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Nocebo 20©19 medisinstudentene ved FMH, 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
Hællææ;))

Husker ikke når forrige Nocebo kom, men ille lenge 
sia detta var på tide tenkeru vel nå, hæ?!

I lykkerusen etter forrige nummers gode mottakelse 
i kombinasjon med engasjementet og deltagelsen vi 
da opplevde, et Bal Medicorum som av helt objektive 
kilder ble beskrevet som «det beste ballet mens vi har 
gått på medisin» og masse inspirerende hendelser og 
skikkelser å skrive om hev vi oss med iver og entusi-
asme over oppgaven å lage et nytt nummer. Tror du 
det gikk så det suste eller? 

Nei;) 

Pågangsmotet ble raskt erstattet med fortvilelse og 
frustrasjon. Med et første-klasse-kull som ligger så 
langt under radaren at de snart er i Kina og sen-
sur-sensur-sensur-SENSUR ble den ene ideen etter 
den andre lagt på is. 

Okei, kanskje litt overdrivelse nå;) Vi har jo tross alt 
vært i Åre og gossa oss med afterski og strobelys 
og Jäger og TILL og Bygget og 3 timer søvn, det har 
vært en begivenhetsrik generalforsamling for Placebo, 
MTG-jubileum og fjellskitur, behageligere timeplan i IIB 
enn i IIA og snev av begynnelse på vår og lysere tider. 
Alt i alt fremdeles ganske så ålreit å være oss. 

Nytt Nocebo vær så god bare hyggelig kos deg<3

xoxo 
Redaktørene
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Intervju med Stine på 7-Eleven
Av: Salpinx og Tuba Auditiva

Klokken er 16:05. Dagens utsending fra noceboredaksjonen er på jakt etter å bli bedre 
kjent med et av de faste fjesene på kaffetraktingens høyborg 7-Eleven Nevrosenteret. 
Ut av bakrommet kommer vårt intervjuobjekt. Stine (26) har jobbet på 7-Eleven i to og et 
halvt år og går som oftest dagvakter fra 8-16. Hun er opprinnelig fra Levanger (LINK-in-
filtratør?), eller rettere sagt Åsen, et sted som ingen vet hvor er. Nå bor hun i en leilighet i 
sentrum, like ved Trøndelag Teater.  

Hvordan trives du i jobben?
Jeg trives veldig godt, med gode kollegaer. Vi er en herlig gjeng, og det er spesielt gøy med så 
mange faste kunder, som jeg etterhvert nesten er på fornavn med. På jobb er det aldri kjedelig og 
alltid mye og gjøre, bortsett fra i jula da, da føles det tomt. 

Kjenner du igjen mange av de som er her ofte?
Absolutt, noen dager teller jeg hvor ofte enkelte er innom, det høyeste jeg har kommet til er 5 gang-
er i løpet av en formiddag. Som oftest kaffe de kommer for. 

Hva er det beste og hva er det verste med 7-Eleven?
Det beste er egentlig at det alltid er noe å gjøre. Det finnes ikke kjedelige arbeidsdager. Det verste 
er vel…hmm... usikker. Kanskje når folk er overlegne i møte med meg bak kassen. Noen prøver å 
unngå øyekontakt, smiler ikke og svarer ikke når jeg snakker til dem, da snakker jeg bare mer.

Hva er det mest plagsomme med studentene som handler her?
Haha, det er ikke direkte plagsomt, men dere kommer alltid i flokk... som en liten horde med sauer. 
Dere tar hele kaffeområdet og det blir kø fra kaffen til kassa. Men slik må man bare regne med. 

Apropos studenter; hva syns du om Hold-appen? Bruker 
du det selv?
det er vel en student-app? Har den ikke selv, men det er et veldig 
godt tilbud! Fint at dere må legge fra dere telefonen.

Mange bruker jo 7-Elevens app, opplever dere problemer 
ved scanning?
Kasseprogrammet er veldig treigt og blir overbelastet dersom 
man scanner flere kuponger på kort tid. 7-Eleven Norge vet om 
dette, og det skal fikses. men det tar jo 200 år. Det virker også 
som om det bare blir mer og mer som skal scannes! 

“Scanner man for fort, så henger kassa seg, og da blir det bare 
styr”

Hva er den rareste bestillingen du har fått? 
hmm.. noen kom en gang og spurte meg hvor en innlagt pasient 
var. Noen tror vi er en resepsjon av og til. Spør etter leger og 
avdelinger. Men jeg har ikke fått noen medisinske spørsmål enda.

5 panini? 6 panini? 9 panini? 
nææh
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Har dere noen goder som ansatte?
Ja, vi har det… 

Hva selger dere mest av?
Definitivt kaffe. De store kannene bytter vi 9 ganger i løpet av en dag. I tillegg til maskinkaffen. Der 
fyller vi på veldig mange liter med melk hver dag.

Er det merkbart at det er eksamensperiode?
Ja, absolutt! I mai, i den verste tida, da er det folk her døgnet rundt. De som jobber kveld blir ad-
vart, de har som regel ikke så mye å gjøre, men i eksamensperioden får de det også travelt.

Når kommer alle 4 frozen youghurt-smakene på plass?
Regner med det er til påske, da er alle smakene på plass! 

Hva driver du med utenom 7/11?
Jeg er en litt kreativ person, maler og tegner veldig mye. Jeg har en egen Etsy-side. “Stinespaint-
ings”  Det er litt weird. 
 
 Nocebo ønsker å fronte Stines kunst, besøk hennes etsy-side! 
 https://www.etsy.com/no-en/shop/StinesPaintings?ref=search_shop_redirect

Utenom det så er jeg veldig kjedelig. Etter jobb drar jeg hjem og ser på tv eller gamer Sims 4. Jeg 
har en del gamle konsoller, både  PS1 og Nintendo Wii.

Favorittbaguette?
Kylling og bacon

Favorittpizza?
Pepperoni, definitivt!

“Lykke til med eksamen! 
Mange kommer til å slite 
med den snart, og da skal vi 
ha kaffen klar!” 

Øl - Vin
7 Eleven - 24/7
Baguett - Panini
Pizza - Pølse
Gul banan - Grønn banan
Student - Pasient
Ørjan Burøe - Trond Giske
7 - 11
Tidligvakt - Seinvakt

Pani9 kjappe:

Hva er det dyreste du har slått inn?
Var ei dame her i forrige uke som handla for 
sånn 1500,-.

Det er mye frozen youghurt, det.
Ja. 

Har du med egen matpakke, eller spiser 
du fra det dere selger?
Jeg prøver å ha med matpakke, men er bare 
flink til det noen uker, andre ikke..
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Det perfekte kupp

Det er tirsdag. En gjeng fra kull 18 har satt seg på pauserommet etter PBL. Det er overskyet. De 
grønne stolene på pauserommet i andre etasje på KS skal snart være vitne til planleggingen av det 
som skulle bli det perfekte kupp. 

Vi hadde snakket om det. Noen av oss så tidlig som i fadderukene. I mørket bak MC-riggen. Tre 
gutter med ambisjoner om å løfte MF Placebo til nye høyder. Tanken hadde bare ligget og ulmet, 
men denne tirsdagen skulle gnisten som fikk bålet til å brenne, tennes.
«Skal dere på Placebo sitt genfors?» Det blir stille. Alt for stille. Blikkene våre møtes. Noen er i 
tvil, andre er mer gira og mer tent enn noensinne. Etter intense debatter om hvilke verv som må 
fordeles begynner vi å hause opp hverandre. Stemningen blir elektrisk. Ingen klarer å lese mer den 
dagen, alle er i ekstase. Det er ikke lenger bare en liten gnist, det er tømt bensin på bålet. Nå er 
det total overtenning. Vi er i hundre prosent høygir. Fra en god idé til en annen drar vi opp på taket. 
Vi skal ta akkurat det samme bildet som MF Placebo sitt gamle styre. Etter fire timer er bildet tatt. 
Selvpromoteringen er i gang. Ingen har ofret en eneste tanke til at noen føler seg dyttet bort.  

Onsdag morgen. Alt er som normalt. Vi hilser på morgenen, men smilene er litt bredere og litt 
hvitere enn vanlig. I morgen skjer det. I morgen får vi på oss de røde og hvite diagonale stripene. 
I morgen blir vi MF Placebo. Ingen kan stoppe oss. Vi løper denne distansen sammen. Hvis noen 
begynner å halte, skal de bæres til mål. Oss mot verden.  

Av: Mathias Fagervik
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Klokken er 1300. Det er torsdag. Noen i «det nye styret» begynner å få kalde føtter, noen er spente, 
mens andre er skråsikre på at vi skal lykkes. Det å feige ut i siste liten vil være katastrofe. Det vil 
få oss til å se ut som noen patetiske pretensiøse drittunger uten ryggrad. Det er utenkelig. Men 
jeg har jo så mye å gjøre allerede. Skal jeg stå på eksamen eller bli med i det nye styret? Kan jeg 
gjøre begge deler? Nei, det går aldri. Hva med TrAMS, Nocebo, PFC og medisinbandet? Hva med 
håpløse tinderdater og trening? Rekker jeg noe som helst? Er det dette som gjør at jeg har så mye 
rynker, grått hår og erektile dysfunksjoner? Faen, jeg kan ikke gjøre det her.

Generalforsamlingen har satt seg. Mange sterke person-
ligheter fra tidligere styrer sitter helt fremme i salen. De 
prøver tidlig å etablere dominans ved å komme med unyttige 
saksopplysninger, artig-per-kommentarer og interne vitser 
for Placebos overklasse. Dog er de også innbydende og 
avklarende. Vi skal virkelig få kjenne på kroppen hvordan en 
munter og spenstig «Placebofamilie» kan rive deg i styk-
ker som en utstøtt iphone-elskende amishsønn dersom du 
ikke ønsker å være en del av den. Det er flere ting som gås 
gjennom før pizzapause. Det forrige styret har gjort en formi-
dabel innsats og får den hyllesten de fortjener. Vigdis, som 
har trosset alt og alle og blitt leder på første året, sier noen 
rørende ord. Det er ikke et tørt øye i salen. Vigdis og resten 
av det gamle styret er prakteksempelet på hvordan dette 
skulle gjøres. Nå var det vår tur! 

Valget begynner. Sverre blir leder. Det er kalkulert, timet og tilrettelagt. Vi skulle ikke kunne røre 
lederplassen. Så taper vi nestleder. Svetten begynner å piple. Munnen blir tørr. Økonomistillingen 
tapes med minst mulig margin. Hjertefrekvensen øker. Likevel er det håp. Vi kan fortsatt bli en god 
gjeng. Sekretær er vårt safe bet. Men kampen om muligheten til å herske over skapene viser seg 
å bli verre enn antatt. Den organisatoriske milepælen henger høyt. Motstanderne er creme de la 
creme innen sekretærstillinger, noe vi ikke har tatt stilling til. Med nebb og klør sklir også denne still-
ingen ut av hendene våre som et vått, slibrig og hårete såpestykke. Føkk. Alle tenker det. Vi ser på 
hverandre. Himmelen faller ned nå. Det snør. Himmelsk korrekturlakk over feilstavet sommer. Hadde 
vi bare hatt Anne Grethe Preus´ korrekturlakk her. For nå begynner alvoret. Faen. Vi utveksler noen 
ord. «Vi må trekke oss». 

I retrospekt skulle vi nok aldri kjørt det løpet vi gjorde, for her satt vi og tvilte på om vi skulle krysse 
målstreken. 

