og Kari Mostad (gjett hvilket)
Disclaimer: Nocebos anmelder var medlem av tekstgruppa og er derfor komplett inhabil

Inngangen til Verkstedhallen er for anledningen kledd i en mur, billetten er et visum, øl-
prisene er stive og det er knyttet stor spenning til årets MedHum-revy. Emigrapolis er 
dens navn, Johannes Bruteig dens far, Nora Stuve dens mor. Og så er det cirka 200 andre 
som har bidratt med smått og stort. Ingen liten produksjon med andre ord, og etter en 
vellykket triologi under Andreas Aass Engstrøms regime (regissør for de foregående tre 
MedHum-revyene, journ.anm) er det et aldri så lite hopp etter Wirkola som skal utføres. 
Vil det stå til 10 i stil?

Talent
Det hele sparkes i gang med en 
obligatorisk velkomstsang, der vi 
blir introdusert for dette merke-
lige samfunnet Emigrapolis. Ingen 
store overraskelser her, melodien 
er fengende, teksten lettbeint og 
skuespillerne oversminka. Bandet 
får virkelig vist seg fram fra første 
sekund, og det merkes at det ikke 
er rent få sangtalenter i ensem-
blet. Videre er danserne gode og 
herregud HVOR har de hosta opp 
denne Erlend Nakken? Man trenger 
ikke være Trine Dehli Cleve for å se 
at dette er én stykk talentfull fyr. 

Sang
Første akt ruller videre med skets-
jer og sanger om hverandre. Der 
tidligere års MedHum-revyer også 
har hatt mange sanginnslag, skiller 
årets revy seg fra de foregående 
ved at så å si ingen allmennkjente 
melodier benyttes. Dette fjerner 
gjenkjennelsesmomentet fra lignin-
ga og stiller høyere krav til sangtek-

Ventolin(e)

Etter en 20-minutters benstrekk i 
en stadig mer oksygenfattig verk-
stedhall er det tid for andre akt. 
Det hele sparkes i gang med en 
lengre seanse av revybandet, som 
ikke kan beskrives som noe annet 
enn knallgod. Videre følger en time 
i nevrohistopatologi som de fleste 
(medisin)studenter kan kjenne seg 
igjen i, et hardtslående sangnummer 
om Siv Jensen, og mer eller min-
dre gode imitasjoner i 4-stjerners 
middag, for å nevne noe. Nest siste 
sangnummer om skiidrettsdoping er 
en fest, på tross av at det tydeligvis 
har sviktet totalt i korrekturlesin-
ga på overhead’en. Greit nok at 
Ventoline uttales med stum ”e”, men 
feilstaving av årets mest omtalte 
medisin feil på en medisinerrevy 
er ganske morsomt for oss gamle 
grinebitere.

stene. Et dristig valg i så måte, men 
med gode melodier og gjenkjen-
nelige tema som blå-blå-regjering, 
Pókemon og legestreik blir det hele 
en fornøyelse for både ører og øyne. 
Sangen ”Sunn Skepsis” om alter-
nativ medisin trekkes fram som et 
musikalsk høydepunkt i første akt, 
og er også et av numrene som får 
størst latterrespons fra publikum.

MedHum-revyen
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Korslaget

Nok et år har våre eminente kor fått boltre seg på scenen med hvert sitt 
nummer. I tidligere revyanmeldelser har Foetus gått av med seieren i 
internkonkurransen mellom de to, men i år er det Bilyd som gjør seg best 
på scenen. Selv om russetid, Penetrators og cum burde være oppskriften 
på suksess i disse Skam-tider, blir det hele ganske langtekkelig og flatt fra 
Foetus. Bilyds nummer er selvskrevet, velsunget og akkurat passe langt, 
med crescendo et revysangnummer verdig. Selvironiske er de óg, noe 
mannskoret vårt vanligvis er bedre på. Begge kornumrene faller imidlertid 
litt gjennom i revyen som helhet; det mangler litt på innlevelse og volum 
og det er tidvis vanskelig å høre teksten. Dette er synd, for korene synger 
egentlig sabla godt.