Så begynner starten på slutten for min integritet. Jeg rekker hånden opp, får ordet og sier ordene. 
«Jeg trekker meg». Det å trekke seg fra et verv man har ønsket seg er ikke så farlig, det er dumt, 
men ikke verdens undergang. Men nå er lunta tent. Alumni forundrer seg over hvordan i helve-
te det er mulig å trekke seg fra en mulig plass i Placebofamilien som om det er snakk om liv og 
død. Men lunta skulle ikke få brenne lenge. Nå skulle det bli eksplosjon. «Jeg trenger ikke sitte i 

Jeg trenger 
ikke sitte i det 
styret her“ 

det styret her». Tiden står stille. Alt stopper. Samtaler, hygge og 
glede. Det blåser en iskald nordvest, fra høyrefløyen til alumni. En 
gammel dame i det ene hjørnet med pelskåpe, minkpels, store 
øredobber og rødlilla leppestift akker seg og besvimer i armene 
på sjåføren sin. Aleksander ser på meg med fortvilelse, redsel og 
sorg i øynene. Jeg har gravd min egen grav. «Hvorfor sa du det? 
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Hva har du gjort». Jeg angrer umiddelbart. Det kom ut helt feil og alt for høyt. Alumni går til him-
mels. Flaskeføringen har vært høy blant alumni (ingen andre), men dette kommer rett fra levra. Da 
de andre også trekker seg blir det totalt kaos i rommet. Benkinger flyr. Folk hvisker. Folk roper. Folk 
gråter. Hvordan kan noen ønske Placebo så vondt? Hvordan kan de hate placebo? Hvordan kan 
de leve med seg selv etter dette? De grusomme menneskene som har trukket seg, ser fortvilet på 
hverandre, mens den fantastiske ordstyreren prøver å roe ned gemyttene. 

«Da ser vi hvem som kun tenker på seg selv og ikke på Pla-
cebos beste». Den kommentaren preller av ganske fort. Jeg 
kunne sikkert sagt at alle benkingene var ubehagelige og at 
de 140 benkingene vi fikk var som 140 nagler til et kors. Men 
det var kun én benking som gjorde skikkelig vondt. Ingenting i 
verden kunne helgardere oss mot Eiriks monolog. Å herregud. 
Eiriks monolog. En kar det ikke går an å ha annet en massiv 
respekt for. Flittig, arbeidsom og real som få. Akkurat den 
var tung å svelge. Han reiste seg opp. Stilte seg foran alle og 
forklarte situasjonen sånn at alle fikk den med seg. Selvpro-
moteringen vi hadde drevet var isfjellet vi sank på. Han nomi-
nerte oss. Men vi takket nei. Hele alumni satt bare og ristet på 
hodet. Vi hadde blitt deres Mussolini, Hitler og Stalin i en og 
samme person. Meldingsforespørsel. Meldingsforespør-
sel. Meldingsforespørsel.

Valget føltes som et stortingsvalg. Det varte omtrent like lenge. Det var fylt med intriger og kjøttsår 
i ryggen. Dolkene var sløve og rustne. Slagmarken var blodig. Førsteklassinger var livredde, mens 
alumni var bitre. Men opp fra asken reiste 9 modige seg. Noen hadde trukket seg, for å så å retur-
nere til lyset. Til Placebofamilien. Den største æren som finnes for en medisinstudent.

Selvironi og satire er et flott virkemiddel for å bagatellisere dumme ting man har gjort eller sagt. 
Men fra spøk til alvor vil jeg beklage ovenfor alle den hovmodige, forkastelige og uheldige kom-
mentaren som ble sagt litt for høyt i kampens hete. Jeg har kjemperespekt for alle som ønsker å 
være en del av den fantastiske organisasjonen som MF Placebo er. 

Alumni reagerte på kull 18 - her  
illustrert med tungegeiping

XX XX

Generalforsamling
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Generalforsamling 

NMF:
-          Bra på CV’en
-          Lett å få seg verv. Bare å møte opp på generalforsamling. Eventuelt så går de  
 jo også rundt i forelesningene i etterkant av generalforsamlingen for å dele ut   
 vervene ingen ville ha. Chill å slippe å holde appell.
-          Rik organisasjon. Sikkert digg møtemat.
 
-          Er det egentlig bra på CV’en? Er  det dette som avgjør om jeg får LIS-1-stilling  
 høsten 2024? «Arrangementsansvarlig i NMF skoleåret 18/19» Tja.
-          Noen som vet om NMF holder fester? Har ikke blitt invitert til det hvertfall
 

TrAMS:
-          Det sies man får skjegg av å være med. Det trenger jeg.
-          Tror det er ganske attraktivt blant damene med TrAMS-gutter. Ikke det at jeg  
 trenger hjelp på damefronten da. Men er jo alltid positivt med damer.
-          Tror også styret får være veiledere på PVK-kurs! Det er jo alltid stas å lære seg å  
 sette PVKer når man går i førsteklasse.
-          TrAMS-styret har jo ganske kule gensere også. Det er jo litt creds å kunne gå  
 med TrAMS på ryggen.
-          Og jeg har jo vært i militæret også. Da får jeg liksom bygget litt på imaget som  
 macho. Ikke bare han politikergutten liksom. Er jo ikke så pent å være politiker  
 om dagen.
 
-          Hørt at han ledern har sex-fantasier om Ringenes Herre, og kaller opp alle i   
 styret sitt etter en karakter. Jeg blir vel helt sikkert Gollum. Ikke noe for meg. Kan  
 vurdere det om jeg får være Gandalf eller Legolas. Helst Legolas.
-          Var vel noe snakk om at det ikke kom til å bli PVK-kurs på en stund? Får håpe  
 de får det til da. Selv om det egentlig ikke er noe nytte for oss i første å lære oss  
 det enda.
 

MSO:
-          Eneste styret som arrangerer blåturer for seg selv! Kjempepluss for styret, selv  
 om det kanskje er litt lett å bli uglesett av resten av organisasjonen. Men jeg er  
 jo sjeldent redd for å gjøre med upopulær uansett.
-          Blir vel også tur til Gol? Også et kjempepluss, og der har jeg hørt at det er oblig- 
 atorisk å ligge med minst to fra andre MSO-styrer. Det blir kanskje litt i meste       
 laget. Men de sier jo at alt som skjer på Gol blir på Gol, så det er jo et pluss da.
 

Av: “Mathias Fagervik”

Valgets kvaler - hvilket styre?
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-          MSO sender jo ut julekort hvor alle styremedlemmene enten må være i baris eller bh. Jeg  
 ser jo ganske bra ut, men usikker på om jeg er keen på nakenbilder av meg selv spredd til  
 alle studentene på medisin.
-          De lilla sløyfene man må gå med er kanskje ikke helt min stil. Liker det helst blått.  
 #ungehøyre 

   
 
MSOrch:
-          Virker som en koselig gjeng. Trekker opp.
-          Hørt at festene er rimelig drøye. Shotte gjennom ventrikkelsonde? Ikke dumt.
 
-          Spygrønn er vel dessverre ikke helt min beste farge da. Kler som sagt blått mye bedre.  
 #ungehøyre
-          Er det møtemat? Hmm. Kanskje ikke rikeste organisasjonen det her. Nye instrumenter 
  prioriteres vel over pizza.
-          Jeg pleide jo forresten å mobbe barna i korpset på barneskolen. Jeg var jo en rimelig kul  
 rapper. Visste du at jeg har rappet på Hove? Når jeg tenker over det er jo korps egentlig 
 ganske nørd.
 

MTG:
-          Hm. Vanskelig å komme på noe. Fin logo.
 
-          Selger seg inn for å være lavterskel, men så må tydeligvis styremedlemmene sove ute ii   
 15 minusgrader i stedet for inne på hytta når det er MTG-turer. Litt i kaldeste laget for en  
 stakkars sørlending, og ikke akkurat min definisjon på lavterskel.
-          Har MTG fester? Er det egentlig lov å drikke på tur med en såpass seriøs gjeng? Usikker  
 på om dette er et styre for meg.
 

 

Medisinerrevyen:
-          Det virker jo ganske chill å være revysjef da, kan liksom bare styre alle folka rundt meg  
 til å gjøre alt jeg vil. Og overskuddet går til MedHum. Eller gjør det egentlig det nå som  
 revyen ikke lenger heter MedHum-revyen? Betyr det at revysjefen nå kan ta profitten til  
 egen lomme? Eventuelt investere i nye og bedre kulisser? Var ikke akkurat sånn veldig  
 godt gjennomført bygg- og scenearbeid på revyen i år.
-          Og også hørt at man slipper valg her, at det er sånn chill «bare meld deg»-ordning. Det er  
 jo digg.
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-          Kan ikke komme på noen minus egentlig? Det tar jo litt tid da. Kanskje et lite minus.
 

 
LRO:
-          Kan man da ta alle oppdragene man selv vil ha da? Det tjener jeg i så fall ganske godt på.   
 Husker i fadderukene, de fortalte at man kunne tjene massemasse penger om man var med  
 i LRO. Det er jo en fordel.
-          Ganske mye mer proft enn «Pustepilotene». Var noen som sa de het det før. Personen som  
 fant på det må jo ha hatt en signifikant kortikal atrofi.
 
-          Hvor mye street-creds får man egentlig av å sitte i LRO-styret? Får man like mye damer som  
 man gjør i TrAMS? Hm. Hørte forrige ledern ble årets fadder 2017 da. Men det blir nok nei

Foetus: 
- Veldig god guttastemning her da. Mye piker, vin og sang. Mangler skjeggfaktoren til TrAMS,  
 men bruker tid på å møte kvinnekor i stedet for å studere sin egen navlelo nede på akutt-  
 mottaket. 

- Kanskje litt FOR god guttastemning?Mangler det en k i “piker, sang og vin”?
- Må vel bli med i foetus for å kunne bli med i styret? Holder meg generelt sett litt for god for   
 kor. Er jo tross alt soloartist

 
Nocebo:
-          Rimelig lavterskel styre da. Kan gå an å kombinere med andre styreverv. Eller det å være   
 KTV. Kanskje jeg skal prøve å bli KTV? Hm.
-          Tror de som sitter i styret her har det ganske gøy. Spesielt på de andre styrenes bekostning.
 
-          Styre uten styremøter? Er det egentlig noe vits i det hele tatt?
-          Hjelper vel ikke noe å ha på CV-en. Det er vel ikke akkurat mye pondus i en søknad som   
 kan skilte med «Pedagogisk ansvarlig 2» eller «IT-trainee».
 

 

Placebo:
Jeg trenger ikke sitte i det styret her.
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LOTR-Cosplay i TrAMS-styret
I et forsøk på å få uttrykk 
for sine obskure fantasier 
har leder av TrAMS, Er-
lend Frøland, like så godt 
omdøpt styrets Face-
book-gruppechatt til “The 
Fellowship of Frøland”, og 
gitt hver og en av styremed-
lemmene hvert sitt alter ego. 
Nocebo har fått hendene sine 
i rollelista, og kan avsløre at 
Frøland selv skal spille den 
onde herskeren Sauron, 
som ser alt og vet alt. Så vidt 
Nocebo bekjent har det ikke 
oppstått noen varslingssaker 
fra TrAMS-styret ennå, men vi 
følger med. 
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Placebostyret 19
Etter mye om og men ble Placebostyret 19 endelig valgt frem. Nocebo kan stolt presentere de ni 
som skal styre skuta det neste året.

Leder Sverre Sørgjerd: Sverre stilte som leder med visjonen om et bedre samarbeid mellom 
helselinjene. Samtidig ryktes det at Sverre har et godt øye til sykepleierne. Vi vet ikke om det var en 
baktanke, men vi vet godt at Sverre ikke er så uskyldig som man skal tro. Var jo ikke mange andre 
som ble kastet ut fra immballet for å ha tatt ecstasy, eller?

Nestleder Elfrid Sandvik: Etter å ha jobbet hardt med Placebos økonomi i fjor, tenkte Elfrid at 
hun trengte et pauseår. Derfor var det en selvfølge å stille til nestleder. Hun babler ut om alt hun skal 
gjøre for å ta placebo til nye høyder, men vi ser rett gjennom løgnene hennes. Vi vet godt at den nye 
lederen for Mannhullet er litt av en kjekkas.

Økonomiansvarlig Eline Glenna Ruud: Den som var gal nok til å ta på seg økonomivervet etter 
Elfrid, var Eline. Om hun er døv eller ikke tar lesepauser vet ikke vi, men det skal mye til å ikke ha fått 
med seg Elfrids klaging over økonomien på pauserommet på KS... lykke til Eline! 

IT-sjef Ole Thomas Dyrli: IT-sjef er et av de hardeste vervene i Placebo, men med et år (halvår) som 
PR-sjef i revyen har vi sett et stort potensial i digitale illustrasjoner. Kanskje vi får se blæste-plakater 
som blir laget i noe annet enn word dette året? Vi gleder oss.