Konklusjonen

”Utenfor Emigrapolis’ murer er 
verden et skremmende skue”, skriv-
er regissør Johannes i program-
heftet, som av en eller annen grunn 
kostet 20 spenn i år. I disse dager 
med streiketap, Listhaug i bloggos-
færen og Trump som fremtidig pres-
ident, er det deilig å kunne komme 
til en revy, lene seg tilbake og bli 
ordentlig underholdt. Emigrapolis 
var en fest av en revy, og det er im-
ponerende hvor mange talenter som 
finnes blant oss på medisin. Noce-
bos utsendte nærmer seg slutten 
av medisinstudiet, og har følgelig 
snart-er-det-over-og-jeg-elsker-alt-
som-har-med-studentlivet-å-gjøre-
brillene på. Kombinert med nevnte 
inhabilitet blir det vanskelig å trille 
terningen med objektive hender. Vi 
har derfor fått Norges store mor til å 
gjøre det for oss. Take it away, Erna:

MedHum-revyen
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Den store juleøltesten
Juleblot sto nok en gang for tur og tradisjon tro varmet Nocebo opp med en real juleøltest. Brygge-
riene var i år like ukritiske i utdeling av øl som Nocebos journalistikk og vi endte opp med et rekord-
høyt antall. Etter å ha testet 29 øl var journalistene ikke i stand til å ta ytterligere notater og det er 
usikkert hvor mange og hvilke øl som ble testet videre. 

Juleøltest

Av: Sophie Huitfeldt og Nikolai Juliussen Haug
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Mack - Juleøl
Alkoholprosent: 6,5%

“Ser ut som en gammel kolser 
som har røyka alle år og fått UVI 
og blærekreft.”

“Lukter øl og gamle vingummib-
jørner”

“Itj julåt i det heile tatt. Smaka 
skvip!” 

Score: Stryk 64 %

Bryggerhuset - Kokosmak-
ronstout
Alkoholprosent: 8,6%

“Det smake jo faen meg 
kokos.” 

“Den lukter kokosmakron, 
smaker kokosmakron, den het-
er kokosmakron.”
 
“Det var vondt, men godt sam-
tidig.”

“Så gøy at jeg kunne servert det 
til barna mine.”

Score: Bestått 78 %

7 Fjell - 7 Sorter
Alkoholprosent: 6,5%

“Dårligere lagret puss.”

“Ligner på den andre fra 7 
Fjell.”
 
Jorn. merker seg: At øla får Lise 
til å tenke på Erling Riiser.
 
Score: Bestått 77,7%

Hansa - Juleøl
Alkoholprosent: 6,5%

“Lukter granbar med julepynt.“

“Nææi. Smak av grønt, hasj.”

“Lukter gårsdagens oppkast.”

“Tarm. Skikkelig ekkel.” 

“Vanskelig å vurdere. Blir som 
å hoppe etter noen som hoppa 
jævlig langt.”

Score: Stryk 15%

7 Fjell - Sinterklaas Belgian 
Christmas Ale
Alkoholprosent: 7,7%

“Verkesmak, litt som en 
gonoréball.”

“Søt smak.”

“Fotballfrue har samme ju-
legenser som Thea.. Nei, Niko-
lai.”

Score: Bestått 77,7%

Austmann - Juleøl
Alkoholprosent: 4,5%

“Nellik-appelsin kalender.”

“Tannpasta.”

“Smaker litt hor.”

“Har du ikke corona?”

Score: Bestått 82%

Juleøltest
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Austmann - Stille natt
Alkoholprosent: 9,0%

“Sur, lukter nellik.”

“Pinnesmak, passer kanskje til 
pinnekjøtt.”
 
“Assosiasjoner til skomakerga-
ta.” 

“Smaker ikke godt, men du 
drikker den likevel. Får bestått, 
men ikke over 30%.”

“Kolestomi på andre dag.”

Score: Bestått 50,01%

Nøgne Ø - Rød jul
Alkoholprosent: 8,0%

“Lukter 90% oppkast, plast og 
karamellpudding.” 

“Mørk, sterk lukter litt krydder, litt 
som innvandrere.”

“Hvorfor er den ikke rød? heter jo 
rød jul.” 

“I kveld er det lov å være lang-
tidssykemeldt.” 

Journ. merker seg: at Nina synes 
alle hittil smaker øl.

Score: Stryk 62%

Nøgne Ø - Hvit jul
Alkoholprosent: 4,5%

“Smaker som julaften. Sitrus, 
nellik, pære. Norsk jul. Litt 
såpe? Parfyme.”

“Fin øl å debutere med.” 

“Litt som innsiden til av lua til 
Olav Thon.”

“Dette er sånn du serverer bar-
na dine i påsken. Ingenting med 
jul å gjøre.”

Score: Bestått 91%

CB - Juleøl
Alkoholprosent: 6,5%

“Lukter soya-saus, ser sånn ut 
også.”