Idrettssjef Brage Stokke Lilleaas: Den allsidige sørlendingen er som snytt ut av nesa på tidligere 
idrettsjef Kristian Eriksen. Han behersker alt fra seiling til toppturer og løper gjerne noen mil morgenen 
etter fylla. Gutten er også kull 18s raskeste, med en lettbeint løpestil som gir assosiasjoner til veloci-
raptorer, mens han på dansegulvet sjeldent skyr oppmerksomhet fra motsatt kjønn. 

Sekretær Benedicte Molde: Benedicte er et vandrende smilehull, med smittende humør og entu-
siasme. Dessverre overskygges dette av det faktum at hun er bergenser, noe som i vår del av landet 
naturlig nok er et stort handicap. Om skarring og høyt ego vil være ressurser i jobben som sekretær 
gjenstår å se, men vi velger å tro at hun er like god til å skrive referat som hun er til å sitte på Face-
book i PBL.

Faddersjef Julie Meen: Julie er tidenes gledesspreder. Alltid blid og full av selvironi. Etter en fuktig 
Åretur røyk Julie på plate og skruer i ankelen, uten at det ser ut til å ha knekt henne nevneverdig. Det 
er nettopp dette vi trenger hos en faddersjef, en som aldri gir opp en fest uansett om utestedet ikke 
har rullestoltrapp eller handicapparkering. Forhåpentligvis kommer hun seg på beina i tide til å kom-
me seg opp på Geitfjellet under Jungelrebusen. 

Festsjef Marie Egeland Sætre: Marie er en solstråle i seg selv, alltid blid og til tross for at hun er 
med i Bilyd er hun alltid gira på en fest. Den nye festsjefen skal fikse de beste festene for Placebo 
det neste året og vi gleder oss. Marie står på kravene sine og går langt for å få både gratis bar og 
strippere på festene fremover. Kanskje juleblot gjennoppstår i år?

Blæstesjef Aleksander Ousdal: Etter å ha vært innom nesten alle studier fra bygg til psykologi 
bestemte Aleksander seg for å forsøke å bli lege. Med sin karismatiske adferd og fantastiske humør 
kan vi vel si at dette er den beste mannen til blæstesjef. Aleksander er ikke fremmed for en fest, men 
da skal det helst være nach til klokken 12 dagen etter i vinkjelleren på Sing. 
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Placebo e-sport - en illusjon?

Rundt juletider tikket det inn en fellesmail på ntnu-mailen signert kull 18’s 00’er: «Bli med i Placebo e-sport!» 
Et par uker senere kom oppfølgermailen om at det fortsatt var ledige plasser. Jeg husker jeg klødde meg 
godt i hodet, det her kan da ikke være særlig vellykket? Finnes det altså faktisk gamere på medisinstudiet, 
der normen er å trene fem ganger i uka og median lesesaltid er seks timer daglig? Etter å ha sett Place-
bo sjakklubb, Placebo cycling, Placebo Dolphins, Placebo runners, Placebo mathematicians og Placebo 
Guttetriks (for å nevne noen) komme og gå, må det innrømmes at tankene om at det stadig økende studen-
torganisasjonsarkivet skulle få ett nytt medlem ikke var fjernt unna. Det skulle imidlertid vise seg at disse 
spekulasjonene virkelig stod for fall. 

Vi hopper frem til uken etter Bal Medicorum, hvor jeg sitter hjemme i sofaen og titter gjennom bildene som er publisert 
fra fotostanden. Et sedvanlig bilde hvor MS Orch leker morsomme med grimaser, et annet hvor pensjonerte Christina 
Vogt, flankert av snart pensjonerte Skjåk og Torp, smiler til kameraet. Ellers er det lite som skiller seg ut, det er jenter i 
alt for utringa kjoler, gutter som har vokst ut av konfirmasjonsdressen, men likevel ikke kjøper ny fordi de innbiller seg at 
det ser bra ut at dressjakka står i helspenn over brystkassa, jenter som knekker i knærne og skyter rumpa så langt ut 
som mulig, kjærestepar som holder rundt hverandre eller kysser, folk som har vorset litt for godt og er litt røde i kinnene 
og slørete i blikket, ja rett og slett det man vil forvente av en god gjeng pynta medisinstudenter. Man finner et og annet 
gullkorn, for eksempel hun ene jenta som trodde det var photoshoot for Top Model, eller kjæresteparet fra kull 16 som 
har fått med seg tre av vennene sine til å backe dem med forskjellige poseringer. De to kull 17-jentene som annonserer 
at tredjemann i bildet er gravid ved å forme en uterus på magen hennes med hendene sine når også høyt opp, men det 
er ingen som slår bildet som pryder halvparten av denne siden. 

Ingen ringere enn lagkaptein for Placebo e-sport, Sigbjørn Berg Aastebøl, knelende foran intet mindre enn åtte vakre 
kull 18-jenter. Assosiasjoner til samtlige lagbilder tatt av Dikemark IF G-96 i perioden 2002-09 (journalistens lag, red.
anm.), med trenersønnen, kapteinen og beste spiller på kne midt i bildet foran oss andre oppstår raskt. Er det altså 
nydannede Placebo e-sports lagbilde jeg beskuer? Består altså Placebo e-sport utelukkende av jenter? Hva er 

 Av: Sigurd Gude

Placebo e-sport?: Sigbjørn Berg Aastebøl på huk foran intet mindre enn 8 jenter  fra kull 18.
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det egentlig som har skjedd her rett under nesene våre? Har unge Aastebøl pulled off det beste guttetrikset noen-
sinne sett på medisinstudiet? Eller er dette rett og slett kun et PR-stunt for å lokke flere av gutta (for det er vel bare 
gutter som gamer) til å melde seg til Placebo e-sport? Nysgjerrigheten pirres, og jeg ser ingen annen utvei enn å ta kon-
takt med hovedpersonen selv for å få oppklart dette nyttårsmysteriet.

Unge uredde Sigbjørn responderer svært positivt på kontakt fra Nocebos redaktører, og han er faktisk såpass frei
dig at han selv foreslår å stille til intervju. Vi tenker at her er det bare å slå til, for å prøve å komme til bunns i saken.

Det første som kommer frem i intervjuet med Sigbjørn er at e-sport faktisk er en greie, med store lag og turneringer. 
De beste utøverne trener over 10 timer daglig, og går sammen i lag med både drakter og merker. Favorittlaget til Sigbjørn 
vant premiepenger for 5,5 millioner dollar i fjor, og er sponset av Jack & Jones, Audi og Unibet, men det er visst ingenting 
i forhold til de virkelig store lagene. Det er dopingtester under konkurranser, egne tilpassa treningsprogrammer (ja, 4x4 
intervalltrening med høy intensitet er ikke ukjent), og de største utøverne er store kjendiser. Og ikke minst er også Place-
bo e-sport oppe og går for fullt, med konkurranselag i både Counter Strike og League of Legends. De har fått egen logo 
(lagd av exen til Sigbjørn), har faste treninger minst en gang i uka, og to helger i måneden er det kampdager i det som 
heter Telenorligaen. Der vi sitter med våre fordommer mot gamere blir vi rimelig perplekse av å få høre det Sigbjørn legger 
frem.

“ 
På  MSO-hytteturen 
i høst var det en          
andreklassing som 
spurte meg tre ganger 
i løpet av turen om jeg 
ikke savna dataen min

Mye spøkt med: Gamere er ofre for mange fordommer, men 
som med alle andre fordommer stemmer de sjelden.

«Fordommer ja? Hele tida!», forteller Sigbjørn. «På MSO-hytteturen i høst var det en andreklassing som spurte meg 
tre ganger i løpet av turen om jeg ikke savna dataen min. Men jeg svarte bare at nei, nå er jeg her og har det hyg-
gelig.» Det fremstår for oss som Sigbjørn klarer å sjonglere mellom å ha et oppegående sosialt liv, holde følge i dis-
seksjonen, lede treninger i Placebo e-sport, og også spille kun for fornøyelsens skyld, altså ikke bare trening. «Det er 
helt ærlig sånn inntrykket mitt er av de fleste gamere. Fordommene stemmer veldig sjeldent. Av alle jeg har møtt og 
snakket med online som matcher noen fordommer er det kun én jeg kan komme på som jeg vet bor hjemme hos 
moren sin. Han er for øvrig en ganske god venn av meg, fra England. Men jeg vet ikke hva han heter på ekte.» Vi ler 
litt av dette, men Sigbjørn forteller at det er helt vanlig å tilbringe mye tid sammen med fremmede online, og at det er 
naturlig at man etter hvert utvikler bånd til dem man vinner sammen med. Som i alle andre idretter. På spørsmål om han 
ofte sitter oppe hele natta for å spille (noe redaktørene trodde var vanlig), svarer Sigbjørn at han kun har døgna én gang, 
og det var for å få knute i russelua. Han og noen kompiser tok noen Red Bull hver og spilte Mario Party hele natta. Vi 
får rett og slett passet vårt påskrevet når det kommer til gaming-fordommene våre.   

Counter Strike er et av spillene Placebo e-Sport konkurrerer i
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Placebo e-sport består per nå av ti spillere, hvor alle sammen holder høyt nivå. Såpass høyt nivå at lagkaptein Sigbjørn 
ble benka i en periode, og at han i ukene etterpå måtte legge ned en 30-40 timer uka for å komme seg inn igjen på 
laget. Av deltakerne på laget så er det bare én Sigbjørn har møtt utenom dataen. «Det er jo en del som er med som 
er opp i årene på medisin, så de er jo på utplassering og diverse. Vi planlegger snart å ha et teammøte da, så det 
blir veldig hyggelig å få truffet dem. Men de er veldig ålreite folk. Han ene er broren til han TrAMS-fyren, men gjør 
kanskje ikke like mye ut av seg på studiet som broren sin. Og så har vi en jente på laget også. Jeg tror faktisk det er 
vel så mange damer som menn som gamer. Om man teller med mobilspill, så er vel median gamer en 41 år gammel 
dame som spiller Candy Crush på jobben»

Gaming er noe som har fulgt Sigbjørn gjennom hele livet, helt siden han tre år gammel oppdaget Mario Party 4 på 
Game Cube.  Favorittspillet heter Path of Exile, som Sigbjørn fortsatt ikke har «runda» etter 450-500 timer. Det slippes 
nemlig nye tilleggspakker til spillet hver tredje måned, som gjør det både utfordrende og interessant. Rett før sommer-
ferien kom en sånn pakke, på samme dato det var trekkdag til muntlig eksamen. Sigbjørn satt hjemme og spilte i 14 
timer, og fikk beskjed av en kompis at han hadde kommet opp i fysikk. Dagen etter bar det til skolen for å få utlevert 
tema og forberede seg på oppgaven i to timer, før ferden bar hjemover for å spille 12-13 timer til. Eksamensdagen stod 
Sigbjørn opp og spilte to timer før han dro på skolen. «Jeg regna vel ut at jeg klokka inn 38 timer spilling på de tre 
døgnene jeg hadde eksamen. Naila den da. Hadde ganske god kontroll på fysikken. Sensor var fornøyd.» Likevel er 
ikke Path of Exile et spill Sigbjørn helt uten videre vil anbefale, ettersom det er såpass vanskelig og krever en del erfar-
ing. Diabolo derimot, er en fin inngangsport til gaming, mener Sigbjørn. 

Sigbjørn må til slutt avkrefte at bildet fra 
Bal Medicorum er et lagbilde, selv om han 
gjerne kunne ønsket seg det. Men han har 
store planer for laget. Etter å ha innsett at 
klubben har gått i den klassiske «lavter-
skel-fella» har han tenkt å ta en liten variant 
á la PVC – Placebo Volleyball Club. «De 
møtes jo faktisk bare for å spille for moro 
skyld! Det er noe jeg håper vi også kan få 
til. Jeg er helt sikker på at det er mange på 
medisin som er glad i å game litt, selv om 
de ikke har lysten eller ferdighetene til å 
være med på et e-sport-lag. Så det å få til 
en avdeling dedikert til gaming og kos, det 
står på agendaen. Gaming er jo en veldig 
sosial greie!»

Datamus  -  Kvinnemus
X-Box  -  Playstation
PC  -  Mac
Bli sykepleier  -  Aldri game igjen 
Sims  -  Habbo
Cellebiologi  -  Anatomi
Matte for økonomer  -  Ex. Phil
Kebab  -  Pizza
a-ha  -  Kygo
Sjø (kan jeg velge by?)  -  Fjell

10 kjappe:
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No Band’s Land på medisin

Ettersom alle kull som har kommet etter kull 15 enten er langt på vei opptatte med å gro 
fast i lesesalstolene sine eller har gått tomme for ordspill å kunne bruke som bandnavn, 
så går vi en blek og tonedøv fremtid i møte uten et eneste band på medisinstudiet. 