“Brygget på kjærlighet, mellom 
gifte folk såklart, og kildevann.” 

“Mørk. Doven cola.”

Score: Bestått 71,1%

Nøgne Ø - Sur jul
Alkoholprosent: 4,5 %

“Smaker magesyre, men det går 
ned hvis du ikke tenker på det.”
 
“Lukter råtten vedkubbe.”

“Savner vinsmak”

Poeng:  Stryk - 52 %

Hansa - Juleale
Alkoholprosent: 7,8%

“Lakris, jäger. FANTASTISK.” 

“Hint av pepper, smaker stjålne 
pepperkaker.” 

“Cavavarianten av juleøl. Denne 
kommer jeg til å kjøpe.”

“Dere er alt, alt, alt for konsum-
istiske!”

Score: Bestått 94 %

Juleøltest
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Ringnes - Juleøl
Alkoholprosent: 4.5%

“Juleøl til folket, 10/10!”

“Som en gjøk. Utgir seg for en 
mørk øl, men smaker lyst.”

“Smaker som urin etter honeyko-
rn.”

“Det smaker øl. Funksjonelt”

Score: Bestått 74 %

Ringnes - Juleøl Sterk
Alkoholprosent: 6,3%

“Dyslektisk juleøl, heter juleøl 
sterk og ikke sterk juleøl.” 

“Det er ikke fantastisk liksom.” 

“Det lukter krydder eller et eller 
annet.” 

“Jeg fikk frysninger. Nei, dette 
var ikke min greie.”

Score: 20%

Fredrikstad - Juleøl
Alkoholprosent: 6,5%

“Smaker gammel sodd.”

“Ser ut som ublandet hushold-
ningssaft.” 

“Lukter kålrabistappe.” Noe 
som får Nikolai til å føle seg 
hemmet over å bare ha ett fun-
gerende nesebor i dag.

Score: Bestått skriftlig, stryk 
på OSKE.

Joars hjemmebrygg - Jomfru 
Marias Røde Jul
Alkoholprosent: Middels

“Beste ølet jeg har smakt. Det 
smaker øl - mer spesifikt svak 
IPA. Beste til nå!”
 
“Burde blitt servert i 
menskopp…”
 
“Ser ut som mens dag 4-5. Har 
trolig blitt misfarget over 2000 
års tid.”

Score: Bestått 99 %

Mack - Julespesial
Alkoholprosent: 4,5%

“Tynt, lettdrikkelig sommerøl.”
 
“Definisjonen på vandig øl.” 

“Lukter vondt og smaker dovent, 
selv om den ikke er det.”

“Følelse av karibisk jul”

Score: Stryk 2%

Aass vellagret juleøl
Alkoholprosent: 9%

“Fyttihelvete! Spenstig!”

“Karamell.” 

“Rotte.” 

“Voldtekter.“

Score: Stryk 62%

Juleøltest
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E.C Dahls - Juleøl
Alkoholprosent: 4,5%

“Like sjelløst som en rødhåret 
BI-student.” 

“Ikke karaktergrunnlag, bare 
kullsyre. Kjedelig og pregløst” 

“I disse sushitider fungerer 
dette som ingefær. Smaker 
ingenting. Vasker forrige øl ut av 
glasset. Tar i beste fall med seg 
noe smak derfra.” 

“DANS MED HO DÅKK KOM 
MED, DÅKK E I TRONDHEIM! 
DET E DÅKKERS MEDBORG-
ERA DÅKK FINGRE I RÆVA! 
DAHLS VINNJ ALLTID JULEØL-
TESTEN TIL NOCEBO!!”

Score: Stryk 38% Bestått 
100%

E.C Dahls - Juleøl
Alkoholprosent: 6.0%

“Ekstra alkoholprosent gjorde 
seg.”

Utløser diskusjon om man vil 
ligge med Sissel Kyrkjebø i dag 
eller når hun var 20 år. “Hun er 
som god vin.” 

“Etikketen er fin og representer-
er Trondheim godt.”

Score: Bestått 74 % 

Austmann - Vintersolverv
Alkoholprosent: 6,9%

“Smaker brent kaffe, kald kaffe-
grut.”
 
“Kunne trengt litt chilli.” 

“Tror Trump ville likt denne, 
fordi psykopater liker bitre ting.” 
Oda har registert at Trump 
uttales med ø-lyd, akkurat som 
i øl.

“Lukter jägermeister. Lukter mer 
enn den smaker. 

“Nøyaktig 6,9 % alkohol trekker 
opp.”
 