Tacky Cardia har Tacket for seg, The Abductors skal snart Abdisere, Flu Fighters har blitt Flu Flight-
ers og flydd fra landet, og det eneste vi står igjen med er et obskurt underground-band ved navn 
Hardbark (eller Mannebandet Ottar, som de het før #metoo ble en greie). Dersom dette bandet 
noensinne skulle spilt på et Placebo-arrangement ville det hele endt med tilsynssak grunnet grovt 
krenkende innhold mot flere folkegrupper, så Nocebo velger å ikke regne dem som et reellt alterna-
tiv. 

Musikkredaksjonen i Nocebo vil derfor appellere til de middels begavede musikerene på medisin - 
start et band, for faen. 

PS: Det ryktes at Mathias Fagervik har planer om å stifte et band, men dette kommer trolig til å 
ende med at bandet trekker seg i siste liten rett før første konsert.

Birthday
Etter mange forrykende live-opptredener og et par sin-
gelslipp er nå Pom Poko ute med debutalbumet Birth-
day. Bandet har mottatt strålende kritikker, med blant 
annet terningkast 6 fra Aftenposten og 5 fra VG. “Det er 
stort” sier bassist Jonas Krøvel på kull 16 på telefon fra 
Berlin i et ekslusivt intervju med Nocebo, som bøyer seg 
i støvet og gratulerer. Etter å ha spilt to ganger på Trond-
heim Calling, og også på store festivaler som Øya-fes-
tivalen og Roskilde er bandet nå booket til Pstereo for 
andre gang på tre år.  
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Nocebo anmelder: Bælyd og Fæces’ julekonsert
Av: Hanna Gravem

Musikk

Til tross for at undertegnede fremdeles våkner av kaldsvettende mareritt etter Bilyds 
tolkning av Klovner I Kamp under vårens konsert, møter jeg opp på Bilyd og Foetus’ jule-
konsert i Lademoen kirke. Førjulstiden er høytid for pengesløsing, så da kaster jeg like så 
godt bort hele 70kr på dette. (Nocebo fikk gratisbillett, men redaktøren benyttet seg av denne 
selv, red.anm.)
 
Jeg har for lengst kommet over den ydmykelsen som ble meg gitt som usikker førsteklassing der 
jeg på Bilydaudition ydmykt prøvde å synge meg inn i det gode selskap. Med et objektivt sinn, en 
veske full av råtne tomater og en oppvarmet kastearm setter jeg meg sindig ned midt i salen.  
 
«Kjære auditioner nr 12, 
Du avvises som bilyderinne pga. din usmakelige kommentar «Jeg leter etter et kor som kan backe 
meg». Tonene dine sklir så forferdelig at man skulle tro du var smurt med glidemiddel. Forøvrig syn-
ger du så surt at ikke engang Foetus ville tatt deg.» 
 
Det oppleves som et bakholdsangrep i det konserten begynner med at Bilyd har barrikadert seg på 
galleriet og stenger av publikums eneste diskrete fluktmulighet.  
Første sang er riktignok fin, men jeg kommer på at jeg har endel flink pike-greier jeg skulle ha gjort. 
Vi blir deretter introdusert for korene via en megasynkopert «Julen Julen» som glir over til «Hei hå nå 
er det jul igjen» idet korene heldigvis skjønner at de er nødt å synge strofene samtidig dersom dette 
skal gå. Vi blir altså barmhjertig spart for introsangene til korene, dette må nok være deres gen-
erøse julegave til oss.
 
Under «Ave Maria (Angelus Domini)» blir fasaden om bilyd-bestevennskap brått brutt i det den ene 
bilydinnen prøver å snatche soloen til en annen i ekte Grinch-stil.  Heldigvis er julen tiden for tilgiv-
else og hun unngår bare så vidt å vippes over gelenderet av sidekvinnen. (Obs! Jeg ble gjort op-
pmerksom på at soloen ble gitt og ikke stjålet av nevnte bilydinne. En tidlig julegave der altså)
 
Under «Jul i Svingen» prøver Bilyd iherdig å avlede oss fra kjedsomheten ved å ha på seg skjerf 
og luer. Unikumet bak denne genistreken er nok også ansatt som kreativ ansvarlig i radioreklamer. 
Forsøket er nemlig like fåfengt som Skjåks Levanger-deportering. 

Konferansierene Ranveig Jøsendal og Jonas Werenskjold var et av få høydepunkt under korenes julekonsert. Foto: Eirin Kjøl Wiig/Elin Anhari
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Bilyd stilles så strategisk opp på sidelinjen i håp om at de skal lære noe av Foetus’ løssluppenhet i 
spektakulære «Julemedley». 
Og jammen har de fulgt i timen og Ikke lenge etterpå bjudar de på, og med overraskende hell. Sant 
skal sies at Bilyd treffer flere toner enn Foetus, men igjen har jentekoret generelt stivere hofter 
enn årsgammel kneip. 
 
Selv med en god dose jøgling (spesielt imponerende fra duoen på venstre ving) i Foetus er publi-
kum dødt som ulvelevningene på hetta til hun foran meg. 

Stemningen i kirka blir herlig blasfemisk idet Foetus drar i gang med «Be your father christmas»med 
tilhørende bevegelser. Jeg kjenner jeg brått blir gravid i uke 12+1. 
Som hør og bør i en kirke er det vulgært, og jeg berømmer KRIMSere for å ikke gå i protest, 
dersom de var tilstede. Jeg drister meg til et blunk til en av de kjekke Foetusguttene. Ingen respons. 
(Skal sies at jeg ikke tar meg nær av det for disse ansiktene responderer ikke en gang på innholdet 
i deres egen sang. Kroppen er kanskje med, men ansiktene ser ut til å bære preg av at de har vært 
og hentet seg en solid dose botox på plastikkirurgen.)
 
Som så mange ganger før halser Bilyd etter Foetus med sin egen nyarrangerte julemedley. Og de 
imponerer med sin etterlengtede innlevelse under «The 12 days of christmas». Men strikken er 
tydeligvis strekt langt og smeller fort tilbake idet de første tonene til neste sang, «Det lyser i stille 
grender» begynner. Fremførelsen er både vakker og flink, og det er nok fukt i hver øyekrok i publi-
kum. Dette tørkes fort opp idet korene begynner med blomsterutdeling. 
Som vanlig føles det litt ut som man har brutt seg inn i en svært følelsesladd konfirmasjon 
hvor man ikke kjenner konfirmanten. Publikum klapper høflig mens korene tar helt av, spesielt i 
det dirigentene skal hedres. Heldigvis dras det ikke like langt ut som på revypremieren, og publikum 
får dra hjem før selv 99’erne dør av alderdom. 
 
Irriterende nok går jeg ut av kirka motstridende imponert av begge kor og  
alle råtne tomater intakte i veska. Jeg tror jeg heller sparer de til en annen  
gjeng som avslo min søknad; MSO. 

 

Skilt ved fødselen I
Tidligere idrettssjef i Placebo 
Kristian Eriksen og FrP-politiker 
Jon Engen-Helgheim. Som for 
øvrig er sitert på: «Det er biol-
ogiske forskjeller som gjør at 
kvinner vil jobbe mindre enn 
menn». FrP-politikern altså. 
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Medisin til ÅRE 2019
Av:  Amanda Skåre Johnsen

Thorleifs bussreiser ruller nordøstover med busser så fulle, 
medisin skal til Åre og vi vet å t(kn)ulle
I Åre det rigges til ståhei og skirenn,

det er snø på alle trær og en sol som titter frem. 
Stemningen er på topp og det er klart for første dram, 

halve bussen har på raske briller, medisin eier ingen skam. 

Medisinstudenter med lue og sekk, 
shit han ene i fjerde er sinnsykt kjekk.
Det eneste som mangler er et flagg, 

ellers er dette sunn, norsk ungdom med riktig afterskiplagg. 
Du titter bort på dine venner, du blir helt mør, 

dere har aldri vært utenfor lesesal sammen før. 
Smilene deres går rundt, så gøy det er på ski,

for i Åre er det friluft som gjelder fra klokken 09. 
Men det er fort gjort å gå litt lei, 

det blir for mye friluft når de samme jævla svenskene suser forbi deg. 
Klokken 15 er det nok, og du legger skiene på hylla, 

Åre betyr tross alt guttastemning og fylla. 
På Fjällgården er det dekket for glitter og stas, 

det eneste som manglet var medisinstudenter som er eksperter på god stemning og fjas. 

Dette var starten på tidenes helg for mange av oss, men ikke for alle. For selv blant Norg-
es mest oppegående studenter finnes det noen som alltid skal lage kvalm. Er du en av de 
som synes det er gøy å lage kvalm? Eller er du en av de som kunne tenke deg å begynne 
med det? Da har du kommet til riktig side! I present to you: 

«8 TIPS TIL HVORDAN DU ØDELEGGER ÅRE FOR MEDSTUDENTENE DINE»

1. Spy ned veggene på vors før klokken har slått 23.
Alle hytter bør ha det. Er Åre egentlig komplett uten en vegg med spy? Er du en som ikke klarer 
å holde på mageinnholdet lenger enn x-antall medstudenter klarer å holde på i senga? Flaks for 
deg! En av dine hyttesamboere vil ta på seg legefrakken, stetoskopet og holde håret ditt. Da har du 
ødelagt kvelden for minst én annen enn deg selv. 

2, Skad deg før, under eller etter vors. Gjerne skikkelig, skikkelig hardt. 
Oppkast er jo lett å vaske vekk, og det holder med én pleiemedhjelper hos den grønne
pasienten. What to do? Easy peasy lemon squeezy! På vei til vors kan du ramle ned
trappa hos deg selv eller andre, snuble i egne eller andres føtter eller hoppe ned i 
bakken med nesa først. På vors kan du ramle ned fra stoler, bord, kjøkkenbenker eller 
andre høyder du måtte finne, og på vei fra vors kan du bli påkjørt av bil, buss, taxi. 
Whatever floats your boat. Pass på å gjøre mye ut av det med skriking, gråting og 
kjefting på medstudenter som prøver å hjelpe til. Sørg for at du må bæres hjem slik at 
du ødelegger for flest mulig. Hvis du vil ødelegge ennå mer for medstudentene dine  
passer du på at skadene må opereres og krever masse rehabilitering i ettertid. 
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3. Bli kastet ut av afterski/utested. 
Pass på å bli skikkelig, skikkelig full. Så full at du ramler rundt og tafser på Gud og hvermann. Når 
du først løftes opp og ut av dansegulvet av en svensk, svær vakt må du passe på å skrike, sprelle 
og kjefte med alle svenske gloser du kan. Medstudentene dine kommer til å slippe alt de har for å 
hjelpe deg, for det høres tross alt ut som om du blir voldtatt. Spytt gjerne litt på dørvakta i det du 
kastes ut slik at hverken du eller medstudentene dine er velkomne tilbake neste kveld. 

4. Inviter til nachspiel hver kveld og del ut all drikken til de du bor på hytte med, selv om 
ingen av de er der. 
Alle skal få! Venner, uvenner, fiender - det spiller ingen rolle! Her ødelegger du ikke bare kvelden, 
men resten av helgen for medstudentene dine. Del ut alt som er handlet inn av drikkevarer, både 
sprit, vin og pepsi max. Er du skikkelig heldig får du deg et ligg i samme slengen! Bare pass på 
at du skjenker venn, uvenn eller fiende nok. Pass på å gjennomføre liggingen i noen av de andres 
seng. Det lukter kvalm, for å si det sånn. 

5. Vekk alle de andre i hytta når du kommer hjem fra nachspiel. 
Hvis du ikke får laget kvalm med nachspiel, kan du i hvert fall lage masse kvalm når du kommer 
hjem og de andre sover. Du kan skrike, rope og brøle masse, gjerne akkompagnert av dansing 
(tramping) rundt i leiligheten. Gnag og slikk litt på all fellesmaten i kjøleskapet. Stjel andre personers 
frokost og spis det som nattmat. Riv ned alle tannbørstene slik at de ligger på det varme, skitne 
gulvet til neste dag. Er du helt bajas kan du dyppe tannbørstene litt i toalettet først. Og apropos 
toalettet, vil du virkelig gjøre det store så bæsjer du midt på stuegulvet. Pass også på å glemme å 
skru av ovnen etter å ha laget nattmat slik at det er en liten sjanse for at alle dør den natten. Hvis 
ikke det er å lage kvalm, så vet ikke jeg. 