Score: Bestått 78 %

Jacobsen red christmas ale
Alkoholprosent: 4,6% 

“Jeg håper den ikke forveksles 
med Geir Jacobsen.”

“Synes ikke den smaker så 
mye. Synes egentlig ikke de syv 
siste har smakt noe.”

“Denne smaker i alle fall ikke 
øl. Smaker som en tonsilitt uten 
det hvite belegget.” 

Score: Stryk 55%

Nøgne Ø - God jul
Alkoholprosent: 8,5%

“Lukter sprit”   “Kubæsj!”

“Brente guttenøtter.” “Kaffe med ølsmak.”

Score: Stryk 48%

Juleøltest
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Nøgne Ø julekveld
Alkoholprosent: 4,5%

“Wifi-Passordet er aaabbbccc”

“Som rutinert Juleblotgjenger 
foreslår jeg at vi tar taxi til Stu-
denterhytta”

Journ. merker seg: Helt i tråd 
med promillen begynner nota-
tene å bli uklare/manglende

Score: Ikke notert

Borg - Juleøl
Alkoholprosent: 4,5%

“Har fordommer mot Borg. Kun 
en gruppe kjøper Borg, alkoho-
likere.”

Journ merker seg: at alkohol-
ikernes forkjærlighet for Borg 
skaper diskusjon. Billigst øl, 
eller best? Sosialistisk øl? Did-
rik stiller seg bak Trump. Joar 
tar snikbilder med blitz.

Score: Ikke notert

E.C. Dahls - Lillebjørn
Alkoholprosent: 4,5%

“Ettersmak av fis og gamleh-
jem.”

“Fyller munnen godt. Men kort 
finish” 

“God når du svelger, kiler i 
halsen.” 

“Skamfølelse.”

Score: Bestått 69%

E.C. Dahls - Storebjørn
Alkoholprosent: 9,0%

“Smak av honning og frukt.”

“Smaker og lukter umami.”

“Veldig søt. Smaker mindre enn 
lillebjørn.” 

“Gjør mer vondt enn den lille, 
men går fint når du har vendt 
deg til det.”

Score: Bestått 69% 

Frydenlund - Juleøl
Alkoholprosent: 4.5%

“Det her! Det e bra piss!”. 

Stemningen tilsier at denne ølen 
er god.

Journ. merker seg: at Nina slår 
opp musikken og koser seg på 
snap. Hun synes fortsatt ju-
leølen smaker øl.

Score: Bestått 71 %

Aass - Premium juleøl
Alkoholprosent: 6,5%

“Blod fra anemisk hund.“

“Tranrap.” 

“Det smaker hundesæd.”

“Når jeg inhalerer denne 
væsken får jeg assosiasjoner til 
urin. Jeg får en storm av skum 
og smak i munnen, men liker 
det likevel”.

Score: Kjipere enn Joars.

Juleøltest
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Juleblot
Etter den vellykkede juleøltesten gikk turen videre til juleblotet på Studenterhytta. Kveldens tidligere 
utskeielser gjorde dessverre at Nocebos utsendtes score på Glasgow Coma Scale antas å ha vært 
rundt 9 og synkende ved ankomst. Av den grunn ble fotoutstyr, notatblokker, verdighet og selvkon-
troll igjen hjemme og vi får servere dere de få bildene vi fikk av innsendere. Til gjengjeld fikk vi gjen-
nomført en grundig kløftequiz dere kan bryne dere på!

Juleblot
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Julekløftequizen
Guro T, kull 16 Henriette, kull 10  Oda, kull 13  Eirik, kull 11  Hilde, kull 14
Guro C, kull 16 Astrid, kull 16  Marianne, kull 12 Elin, kull 14  Bjørn. kull 11
Siril, kull 16  Mathias, kull 11 Daniel, kull 15  Idunn, kull 15  Erlend, kull 15

Adventen er endelig her! Len deg tilbake med 
en kopp varm kakao og bryn deg på årets 
kløftequiz. Noen fasit har vi dessverre ikke, men 
send oss den gjerne om du føler deg skråsikker.

Kløftequiz
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Det kommer inn en pasient, jeg gjør en semikvalifisert 
gjetning på at det er kvinnen i 40-årene som er pasi-
enten, og at det er moren og datteren (eller kanskje ei 
yngre søster?) som også er med inn på kontoret. I løpet 
av ti minutter har hun lagt ut om absolutt alle vond-
ter og ubehag, og menstruasjonssyklus og tilhørende 
problemer forklares uten oppfordring på omtrent fem 
inn- og utpust. Her er det kun åpen modus som gjelder, 
og den står pasienten for helt selv. Legen kan lene seg 
tilbake og mentalt krysse av for punkter på konsultas-
jonskartet ettersom pasienten selv sveiper innom dem. 
Det går fort, og som den innfødte hun er så svelger 
hun halve ord og alle s-er. Jeg holder på å zoome ut og 
heller vurdere den spanske klesstilen til de frammøtte. 
Plutselig, uten at jeg egentlig har fått med meg hva 
som har skjedd, har gynekologen og pasienten havnet 
i en opphetet og høyrøstet diskusjon om riktig bruk av 
p-piller, med innspill fra sidelinje av mor og datter. Jeg 
tar meg selv i å drømme om popcorn og oppgradering 

Statusrapport fra utveksling i 
Sydens land
Av: Marte Stine Einstad

Jeg sitter på gynekologisk poliklinikk en mandag tidlig i september. Snapchat forteller meg at 
det nå har blitt 43 varmegrader ute. De siste tre timene har jeg brukt på å angre på beslutningen 
om å ta på meg olabukse. Det kjennes ut som om samtlige av kroppens svettekjertler har pro-
liferert kraftig i løpet av formiddagen, mens første dag av tolv ukers praksis bikker halvveis. Den 
lånte frakken (ingen fortalte oss at frakk, nei det ordner studentene selv) er klam og lukter litt av 
fremmed svette. 

Blåmandag kan bety som mangt, her en veldig blå en i midten av 
september

I Spania har de en merkedag for å kaste tomater på hverandre.
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av pinnestolen jeg har tilbrakt de siste par timene på. 
Det blir mye gestikulering og himling med øyne, før de 
like plutselig roer seg, og gynekologen skriver ut fire 
ark, signerer med en krussedull  på hvert og sender pa-
sienten med følge ut. Velkommen til praksis på Hospital 
Universitario Virgen de la Arrixaca i Murcia.

I midlertid har vi i løpet av tiden på spansk sykehus 
plukket opp flere spanskheter og analysert det gjen-
nomsnittlige lydvolumet på murcianske venterom til å 
ligge ca 50 dB over det norske. Om forknytte trøndere 
med ”ondt i bringa” og pågående STEMI-infarkt i ene 
enden av skalaen, kan vi trygt plassere spanske kvin-
ner med snørrete barn i andre enden. Men skulle rekka 
av nevrotiske småbarnsmødre bli for lang i løpet av en 
dag på pediatrisk poliklinikk, så kan en trøste seg meg 
reklameinnslag på kontoret ved representanter fra ulike 
legemiddelfirma. 

Akutt Norgesavn kan, i følge pålitelige kilder, kureres 
med et kjøp av (nesten) dagsfersk VG i Alicante eller 
en tur innom medlemsmøtet til Torrevieja Frp, en drøy 
times kjøretur ut til charterkysten. Heldigvis har ingen 
av oss to nordmennene i Murcia hatt det behovet i tiden 
etter at vi forlot resten av den norske delegasjonen 
og språkkurs i Valencia. Knekkebrødet blir sårt savnet 
innimellom, men en god tapas med tilhørende 10-kro-
nersøl slukker de aller fleste sorger forbausende fort. 

Ellers er temperaturene stadig over tretti grader og fe-
riestemningen ligger latent. Dette på tross av en litt for 
nært forestående eksamen, med tilhørende skippertak. 
Hypotesen om at utveksling og lesing ikke går særlig 
godt overens må beklageligvis settes på prøve om kun 
få uker. Fram til da skal spanske langdistansebusser 
testes, bilder knipses og generell turistmodus være 
gjeldende. Så får vi se da, hvordan gira utvekslingsstu-
denter takler eksamen i desembermørket.  
 Hasta luego! 

Etter to måneder uten en dråpe regn ble vi så satt ut av vi måtte bli 
hjemme fra sykehuset pga det dårlige været

Jeg har fått den tvilsomme gleden av å teste spansk helsesystem fra 
den andre siden (patellafraktur = gips og antikoagulasjon)

Kjøp øl – få gratis tapas, ja, takk!
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Kull 16: alvorlig frontallappatrofi
Et sikkert høsttegn på St Olavs er unge, hyperaktive småbarn med medisinkortene hengende fritt 
(nå rundt halsen) som løper vilt rundt i gangene mens de skriker ord som “insj”, “fest”, og “fuck 
exphil”. Hvert eneste år har vi sett med kjærlige fadderøyne at medisinerspirene arrangerer diverse 
fester, oppretter en insj-gruppe, stjeler badekar og møter opp i ExPhil-forelesninger. Dog kan det 
argumenteres for at kull 16 er hakket mer rusa på speed enn tidligere kull (unntatt kull 11, da). 