6. Ta med kjæresten din inn på 4-mannsrommet. Hver. Jævla. Kveld. 
Her orker jeg ikke utfylle, ble ganske kvalm av å skrive den setningen. Det eneste som kan gjøre 
dette mer kvalmt er at dere begge er forkjølet og snorker sjukt høyt. En generell oppfatning er at 
folk som snorker på 4-mannsrom bør steines offentlig, så med andre ord: garantert dårlig stemning. 

7. Rot bort hyttenøkkelen.
Er du den heldige som får være ansvarlig for hyttenøkkelen? Heldige deg! Dette er en alt for lett 
måte å lage kvalm på. Legg den bare fra deg! Gjerne i en grøft langs veien på vei til gokk (les byg-
get) slik at ingen noen gang kommer til å finne den igjen. Når dine medstudenter tar det opp med 
deg er det viktig at du skylder på alle andre og tar så lite ansvar som overhodet mulig. Det er få ting 
som lager mer kvalm enn 0% ydmykhet og fullstendig ansvarsfraskrivelse. Score! 

8. Forsvinn. 
Den ultimate måten å lage kvalm på er rett og slett å forsvinne. Det blir så dårlig stemning atte hjelp. 
Pass på å gjøre litt ut av deg før du forsvinner, bruk gjerne tips nr. 3, og det hjelper også om du sist 
blir sett oppetter veggen med en svensk luring. Alle spor peker mot bortføring og voldtekt. Skru av 
telefon, smartklokke og alt annet elektronikk du måtte bære rundt på. Bli med noen hyggelig men-
nesker hjem eller sjekk inn på hotell og ha det behagelig, for ventetiden kan bli lang. Du må passe 
på å være lenge nok borte til at medstudentene dine sender ut etterlysninger på snapcht, facebook 
og sms til hele medisin. Er du heldig lager du dårlig nok stemning til at politiet og røde kors invol-
veres. Og er du riktig god klarer du faktisk å tilbringe natta i fyllearresten. 

Lykke til! 
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Fire ting som er lenger enn køen til Bygget
Med et alpin-VM som stjal to av vinterens helger ble det enda mer tettpakka med norske student-
er i Åre enn vanlig, og ALLE skulle til Bygget. Hva som har skjedd med mer sentralt beliggende 
Verandan er det fortsatt ingen som vet. Køen til Bygget var faktisk så lang at enkelte prøvde å spre 
rykter om at det kosta 300 kr å komme inn for å korte ned på køen. Etter lang og grundig tenking 
klarte Nocebos journalister faktisk bare å komme på fire ting som er lenger enn køen til Bygget:

Skilt ved fødselen II

Magnus Galta i kull 14 
bærer store likhetstrekk til  
skuespiller Adam Scott, 
kjent fra blant annet Step 
Brothers
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Hookekart5
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3 på bussen
 Av: fyllesvin

Som seg hør og bør var Nocebos gravende journalister også i år til stede på bussen på 
vei hjem fra Åre for å grave opp detaljer fra det nylig avsluttede ferieoppholdet. Det må 
dog fra redaktørens side tas selvkritikk, når journalisten som fikk tildelt dette ansvaret 
avsluttet nachspielet med å ta seg et glass fireball klokka 09:30 for deretter å rusle til de 
ventende bussene, med spørsmålet om hvor det skulle kjøpes nattmat hengende i lufta. 
Det kan ha vært en medvirkende faktor til at det kun ble tre intervju om bord på bussen. 
Journalisten kunne også i ettertid fortelle at vedkommende ikke hadde husket hvem som 
ble intervjuet, og måtte tolke seg frem til det ut fra dialekt og stemme på båndopptaker 
benyttet. Dette kan også trolig forklare mangelen på bilder fra bussturen. Redaksjonen 
har likevel klart å grave frem bilder fra Åre av det vi mener er intervjuobjektene. Dersom 
noen av intervjuobjektene ikke kjenner seg igjen ønsker vi dem bedre lykke neste gang.

Berit kull 13 - tidligere leder i MedHum

1. Hva skulle du ønske du ikke gjorde i Åre?
Det må vel være den snusen! Ellers var alt bra! jeg gikk i 
søvne og la meg i en enkeltseng der venninna mi lå! Det an-
grer jeg ikke på da, var varmt og godt!
2. Hvilken alkoholenhet vil du anbefale?
 Jæger i shoteglass, ikke beger nei. 

Mathias kull 17 - IT-sjef i MSO 
(sovende når intervjuer kommer. Intervjuer vekker han)

1. Hva skulle du ønske du ikke gjorde i Åre?
Å ikke sove.
2. Hvilken alkoholenhet vil du anbefale?
7 % tørr cider, jo sterkere jo bedre
3. Ekstraspørsmål: Hvor i kroppen har du mest vondt? 
Hjertet, sjela, konglekjertelen. Her kommer Mathias med 
utredning om Kant og hans teorier. Avslutter med «Jeg studer-
er medisin, bare få med det»

Promille: under 0,2

Erika kull 17 - PR-sjef i Nocebo
1. . Hva skulle du ønske du ikke gjorde i Åre?
Oi, det er mye! Ler mye. Ka i helvette. Jo, jeg skulle ønske 
jeg ikke aka på snowboard ned fra afterski med Jack (k17) og 
nesten drepte to svensker. Det var veldig uforsvarlig.
2. Hvilken alkoholenhet vil du anbefale?
Hva mener du? Mengde? Så mye som mulig. Sterk Sofiero 
og jæger.

Promille: 0,2
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Kristiansund-farerne melder hjem
Av: Hilde Østnor

Hei alle medstudenter der hjemme i bartebyen, her kommer en hilsen fra en jentegjeng 
på Nordmøre!

Nå har det faktisk gått en måned siden vi pakket full bilen 
og reiste fra vår kjære studieby. Kristiansund var vårt 
reisemål og hjem de neste fire månedene, og vi var sær-
deles spente på hva som ventet oss i den lille byen på 
Nordmøre. Det vi visste om byen var at her er du nødt til 
å være Solskjær-fan, og at du ikke bør snakke pent om 
sykehuset i Molde. I følge våre medstudenter som hadde 
vært der før jul, kunne vi vente oss et godt sosialt miljø, i tillegg til gode muligheter for å hente fram 
sin medisinske kunnskap på sykehuset. 

Det sosiale miljøet fikk vi virkelig bekreftet den første uka. Det ble gjort svært tydelig for oss at tors-
dagspils er en ting man skal møte opp på, en obligatorisk sammenkomst HVER torsdag, der man 
drikker pils, er sosial, og ikke minst spiller egenkomponerte kortspill som trigger alles konkurran-
seinstinkt. Baguette er GØY! Vi ble også gjort oppmerksomme på vårt ansvar for å arrangere fest 
for legene i løpet av oppholdet, ja både LIS1 og spesialister sørget for å minne oss på dette mange 
ganger i løpet av de første ukene. Fotballtreninger, toppturer og muligheter for å bli med på klatring 
ble også presentert for oss, flaks at jeg hadde pakket med fotballskoene! 

En ting som var litt overraskende for oss var at Kristiansund er slik 
en høykulturell by! Vi havnet nemlig midt oppi Operafestukene, og 
siden dette tydeligvis var årets største happening måtte vi sjekke det 
ut, og vi endte opp med å bestille billetter til Macbeth. På selveste 
valentinsdagen havnet vi litt ufrivillig oppi en liten operakonsert mens vi 
hadde den ukentlige torsdagspilsen. Undertegnede begynte da å få litt 
kalde føtter med tanke på den over 2 timer lange(!) operaforestillingen 
vi skulle se noen dager senere, men jeg trøstet meg med at jeg nok 
kunne unne meg et glass rødvin eller to i det ærverdige operahuset 

fra 1914. Noen ganger må man bare finne sin indre Anne B for å komme seg gjennom noen lange 
timer med opera. Og jeg må si dere, harpe er et artig instrument å se på når man faller ut av histo-
rien som utspiller seg på scenen… 

En gledelig oppdagelse for en skientusiast som meg, var at folk på Nordmøre har vett til å holde 
seg friske under viktige konkurranser i VM i Seefeld! På den måten kan nemlig både medisinstu-
denter, LIS1, spesialister og sykepleiere benke seg foran 
TVen og heie fram de norske medaljørene. Og dem har det 
jo blitt en del av! 

Vi gleder oss allerede til skiskytter-VM, og satser på at folk 
også da holder seg relativt friske. Og forresten skal jo KBK 
spille eliteseriekamper utover våren, heia heia!
Vi satser for så vidt også på at vi fortsetter å lære masse 
faglig, er jo viktig det også. 

Klem fra Hilde
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CoffeeLeaks
Av: Julian al-Assad, MD PhD. Nevrokirurg

Dette er historien om ’the rise and fall of’ god kafé-drift på St. Olavs hospital.
 
Historien begynner det samme året som avgangskullet begynte på medisin – 2013. Kunnskaps-
senteret ferdigstilles, som kronen på verket til sykehuset som kan skryte av å flerfoldige arkitek-
turpriser og Norges største kunstsamling utenfor museum (til en verdi av 60 millioner kroner). Inn i 
de flunkende nye passivhus-lokalene flytter det inn et mannskap som skal bygge og betjene det vi 
i dag kjenner som KS-kantina. Takhøyden og de lyse flatene gjenspeiler personligheten til 
Trond, Turid og Kai. Lys til sinns, romslig, generøs.
 
Årene går og det blir etterhvert allment kjent at Trond har talenter som ikke bare begrenser seg til 
det tradisjonelle kokkeyrket. Som hobby-konditor vinner han i 2016 Kakekrigen på TV3 og får 
nasjonal oppmerksomhet. Hans kreasjoner, som kan ses på Instagram (@godtservert/@trondvt) og 
Facebook, matcher lett kunstsamlingen på sykehuset for øvrig.
 
Tronds talent anerkjennes av hans følgere og faste kunder. Et par år etter i 2018 får også sykehuset 
sin andre fingers PIP-legg ut av sphincter ani og gir Trond anledning til å åpne en kaffebar i Bev-
egelsessenteret. Med nye svarte uniformer, gull-preget logo og skinnforkle starter et nytt kapittel. 
Med svarte flater, og redusert takhøyde viser det seg at følelsen av italiensk skinn mot gluteus max-
imus har en bismak. Og for de som er skolert innen sanseapparatets grunnsmaker så er det verken 
salt, surt, søtt eller umami.
 
Det begynte bra – med positivitet og stemning på topp, men hvis du studerer miljøet under over-
flaten lyser det ikke akkurat av positivitet på kafeen. Til og med en blind person kunne merket den 
trykkende stemningen av at Trond ikke lenger sitter med de andre når 9-kaffen tas av de andre i fel-
lesskap. Det vites ikke eksakt hva som er kjernen av problemet, men utviklingen i  det observerbare 
miljøet synes å samsvare bra med en hellende utvikling i kvaliteten. Snart vil nok Café Bevegelse 
atter igjen være én stusselig kantine blant andre stusslige kantiner. 

Men hvor ille er det egentlig? Trond har i søken etter mer nivåtilpassede utfordringer takket ja til en 
ny jobb som pastry chef ved Clarion Hotel på Brattøra i Trondheim. Han skal ikke starte i job-
ben før litt lenger utpå våren, så logikk skulle tilsi at vi fortsatt fikk sett Trond i Bevegelsessenteret 
videre fremover - men Trond har forduftet? Hvor er han, og hvorfor så brått? Den raske forsvinnin-
gen er nok det største testamentet til hvor ille det var på bevegelse.
Som sikkert de fleste allerede har fått med seg har Trond imidlertid returnert til Kunnskapssenteret, 
der han startet i 2013, sammen med Turid og Kai.

Det har ikke lykkes redaksjonen å få Trond i noe særlig prat rundt våre spekulasjoner, men han kan 
si dette til avisen: “Jeg vil avslutte med stil her på St. Olavs og er evig takknemlig for responsen 
jeg har fått av både pasienter og gjester. Gleden jeg opplever ved fornøyde fjes er den eneste 
belønningen jeg trenger fra å ha jobbet her.”
Selv ikke en rakettforsker ville nok konkludert på bakgrunn av disse spekulasjonene, men heldigvis 
er undertegnede nevrokirurg - og som alle vet så er det mye bed-
re. Derfor setter vi to streker under svaret og ber alle studenter ta i 
betraktning hvilken kaffe som drikkes i fremtiden, og oppmodner til 
at man ikke bare drikker fairtrade fra et produksjonsperspektiv, men 
også tenker på arbeidsmiljøet til de som serverer kaffen. Kaffen på 
bevegelsessenteret lukter surt av råttent miljø.
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Siden fadderuke slapp tak har kull 18 sett frem til å reise på tur til det o store utland – 
nærmere bestemt baltikums deilige havneby Riga (fordi det var for dyrt å dra til Krakow). 
Lite visste vi om hvordan turen ville bli, men vi hadde i hvert fall exphil-fri :^)

Kull 18 (minus 113 kullinger) emigrerte en kjølig novembermorgen til østblokkene. Paradiset øst 
for Finland var kaldt, men solfylt. Det skal sies at det var gøtt med boblis. Guttene hadde slått på 
stortromma og leid slott av en leilighet, som på ingen måte ble forlatt slik den ble funnet. Jentene 
hadde en litt mindre eksklusiv leilighet, men innmari ålreit altså. 

Ankomstdagen var preget av høyt alkoholkonsum, lite mat, høy musikk og generelt god stemning. 
Vi rakk ikke svelge burgeren før halvliteren var bånna (eeey). Det ble med denne halvliteren, for 
resten av kvelden var det førti-prossa latvisk sprit som gjaldt… Vi forsøkte å dra på byen til norsk 
tid, noe som kanskje ikke var så lurt i og med at latvierne drar ut mellom ett og to på natta. Skal 
sies at klokka var elleve. Utested ble det derfor ikke. Vi kastet heller hverandre i busker og vandret 
gatelangs i håp om å finne en smud bar. Det fant vi ikke.

NACH! Den mest populære severdigheten i guttas 
leilighet var boblebadet som hadde plass til fem 
personer – egentlig. Men vi trøkka oss sammen til 
det nesten ikke var mer vann igjen i boblebadet og 
det rant ned til etasjen under. Mye mulig det også var 
noen rumpetroll der. For noen ble det kanskje litt for 
mye alko. Men det var jo derfor vi dro. Var det ikke? 

Lørdags morgen var en kamp i seg selv og vi prøvde 
tappert å svelge unna den nydelige frokkobuffeen for 
så å prøve å få med seg litt av byen, og ikke bare si 
at vi var kjent på «Liquor store» i etasjen under. Så 
kom dagens høydepunkt: Kvelden. Etter å ha trøkka 
i oss litt biff på en shtiiili restaurant var det på høy tid 
med litt latvisk karaoke. Og shots seff. Vi fikk innfridd 
to engelske sanger. Resten av kvelden dro vi fra bar til 
bar, etterfulgt av ei litta tur på kløbben.

Langhelgens siste festdag: Sunday funday. 
Klokka bikka tolv og vi var klare for vors (eeey)! Ivrige sjeler hadde laget et rebusløp som innebar at 
vi skulle prøve å gjennomføre flest oppgaver på tre timer. For eksempel skrifte i kirka, ta shots med 
Ludvik og betale 150 euro for taxi. Vi kjøpte også onepiecer som vi hadde på oss under rebusen. 
Det var lettere å se hverandre da. 

Helgen var generelt preget av god, gammaldags guttastemning, men også girls night out-stemning. 
Vi er veldig fornøyde med turen og gleder oss masse til neste «kulltur» (eeey)! 

Her er vårt oppgjør
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En shitty artikkel
Toalettanker

Av: anonym IBD-er

Helt siden den første familieferien til Porsgrunds fabrikker har interessen for sanitær-
porselen vært noe som har preget mitt liv. Attraktive fiksturer som tar vekk det skitneste 
som fins via finurlige løsninger innen vann- og tankteknikk – vakkert! Uønskede patoge-
ner og illeluktende masser forsvinner ned i et rør, ansvaret skyves over på mennesker 
som må jobbe iført oransje arbeidsdresser – akkurat slik vi vil ha det.

Etter hvert som årene har gått, har disse innretningene blitt noe vi alle tar for gitt - respekten for 
vannklosettet har forsvunnet. Som en selverklært toalettentusiast vil jeg gjennom denne testen 
prøve å sette fokus på baderomssituasjonen til St. Olavs Hospital. 

Har sykehusadministrasjonen klart å holde følge med den 
rivende utviklingen som preger dette feltet, eller vil jeg bli 
møtt av kjedelige fasiliteter preget av desperasjon, urin og 
vaskemidler levert på billigste anbud? 
Kanskje er det noen andre opplyste der ute som vil ta en 
prat om dette, og da må vi få lagt en kommunikasjonskabel 
mellom oss. 

Denne listen er på langt nær komplett, da jeg har valgt å 
holde meg til de områdene jeg føler meg trygg på – steder 
jeg ofte frekventerer/har gode minner fra. Har du som leser 
et toalett du vil anbefale ber jeg deg sende denne informas-
jonen til Nocebos redaksjon i en fyldig, brun konvolutt.

Laboratoriesenteret, handikaptoalett, 1 etg:

+ Romslig, pent utformet
+ Adekvat beholdning av papir, av begge typer
+ Knagg til å henge diverse plagg på
+ Håndtak til å holde fast i når besøket tar en alvorlig vending

- Lei eim av halvfersk urin
- Mistenkelig pakke Ritz-kjeks etterlatt i et hjørne
- Vannet i kranen blir ikke varmt
-Tynt sete, vanskelig å sitte her for å jobbe lenge. 

En middels opplevelse, som ikke innbyr til glede og velstand. 
Ritz-pakken gjør besøket mer mystisk, men ikke mer fornøyelig.
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Kunnskapssenteret, herretoalett, 1. etasje:

+ Herlig intimt.
+ Solid dør, bra lyddempning.
+ Brukbar beliggenhet, sentralt.
+ Robust vanntrykk, dette er et toalett for de 
store arbeidsoppgavene.

- Litt for intimt, lite plass til sekk/bag/koffert.
- Tomt for tørkepapir.
- Bråkete type okkuperer nabotoalettet.
- Ikke stikkontakt til mobil/PC-lader.

Helt greit. Holder til et raskt besøk, men det 
frister ikke å tilbringe lengre tid her.

Biblioteket, unisextoalett, 2. etasje:

+ Likestilt
+ Tilstrekkelig størrelse, bra med hylleplass til        
   personlige eiendeler.
+ Herlige seter, stikkontakt og komfortabel                                                                                                                                      
   temperatur.
+ Ren og nøytral lukt.

- Litt for rent og nøytralt – mangler x-faktoren                                                                                                                                       
   som gjør et offentlig toalett til et offentlig toalett
- Støyende omgivelser, mange som tar                                                                                                                                              
   telefonsamtaler rett utenfor døren
- Kunne hatt flere valgmuligheter innen såpe, én                                                                                                                                               
   type holder ikke i denne divisjonen.
- Ingen nødutgang.

Et godt utformet sanitæranlegg. Gjennom-
tenkt og tilfredsstillende. Et toalett som 
gjør dagen litt lysere. Er du først innom 
døra her trenger du ikke annen leseplass.

 

Kvinne-barn-senteret, herretoalett,  
underetasje 1:

+ Tilbaketrukket, anonymt og diskret.
+ Kort vei til klesdispenser/garderobe i tilfelle                                                                                                                                         
    katastrofen inntreffer.
+ Etter langvarig observasjon, lite trafikk.
+ Avlukkebasert, noe som muliggjør en samtale                                                                                                                                          
    med naboavlukket.

- Avlukkebasert, noe som muliggjør uheldige                                                                                                                                         
   interaksjoner med naboavlukket.
- Tvilsomt renhold, og stram lukt av sur                                                                                                                                              
   svovel-mage.
- Mange avlukker og vaskeservanter – forvirrende                                                                                                                                      
   for den ubesluttsomme.
- Suspekt hull mellom bås 3 og 4.

Et skuffende resultat for en av forhånds-
favorittene. Soleklart bevis på at avlukker 
ikke er veien å gå om toalettrespekten skal 
gjenopprettes. 

 

Som vi kan se av testresultatene er veien lang 
om situasjonen skal heves til et gjennomgående 
akseptabelt nivå. Slik det står seg i dag har jeg 
ingen problemer med å skjønne at den jevne 
students forhold til toalettverdenen er preget av 
tiltaksløshet og uvitenhet. Det skal sies at bib-
liotekfasilitetene gjør et hederlig forsøk, men det 
er ikke nok.

Det er ingen avdelinger som prøver seg 
på noe mer. Ingen duftlys. Ingen informas-
jonsbrosjyrer. Intet 3-lags-papir. Ingen an-
ti-odør-devices. Tiden har rett og slett stått 
litt stille på St. Olavs hospital, og dette er 
frustrerende. Mitt råd til ledelsen på sykehu-
set blir å se til Berlin og Tokyo – de to frem-
ste hot spots innen toalettforskning og spek-
takulære nedspylningsopplevelser i 2018. 
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Juleøltest
Av: Vegard Hynne

Det er jammen ikke rart det finnes tiggerbaroner i Romania som lever livets late dager på 
nordmenns velvillighet. En fellesmail til diverse norske bryggerier var alt som skulle til for 
å få tilsendt gratis juleøl i store mengder, plukket opp av undertegnede på MTFS, til stor 
latter fra resepsjonisten som tok meg imot. Om det var leveringsadressen, eller domenet 
«stud.ntnu.no» som ga mailen noen form for legitimitet vites ikke, men nå bedriver ikke 
redaksjonen noen form for kritisk granskning av prosesser som gir oss gratis alkohol.

Med lovnad om å få en konstruktiv juleøltest på trykk, og med løgn om at Nocebo er en 
«seriøs og vid publikasjon», fikk vi altså samlet inn et utvalg av juleøl som skulle testes 
av studenter som meldte seg en dag i desember. Nå som jula 2019 er nærmere enn noen-
sinne, og fyllesyken etter juleølsmaking 2018 er borte, har vi altså gleden av å presentere 
våre resultater. Vi satser på at noen av disse øltypene videreføres også i år, hvis ikke får 
denne artikkelen fungere som en guide i etterpåklokskap og forspilte muligheter.  
Testens vinner:  
Dahls store bjørn juleøl 9,0%
«IPA forkledd som en juleøl» 
«Spicy stjerneanus»
«Hveteøl i julenisseklær. Julenek?»
«Du blir ganske full av den, da er det jo julestemning»
«Tradisjonelt øl brygget på dårlige juleminner» 
«Like god på smak som på prosent!»
«9%? Kan ikke være annet enn fantastisk da»
«Stikker på tunga – på en god måte»
«Strålende! Julende!»
Score = 86 %

Testens overraskelse:
Foetus – Et juleevangelium (% ?) 
«Den beste ølen jeg noen gang har smakt ass» -Ellen
«Inneholder alkohol i en naturlig mengde» 
«Dette er vel fosterets første bæsj?»
«Den beste ølen her, hvorfor lager ikke Bilyd én?»
«Dette smaker gravidetet i uke 12»
«Oi, denne var god! Man skulle ikke tro det når Foetus har laget den»
«Smaker lem»
Score = 77 %

Testens taper:
Dahls Lillebjørn 4,6%
«Brygget med stjerneanus?»
«Påtrengende mye jul»
«Litt som Holocaust – alt blir bra etterpå»
«Ølen får meg til å savne mamma, kos og varme; det stikk motsatte av 
det jeg vil føle når jeg drikker en øl»
«Litt som å drikke snussaft»
«Som et svamplegeme – den vokser på meg»
«Er det øl? Er det hostesaft? Det holder uansett med en shot av den» 
«Guffen lukt, guffen smak. Jul, men en dårlig jul»
Score = 36 %
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Ægir eldir 7,0%

«Nei. Jo, kanskje»
«Mistenkelig»
«Smaker som den er gått ut 
på dato» 
«Det smaka fjøs»
«Smaker silo, ikke fjøs. Fresh 
silo, ikke råtten silo i april» 
«Det smaker promp»
«Digg, men stygg»