I stedet for å nøye seg med å kun stjele og sabotere badekarene under Badekarpadling hacket de seg inn i 
e-posten til Badcom-styret og greide på mirakuløst vis å rævkjøre både styret og alle de andre linjene samtidig. 
Dette gikk bare middels bra, da de ble nektet poeng og truet med politianmeldelse. 

I tillegg har de utnevnt en representant innad i kullet for å starte ekstensiv bloggvirksomhet både på Facebook og 
Instagram. Kull 16 driver altså med heftig markedsføring, og har blæstet ikke bare på fadderuke-siden som vanlig 
er, men også på facebook-siden til Sonans. 
I tillegg har de arrangert Halloween fest (tjuedobbelt oppmøte sammenlignet med kull 15), laget en internett-meme 
av en 96er som ser ut som han kunne knust et bekken med lillefingeren og omgjort Pustepilotene til en rusforening 
(for eller mot rus?). 

Det som kanskje virker som det mest kokain-rusa påfunnet til de nye førstisene er dannelsen av et eget reisebyrå 
- Placebo Travellers. 25 spinnville spedbarn spaserte ut på tur til Krakow, og som begynner å bli en vane for kull 
16 kastet de alle hemninger ut vinduet. De bestilte like greit oransje T-skjorter til samtlige reisefølger med “Placebo 
Travellers” skrevet på front og “Kranka 2016” skrevet bakpå sammen med kallenavnet til personen. Normal atferd, 
det.

Alt i alt virker kull 16 som et kull med overdrevet mye energi og manglende evne til kritisk tenkning. Mye ser ut til at 
kull 16 kan bli det nye superinsj-kullet og ta opp arven fra kull 11, men det gjenstår å se!

Samfunnskritikk
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Siden Sist
Kaffe på DMF

Synne’s anatomy
Nocebo har fått seg en konkurrent ved navn 
Synne’s Anatomy. På Facebook og Insta-
gram kan du følge hennes travle hverdag 
gjennom det knallharde høstsemesteret IA. 
Hennes øye for journalistikk imponerer redaks-
jonen i Nocebo: På kort tid har hun publisert 
flere dyptgående artikler om robottraller og 
DNA-replikasjon. Hennes fokus på akuttmedi-
sin gir mistanke om at TrAMS har funnet enda 
en mulighet til å markedsføre seg selv og har 
inngått sponsoravtale.

Da kull 15 startet på medisin, husker vi hvor mye SL skrøt av 
kaffeavtalen som de hadde fått i stand med kantinene på St. 
Olavs. Syv skarve kroner for en kopp kaffe! Hvem kunne lenger si 
at SL bare er et papir-pushende faenskap med alt for høye tanker 
om seg selv? Etter å ha hyllet seg selv som medisinstudentenes 
frelsere i et par måneder, begynte fasaden hos SL å sprekke - 
kaffeprisen økte til åtte kroner. Etter mye om og men har faktisk 
kaffen blitt dyrere enn det den var før - nå koster én kopp kaffe 
13 kroner. Vi gratulerer SL med nok en god jobb! Som trøst er 
kaffen på 7/11 blitt en hypopigmentering i en ellers svært mørk 
hverdag - våre kloke mattehoder i Nocebo har kommet fram til at 
en kopp kaffe koster 6 kroner dersom man bruker alle tilbud som 
er tilgjengelige, og attpåtil får man en gratis banan per kopp!

Embryologi erklært ubrukelig
De eldre kullene husker sikkert hvordan de slet seg gjen-
nom embryologiukene i IC, da de måtte nitidig lære seg 
detaljer rundt hvert eneste aspekt av fosterets utvikling. 
Nocebo kan på vegne av DMF informere om at det var 
totalt bortkastet tid. Embryologipensumet for ICD kuttes 
svært drastisk, trolig grunnet pensjoneringen av en neder-
lender med en forkjærlighet for å ødelegge klær. Dette har 
naturlig ført til sørgestemning i kull 15, som ikke vet hva de 
skal gjøre med all den nye fritida deres.
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Nytt TV-tryne

Flybussbillett

Kull 15’s store stjerne og kjendis, Amanda Klara Geor-
giadis Tenfjord, ble kjent for hele landet da hun kom videre 
i talentkonkurransen The Stream på TV2 med en vakker 
selvskrevet låt. Dessverre gikk hun ikke videre, da TV2 fant 
det rettferdig at i neste runde skulle alle andre artister tolke 
hver sin mainstream four chord song, mens Amanda og 
hennes rap-partner skulle lage en cover på en grunge-låt 
ingen hadde hørt om. Karrieren ble ikke påvirket av dette, 
da hun skal opptre på Trondheim Calling med sitt over-
legent kompetente band som også kommer fra kull 15. 
Ryktene sier at musikken får en voksen mann til å veksle 
mellom latter, gråt, gåsehud og ereksjon. 

Medisinstudentene har funnet seg en ny markedsplass, og finn.no har 
måttet vike til siden for Placebos mailinglister. Trolig vil boksalg snart også 
forflyttes til denne arenaen, da MF Placebos nettside skys som pesten.

Månedens treningstips

Vi har fått fitnessgudinnen, Elise Caillé, inspirasjonskilden bak 
livsstilprofilen @elisecaille, til å gi leserne månedens trening-
stips.

«Det handler om deg! Samfunnet, med sosiale medier i spissen, prak-
ker på oss solskinnshistorier og fremmer trenings- og kroppshysteriet. 
For eksempel hører man alltid om folk som har gått ned 40kg, men jeg 
har alltid vært tynn. Skal ikke vi få noe anerkjennelse? Gjør en skikkelig 
jobb med å faktisk bli fornøyd med den du er. Hvis du aldri blir fornøyd 
med deg selv og ingen ting er bra nok, når skal du bli det da? Gjennom 
trening og bevegelse kan man få koblet av og «restartet systemet», både 
mentalt og fysisk, men kun hvis man klarer å identifisere hva som funker 
for deg, og klarer å utelukke hva samfunnet krever av deg. You go girl! 
(and boy, hehe)»
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Placebosjefens hjørne
Oi, nå er vi allerede ferdige med fadderuker, Låvefæst 
og en hel revyperiode! Dette betyr jo at semesteret 
begynner å nærme seg slutten, så det blir nok feil av 
meg å ønske dere velkommen tilbake etter sommeren… 
Men jeg kan jo komme med andre gode ord nå når 
det går mot den mørkeste tida av året. For nå når jula 
nærmer seg, betyr det jo også at en del av medisinstu-
dentene skal ha eksamen.

For kull 16 kan det være det aller første møtet med en 
eksamen på et universitet, men bare ta det med ro og 
pust med magen! Det går nok veldig fint, selv om dere 
skulle sitte i Spektrum på eksamensdagen og undre 
over hva Sokrates mente. Dere vil i så fall være verken 
de første eller siste som undrer på nettopp det.

For kull 13, prøvekaninene, er det også eksamen, 
noe jeg er sikker på at går veldig fint. Dere har jo vært 
prøvekaniner gang på gang, og ettersom fakultetet 
innfører de tingene dere tester ut, må jo det bety at dere 
presterer på et høyt nivå!

Kull 11, det store insjkullet, er nå på sisteåret, og skal 
også ha eksamen. Mitt råd er å huske å nyte førjulsti-
da i Trondheim litt ekstra, siden dere skal videre til nye 
eventyr neste år.

Men til alle sammen vil jeg komme med en oppfordring: 
ta dere tid til hverandre nå i mørketida! Et smil og et hei 
lyser opp hverdagen til enhver sliten student, og det 
gjør førjulstida litt triveligere. Litt pepperkaker og gløgg 
er heller ikke dumt, det er viktig å ta vare på seg selv 
også.

Kos og klem fra Hilde <3 

Siden sist

Problemløsende fakultet 
Kull 13 er stappfullt grunnet mange i kull 12 
som har søkt permisjon, går forskerlinje eller har 
dumpet på annet vis. For å løse dette ønsket 
fakultetet å frigjøre plass i kull 14 for alle disse 
fra kull 12. Fakultetet løste dette med å lage en 
noe vanskeligere ICD eksamen, slik at det ble 
tilstrekkelig plass i kull 14.
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Sitater fra forelesning
”Nej, nu må vi ta pause. Alle ser helt gåen ut. Alle må ut i kantina og 
kjøpe kaffe, så sees vi om 15 minutter.”
Susanne Lindqvist, dagen etter Back to school.