Score = 55 %

Ægir Fimafeng 9,0 %
«Denne var suspekt»
«Høres ut som en sykdom, men 
smaker som jul i Australia»
«Treffer deg i hodet som en 
kokosnøtt»
«Som et nybakt julelem»
«Smakte dårlig blanda dram på 
konfirmasjonsfest» 
«Litt som Jäger, fint for de som 
liker det»
«Lukter marsipan»

Score = 63 %

Ægirs jul 4,7 %
«Litt røyk, det er godt»
«Smaker som brent spagetti»
«Som blomstervasevannet i 
Grevinnen og Hovmesteren. 
Kattepiss!» 
«Smaker som råttent treverk»

Score = 48 %

Jacobsen golden naked christmas ale 7,5%
«Prosenten er 7,5! Wohooo!» 
Erika svarer: «Det er jo ingent-
ing.» 
«Lukter veldig vindusrengjøring» 
-Jon
«Det smaker litt vindusrengjøring 
også» -Thea
«Provoserende mye sitrus» -Jon
«Den var sinnsykt digg!»
«Den var digg fordi ingen av de 
andre smakte sitrus»
«Er klementin sitrus?»
«Smaker som den gamle ju-
leølen jeg spydde av på fest»
«Dansk jul på sitt beste»
«J-U-L all over my face”
Score = 73 %

Norlands juleøl 4,5%
«Den smakte egentlig veldig 
lite»
«Dette her var ikke veldig mye 
juleøl-smak»
«Dette er en seriøs publikasjon 
folkens!»
«Jeg er så glad at pappa be-
stemte seg»
«Likte denne. Kan være fordi 
jeg har drukket mye allerede» 
«Ble sølt på. Det blir minus»
«Oppover geografisk, men 
nedover på alt annet»
«Øl»t
Score = 62 %

Dahls julebrygg 4,6%
«Smakte øl»
«Den er ikke vond, bare dårlig»
«Har ikke snøring»
«Passer for de som ikke liker øl, 
men foretrekker vann. For den 
smakte vann» 

«Julete, men tacky. Som ameri-
kansk jul»

Score = 55 %



34   / Juleøltest

Stolt julebrygg 4,7%
«Blindeskrift på hele boksen, 
kanskje blinde-fyllas fylletekst»
«Kjennes ut som infisert hud»
«Penis med HPV. Mer som 
pung?»
«Advarsel om bunnfall»
«Knudrete boks – for ekstra 
nytelse. Smaken er dog ikke 
tilfredsstillende» 
«Deiser i bakken som en sliten 
sumobryter»
«Dritkul boks. Kjøper du denne 
er du kulest på festen»
Score = 63 %

Hansa julebrygg 4,7%
«Et krevende brygg»
«Utvannet»
«Smakte lite, men er fortsatt usik-
ker på egne smaksløker» 

«Smaker som man har presset 
juice fra et brød»
«Prøver å henge med. Tror den var 
god»

Score = 51 %

Ringnes julebokk 9,0%
«Upenetrerbart skum»
«Pluss for annet navn enn juleøl»
«Perfeksjon»
«Hva skjer med verden? Øl er 
rart – de smaker likt» 

«Nei, jeg vet ikke jeg»
«Med sjokolade ble det kjempe-
julestemning»
«Mørk og slem, men jeg liker 
det»

Score = 80 %

Dahls juleøl 6,0%
«Heter denne Dahl?» - Babel
«Cristoffer betyr å ha Jesus på 
ryggen»
«Det er litt som NAV å ikke ha h i 
Cristoffer» - Jon
«Jesus på ryggen og krydder i 
kjeften» 
«Nå ble det quiz, så vet ikke hva 
den smakte. Sikkert god» 
«Smaker jul og hygge. Alt i alt 
også OK»
«Er ikke dette den samme som 
den forrige?»
«Denne får en finger; det er ikke 
tommel opp»
«Mye smak. Litt for mye?»
Score = 65 %

Dahls juleøl 4,5%
«Det lukter litt sterk urin»
«Det smaker som de har dyppet 
nedi en gammel jernstang»
«Husker ikke hvordan den smak-
te»
«Enten blitt tett i nesa, eller full, 
jeg lukter ingenting»
«For så vidt grei»
«Ikke noe mer enn en grei øl»
«Midt på 3»
«OK+++»

Score = 64 %

Hansa juleale 9,0%
«Slagordet til Hansa: Har dere noe 
annet?»
«Nå begynner jeg å gå tom for ting 
å skrive»
«Nydelig lukt, og smaken innfrir» 

«Kraftig og arrogant, akkurat slik 
som bergensere»
«Godt å være tilbake på polet»
«Julete, men smaker Hansa. 
Smaker piss»
«Julende god! Nammmm»

Score = 73 %
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Ringnes juleøl 4,5%
«Veldig fin når du treffer ribbev-
eggen»
«Går ikke godt etter guacamo-
le»
«Kjedeligere enn pol-varianten, 
ikke bare i forhold til alkohol-
prosent»
«Den kjipe lillebroren til ster-
kølet»

Score = 62 %

Ringnes sterk juleøl 6,3%
«Hvis øl er 5000 år gammelt, 
hvorfor er det ikke drukket 
opp?» -Oda
«Smaker Juleblot»
«Drakk ikke før jeg var 18»
«Første gang jeg smakte skum-
met til far var jeg 15»
«Smaker og lukter akkurat som 
juleøl skal smake»
«Deilig glassflaske å sutte på»
«Jo mer jeg drikker, desto min-
dre liker jeg den»
«Sexy øl. Smaker sexy også»
Score = 73 %

Fredrikstad juleøl 4,5%
«Dette er julestemning, hallo!»
«Julestemning på flaske»
«Smaker som en terrasse der 
det røykes»
«Smaker litt trygd. Men det er 
lov». 

«Denne er mynta på barn»
«Øl? Vann? Leskedrikk?
«Årets dårligste julebrus»
«Som å tygge en isbit som har 
ligget i juleøl»

Score = 53 %

Frydenlund juleøl 4,5%
«Smaker bare juleøl, men er 
godt da»
«Lukter klassisk juleøl» 

«Klassisk, god, kjedelig»
«Boksen ser ut som en julekule»

Score = 56 %

Tuborg juleøl 4,5%
«Tubiiis» i ironisk ekstase
«Overraskende brun når den 
kommer ut»
«Banan? Det her e godt!»
«Pit-stop i skogen»
«Smaker mindre øl enn Coro-
na»
«Hva gir man av karakter på 
noe som ikke smaker noe?» 
«Det eneste bemerkelsesver-
dige er boksen»
«Brukte den som skyllevann 
for Storebjørn. Funket fint til 
det»
«Smaker ingenting, altså god
«Puleøl, med en frekk kullsyre»
Score = 65 %

CB juleøl 6,5%
«CB = Crazy Bilyd»
«Som Bilyd – best i små doser»
«Litt billig julestemning»
«Det er urea-preget som gjør en 
god juleøl» 
«Juleøl med et hint av urin» 

«Som en blanding av julebrus 
og øl»
«Liflig soya-aroma»

Score = 67 %
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Nocebo presenterer: En guide til hvordan stille spørsmål

Etter mang en fortvilet henvendelse fra kull 18 sine forelesere, tar Nocebo til slutt på seg oppgaven 
som folkets opplyser. Denne går ut til kull 18, som trolig har misset denne delen av undervisningen. 
Det er tross alt ingen læringsmål som omhandler nettopp denne delen av studiet, til tross for at 
enkelte vil si det utgjør en relativt stor del av kunnskapen det er viktig for medisinstudenter å inne-
ha. Men når det ikke dekkes av læringsmål, da er det jo klart at lesesalhuleboerne ikke bryr seg. Så 
enkelt og greit, må du innlede spørsmålet ditt med “om du går fire slides tilbake..”, “unnskyld, men 
er det ikke sånn at ...”, “jeg tror du forklarte det i starten av timen....”, så HOLD KJEFT!
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Skilt ved fødselen III
Ut over å være frontfigur 
i både Hardbark, TrAMS, 
AMK og alt annet som kan 
forbindes med maskulinitet 
er Eirik Øseth fra kull 13 
også observert som statist 
i Apostle. Kanskje det er 
herfra han har hentet sin 
brennende interesse for 
nevrokirurgi og akuttmedis-
in?s

Overhørt
“Har fått sykt mange komplimenter for den røde toppen min i dag, men så kom jeg på at det er 
trafikklysfest på bodegaen. Og rødt betyr opptatt. Faaaaen”
- kull 16-jente på vors

“Men hvordan skal man telle både puls og sekunder samtidig?”
- stresset andreklassing før LPK-eksamen

“Hæ Barcelona? Men det er jo innenlands?”
- jente på kull 17 planlegger sommerferien

“Hæææ??? Er Mulan fra JAPAN??!!” 
- jente kull 18 er forvirret på Bal Medicorum. 

“Jeg tror nok at dersom det hadde vært terroran-
grep på natta på hotellet mitt i syden hadde jeg lukka 
øynene og håpet på å sove gjennom det”
- trøtt kull 16-gutt på lesesal mandag morgen

“Tror det er mye tvilsomt som går under radaren i 
sånne kinesiske land” 
- jente kull 16 synes det er vanskelig å holde styr på be-
grepene kinesiske og asiatiske

“Skal vi waterboarde fadderbarna i surstrømning?”
- gutt kull 18

“Jeg satt og noterte i forelesning, og så plutselig begy-
nte det bare å blø, men jeg kunne ikke løpe og hente 
tørkepapir, fordi notater for life”  
- sa noen flink-pike-syndrom på kull 16?

anonym gutt i kull 17 demonstrerer hvordan 
man ikke skal sjekke damer fra yngre kull
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TANT ET PHIAS 
 - på FMH
Når man krysser grensen til Sverige inntreffer akutt fronttallappatrofi hos 99% av medis-
instudentene. Den resterende ene prosenten er naturligvis Nocebos gravende journalis-
ter, som liggende i kulissene har prøvd å fange opp litt av hvert.

Kull 18 har kanskje grodd fast på lesesal litt for tidlig, men enkelte forsøkte hvertfall å rette 
opp inntrykket på vegne av resten av kullet. Det heltemodige forsøket endte i fyllearresten og 
overnatting hos polisen til neste morgen. 
Det var ikke alle som var like fornøyde med den veldig lange køen på Bygget i år, og en kull 
17-jente ble observert gående langs køen mens hun fortalte at det kostet 300 kr for å kom-
me inn. Det hele endte med at hun fikk med seg 6 stykker hjem på badstunach, og at en 
annen stakkars kull 17-jente betalte 400 kr for å komme inn.
Apropos badstunach, det rapporteres også om et annet kull 17-nach med 6 nakne gutter og 
én naken jente i samme badstu. Godt klamydia ikke har dråpesmitte.
Det å ikke få med seg noen på nach er ingen hindring for en utholdende trønder i kull 16, 
som satt alene og sang Zetor’n i sofaen utover morgenkvisten.
Hvor mange ble egentlig kastet ut av Bygget? Tant et Phias berømmer hvertfall kull 17-jenta 
som flørtet hemningsløst med dørvaktene for å holde venninnene sine inne. 
Det rapporteres også om en kull 16-jente som tok flørtingen til et nytt nivå, og la om til 
svorsk for å sjarmere lokale innbyggere. Og det ryktes også at det lyktes.

Kom du ikke inn på Bygget var du nok ikke alene om dette, men det å ikke komme inn på 
afterski derimot, det er mer unikt. En lang mann i kull 16 ble tatt i å urinere på fasaden på 
Fjellgården, og måtte dermed pent takke for seg og ta Bergbanan ned igjen.
Tant et Phias-redaksjonen observerte også en gastrokirurg på Fjellgården. Taktisk helgetur.
I kull 17 har en ung og lovende hjerteknuser kommet frem fra skyggene den siste tiden. 
Nocebo henviser til hookekartet for mer info. 
Kull 17 har også fått sin egen ankelknuser. Hvorvidt vedkommende kommer til å bli å finne 
på hookekartet i fremtiden, er særs usikkert.
Romeo og Julie på kull 16 fortsetter balladen. 

En lege på vannski utnytter ledig stilling på avdelingen til å få DMs av medisinstudenter.
Ikke alle disseksjonsveilederne hadde 0 i promille kl 10:15.

Bilyd tar #CB-forsøket til et nytt nivå, og skal nå prøve seg på å synge russesanger. Kanskje 
de får med seg Aleksander Ousdal?

Det lønner seg å sitte på bord med forelesere under Bal Medicorum. Da blir man påspandert 
både det ene og det andre.

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 mange flere 
visste, men ikke tør å si det til noen? Send en mail til oss på tantetphias@gmail.com (faktisk ekte 
mailadresse) og fortell oss hva dere vet. Du vil i taushetspliktens ånd naturligvis forbli anonym!

-
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-
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-
-
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Kull 18 topp 3
1000-kronerstipset

Oppgjøret

Lesesalabstinenser

Vi setter naturligvis alltid pris på tips til redaksjonen 
om personer som fortjener en ekstra hyllest. Prisen for 
månedens tips i februar går til Mads på kull 18, som men-
er det må tas et oppgjør med antall medisinstudenter som 
faktisk har “Medisinstudent” i bioen sin på instagram. Vi 
anbefaler ham imidlertid å feie for sin egen dør først. 

Er det ikke godt å ha et kull å le av?

Godt å ha litt Lippincott’s å kose seg med på 
vei hjem fra Åre, ellerhva? Tross alt ikke vært på 
lesesal på tre hele dager. Finnes jo ikke bedre le-
semiljø enn omringet av sovende, fulle og fyllesyke 
medstudenter på bussen. Se så flink jeg er som 
leser! Og det er bare fire måneder til eksamen!

For all del, det er greit å ta et oppgjør med kullet sitt og 
forsøke å rette opp på intrykket om at dere har grodd 
fast i lesesalstolene deres allerede. Det er til og med 
ganske mye mer enn greit, noen vil gå så langt som å si 
at det er høyst nødvendig. Men du som havna i fyllear-
resten siste natta synes kanskje det er å dra den liiiitt 
langt? Eller du som valgte å nache til klokka 11 når bus-
sene skulle dra klokka 10? Da sørger du hvertfall for at 
hele medisin får med seg at kull 18 faktisk holder ut da. 
Og det er vel verdt en sliten busstur hjem igjen, og at du 
står på Shell Elgeseter med halvparten av bagasjen din 
på deg og to forskjellige sko.
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Siden Sist
NMF vil veldig gjerne høre fra deg, med mindre 
du studerer i Tromsø, vel å merke

Det har vært korhelg i Tromsø, og Nocebo observerer at korene fortsetter å tro de er på russesam-
ling med en gang de tar på seg kostymene sine og drar utenbys. Nocebo uttrykker sterk urolighet 
ovenfor den kommende korturen til Krakow, og ber Nils M. få ut fingern, før både voksene og barn 
blir skadet av flyvende baller.

Ingen igjen i kull 15
Du trodde kanskje det ikke kunne bli stort mer 
håpløst på utvekslingsfronten etter at kull 16 
ble frarøvet så å si samtlige engelskspråklige 
utvekslingsplasser i høst? Så feil kan du ta! 
FMH skuffer nemlig aldri, og har i år prestert å 
kun få inn 10 utvekslingsstudenter fra resten av 
verden til semester IID for CMED 1 på kull 15. 
Fortvilte sjeler rusler rundt i PBL-grupper på 3-4 
personer, utlendingene fortviler fordi det nest-
en utelukkende er nordmenn å omgås med, 
nordmennene fortviler fordi de må snakke en-
gelsk på grunn av kun et bittelite mindretall, ja 
situasjonen er rett og slett prekær. “Jeg savner 
vennene mine”, uttaler en anonym kilde til Noce-
bo mens tårene strømmer. “Hadde jeg ønsket 
meg et studieløp uten venner hadde jeg gått på 
Dragvoll” sier en annen. “All the Norwegians are 
so sad all the time, and they refuse to speak to 
me,” sier en tredje. 

Dette lover rett og slett ikke godt for kull 16.
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Placebosjefens hjørne

Tidligere leder Vigdis er nå ferdig med sin periode som 
placeboleder, og det er min tur til å ta over stafettpennen. 
Grunnet manglende føringer fra både Vigdis og redaks-
jonen velger jeg å skrive akkurat det jeg føler for. Og i 
skrivende stund tenker jeg det passer seg med litt svensk 
erotikk, da jeg har fått høre at denne spalten ikke har noen 
lesere uansett. Om noen mot formodning skulle lese, er 
det bare å kose seg.

“Vi hittade en bänk med utsikt över havet, och jag arbeta-
de min hand under din shorts. Du förstod genast vad jag 
ville ha, och du släppte shortsen på marken. Ut, en styv 
kuk poppade ut, och jag började försiktigt rycka dig med 
en av mina händer medan du låter min tunga glida runt 
din kuk.

Återigen grep jag din kuk och sögde den hård. Jag ville 
veta din styva kuk inuti musen, så du satt över bänken. 
Jag satt över din kuk och kände att den smög in i min 
våta mus. Du grep mina höfter och ledde mig upp och ner 
i en rytmisk rörelse. Först mjuk, men så snabb. Jag spe-
lade med musen och fortsatte tills det var både för oss.”

Håper dette gjorde dagen litt bedre, og dersom ingen 
kommer (haha) tilbake til meg med dette tar jeg det som 
et tegn på at placeboleders hjørne er ytterst dødt. Akkurat 
som sexlivet til de som leser Nocebo.

Peace out nørds

Hjørnet

Vår kjære toastmaster fra Bal Medicorum viser 
frem en kritisk penn Nocebo verdig, og stiller de 
viktige og riktige spørsmålene.

Det viser seg at Bilyds grafiske designer var på 
samme pedagogiske kurs som Hans Krokan og 
kompani en gang på 1990-tallet. Gul tekst på 
blå bakgrunn er alltid en sikker vinner. Nocebo 
velger å ikke kommentere designet ytterligere
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Sitater fra forelesning
“Jeg synes litt synd på dere for jeg høvler over dere på en måte som er 
litt plagsomt” 
Sverre Torp med litt selvinnsikt om Torpedo-tempo

“Det å fortelle en historie om man glemmer poenget, det er veldig flaut” 
Sverre Torp om digresjoner

“Prolapsoperasjoner kan ofte se ut som en fødsel” 
Øystein Nygaard 

“Psyken påvirker tarmen - hvis du ikke har diaré før 
eksamen er du ikke godt nok forberedt”  
- Helge Waldum i fullt alvor 
 
“Mange av dokk går rundt med hypertrofe hjerter fordi 
dere trener veldig mye, og så går det tilbake når det 
nærmer seg eksamensperiode og sånn”
Stein Samstad

“Når du fødes er det jo bare starten på døden”
  Håkon Hov

“Pasienten føler seg fantastisk, men står med den ene 
foten i grava og andre på et bananskall”
Slørdal om eldre pasient på Voltaren

“Da tyr vi til det gode gamle middelet, eller hvertfall 
gamle middelet, marevan”
Joachim Frost

“Kikhoste er en sykdom man har glede av i lang tid”
Kåre Bergh

“Dyspepsi er ganske vanlig, spesielt i forbindelse med 
for mye taco og tequila”
Gunnar Qvigstad

“Politikerne er noen notoriske kjeltringer”
Gastrokirurg Uggen

Student: “Jeg lurer på, når du sier gammel, hvor går 
grensen? Pasienten her er jo ganske gammel”
Uggen: “Nå må du jammen passe deg”
Samtale om 72 år gammel pasient

“Den ultimate måten å stole på noen er å ta en stage-
dive. Pasienter gjør mye av det samme.”
Nils Kristian Skjærvold, anestesiolog som ville tatt i mot 
Mira Craig

“Før tyskerne bombet Steinkjær vurderte de å bombe 
Levanger istedet, men da de kjørte over med fly måtte 
de fly videre, for Levanger så allerede bomba ut”
Anders Sundan er i vitsehumør som pbl-veileder, og 
bidrar ikke akkurat til frivillig Levanger-deportering. 

Sitater

“Det er ikke bra nok å trøkke 1 og 1/2 meter tarm ned i 
et Norgesglass og fylle på med litt formalin altså”
Oppgitt Sverre Torp

“Jeg må ha på telefonen fordi det er budrunde på hytta 
mi. Det er forresten bare å by”’
Arne Wibe

“Åjj sovna du? Du sovna vel på mandag også”
C. Samsonsen til sliten jente i kull 16

“Det var ikke kongen”
Sverre Torp etter å ha tatt telefonen for så å legge på 
lovlig fort under forelesning for kull 16

“Hjertet, ja. Det er jo mye lengere enn det er kortere, 
det.” 
J.P. Loennechen i forelesning om EKG for kull18 

“Jeg tror jeg bare har sett en pasient med blymangel en 
gang i karrieren”
Øyvind Hjertner synes det er litt vanskelig å holde styr 
på hvilke metaller og mineraler man skal ha og ikke

“Åjj går det bra der oppe? Jeg tror jammen meg en av 
våre kolleger falt om.”
Tore Amundsen når Nocebo-redaktøren tok seg en 
blund i forelesning om lungekreft.

“Her skal vi jo ha pasienten ut så fort som mulig, og 
ny pasient i samme seng samme døgn, men helst ikke 
samtidig da.”
Ole Solheim

“Ka tenker dokk vi ska gjørr med dama da? Smekk a 
rett inn i CT-maskina vel! Herre heter jo CT Olavs for en 
grunn!”
Per Even Storli

“Nå skal vi bruke to timer av lunsjtiden til å snakke om 
diaré. Ekle saker.”
Gunnar Qvigstad

“Noro-virus har nok mange av oss prøvd”
Jan Egil Afset

«Det er mye annet rart som blir puttet gjennom anus, så 
det er like greit å prøve seg med et mikroskop.»
Arne Wibe om transanal minimal invasiv kirurgi
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Ingen fadderuker på HiST
Sverre
Placebokupp
Busstur til Levanger
Fordeler til Levangersøkere
Bananfluer
Janteloven
Klexane
Baris for alle
Kull 18 og 13-jentene
Karolina og Tormod
Tisse på fasaden
Julie Meen
Fulle kull-18-gutter
PVK-kurs
Kjære vene
MMO
Gjennomført ball
Mage
Javeeeell
Isfit
Spa
Badstunach
Edvardt 
Docking
@Dr_m_fit
sensur   

Legespritposten registrerer…

...at det kommer bananfluer fra en suspekt MSO-pose  
   på bassengrommet
...at KS-slaver ranter på kull 17 på pauserommet
...at det ikke er gøy lenger
...at kull 18-jentene trodde de skulle få masse PR i 
    Nocebo
...at Studsalen forfalt da styret dro til Kambodsja
...at Sutura-medlemmer fikk stor fordel på kull 15- 
   eksamen 
...at for mange fra MTG-styret sov inne på fjellskitur
...at kull 15 er tomt
...at enkelte fra kull 16 dro tilbake til Åre
...at alle spørsmål om ernæring kan besvares med «ikke  
   nødvendigvis»
...at Torp har vært på ballen
...at loddtrekning for kull 17 er ut
...at skal kull 18 loddtrekkes?
...at går det ikke bra så går det over
...at Placebo legger inn/ut-middag til Valentins-dagen
...at årets blæst 2019 allerede er vunnet av MedHum
...at MTG offisielt ikke lenger er lav-terskel
...at det egentlig aldri har vært det
...at Karoline er MILF
...at et av de nye æresmedlemmene solgte ball-billetten 
...at kull 18 er som latent HSV –  ingen vet at de er der  
   før de bryter ut når du minst venter (og ønsker) det:             
   «Hei, kan jeg se på LPK-eksamenen din?»

QUAK
Vigdis
Fritt valg
Loddtrekning
Samhold i kull 17
AIDS-dagen
Gulljakker
Alkohol
Guttastemning
Kull 17-jentene
Maten din
Tisse i dusjen
Aksel Lund Svindal
Presise busser
Klorhexidin
Ekkokammer
MMA
Konferanse på stadion
Rumpe
Normal samtale
UKA
Afterski
Bygget
Kevin Vågenes
Buttplug
@steffgainz_official
artikkel om sensurering

Vi later vel ikke som vi er LIS-lege på utplassering, gjør vi vel?

Inn    Ut
Til slutt
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