«Kommunikasjon kan være veldig vanskelig, akkurat sånn som i parfor-
hold» Medisinstudinejegar Trond Nordseth 

“Skulle egentlig lese om dette i går, men så sovna jeg av i lenestolen.” - 
Sverre Torp viser sin menneskelige side under forelesning om øyet

“Hva er høyere cerebrale funksjon? Nei, det vet ikke jeg heller. (…) 
Dette kommer garantert ikke på eksamen, så ikke skriv så mye. 
Hvis det kommer på eksamen så har jeg blitt truet” - Arne Vaaler

Etter at Placebo har blæsta om Låvefæsten: ”Han første karen 
kunne hatt skade i temporallappen” – Arne Vaaler om Placebos 
blæstesjef.

En student tømmer litt væske på et hjernepreparat, og man hører 
Sverre Torp si i bakgrunnen ”hjernevask”. 

”Jeg vil gjerne avstå fra å levere klærne mine akkurat nå” – Trond 
Sand har ikke klær til overs til MedHums Second Hand-marked. 

”Dere har vært et pilotprosjekt. Er det ikke kjekt å være piloter?” – Bente Mjølstad

”Er det mange av dere som sover på ettermiddagen?” Noen studenter i salen rekker opp hånden. ”Ja, hva syns 
dere om dere selv?” – Knut Langsrud 

“Det er mye som skal klaffe i utviklingen av hjertet” - Solhild Stridsklev kommer med unintended pun i forelesnin-
gen generell embryologi

Sitater

Overhørt
”Du hadde vært smuuuuud å dissekere” – hørt under første disseksjon i kull 15.

”Tre muskler begynner på ”vastus” og en heter ”rectus” – altså er det en stor, stor, stor ereksjon” – jenter i kull 15 
synes m. quadriceps femoris er en spennende muskel. 

”Du lukter så godt! Du lukter som sydentursferie!” – hørt i kantina på KB. 

”Jeg må gå andreåret, og finne meg noen på femteåret, slik at når jeg selv går femteåret er han godt stabilisert i 
yrkeslivet som lege, så jeg kan bli gravid. Da kan han passe på ungen mens jeg går gjennom turnustiden” – medis-
instudent fra Tromsø planlegger femteårsbabyen. 

”Cytoplasma is red, nucleus is blue, if you answer ”epitel”, Halgunset loves you” – Placebos blæstesjef koser seg 
under histologikollokvie.

Student 1: ”Jeg kunne tenkt meg å bli gynekolog, men jeg er ikke så begeistret for å fikle oppi kjønnsorganene hele 
tiden”
Student 2: ”Men det går jo greit når de sover”

”Jenta kommer alltid etter gutten” – hørt under swingkurset for kull 16 og 15. 
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Emigrapolis
Konteeksamen  
Synne’s Anatomy
Kull 16
Trump
LRO
Jostein Halgunset
Kjæreste på medisin
Sextape
1CD-eksamen
Pung
Kanye West
Vetle Vangen-Lønne
C-dur
Selvstudium
Høsteksamen 
Vilnius
Sylvi Listhaug
Farmen
Skam
Homofili 
Isac Fostervoll Svendson
Bilyd  
Legespritposten 

Legespritposten registrerer…

…at det fortsatt er eksamenstid for noen
...at noen fjerdeklassinger var med i revyen
…at lykke til på konteeksamen
…at epilepsi er kjipt
…at gulvtepper selges
…at Gobi døde fort
…at ikke for kull 16
…at det er veldig mange nye forhold innad på medisin
…at veldig få er offentlige
…at tror de
…at Snapchat-kontoen vår ble bannet
…at ny Snapchat-konto!
…at du nå sender bilder til legespritposten
…at Trump vant valget
…at Bjarne Brøndbo stiller til valg som statsminister
…at Lisa er mandagsdronninga
…at Enquetten fortsatt er død
…at blir den gjenopplivet neste nummer?
…at det er snart jul
…at Synne’s Anatomy sier det er eksamenstid
...at den var ny
...at vi burde skrevet noe om streiken
...at det kommer sikkert i neste nummer

Placebo-effekten
Bestått eksamen ICD
Grey’s Anatomy
Janteloven
Livsglede
Pustepilotene
Jostein Halgunset
Genetisk variasjon
Rykter
Selvkritikk
Pikk
Leonard Cohen
Ole-Håkon Hallem
Jazzakkorder
Embryologi
Julekos
Krakow
Innvandrere 
Paradise Hotel
Skam
Heterofili
Daniel Amundsen Damvall
Foetus
Medisineravisa

Vi lar oss ikke bli svindla på strippeklubb i Krakow, gjør vi 
vel?

Inn    Ut
Til slutt
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Legespritposten


