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Nocebo 20©18 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
Kjære leser, 

Nytt semester, nytt kull, ny revy, nye i nocebo, nye 
redaktører men samme gamle gode tre-utsatte-inn-
leveringsfrister-oppskrap-masing-og-kanskje-litt-tru-
ing-Nocebo du så lenge har lengtet sårt etter. Bladet 
du nå holder i dine hender er det første bladet vi, 
Sigurd og Karolina, har fått æren av å produsere. 
Kvaliteten kan vi ikke sette noen garanti for men det vi 
i alle fall kan love er at du som forventet vil få din nød-
vendige dose med fadderukesnadder, anmeldelser av 
ymse slag, fyllasnakk, fakultet-hets og hookekart. 

Karolina, 24
Fra: Østfåll
Økonomisjef i Nocebo: 16/17
Debuterer med: Nocebo
Forrige debut: 2011
Smiler: nei
Elsker: jul
Skamløs: no ragrets
Tenker alltid: årnær sjæ
Er: en strålende sol

Sigurd, 21
Fra: 2.etasje KS
Økonomisjef i Nocebo: 17/18
Alter Ego: Trond syvogførr
Skamløs: promotering av sangbøker
Dårlig innflytelse: på Karolina
Smiler: av og til
Skap: MTG-er
Elsker: korsang

Ved siden av å forsøke å gå på skole skal vi også 
prøve å lage Nocebo. Og ball.
Kom det blir gøy.
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Fadderukene 2018
Av: kull 18

Spente som aldri før møtte vi opp utenfor Samfundet en varm morgen midt i august. “Et 
lite immatrikuleringshow oppe på Gløs” sa de. Og det som sikkert bare var et lite show, 
føltes ut som et 5 timer langt maraton med stadig skiftende vær og medstudenter med 
dårlig kroppslukt, som resulterte i at skiveprolapsen til de som kom inn på ordinær kvote 
sklei ut, igjen.
Men så var vi i gang, og etter timevis med taler, opprop av navn, dekan, prodekan, proprodekan, fastlege som 
flyttet til Fosnes (638 innbyggere) fordi det er så fint å være fastlege, selvreklamering for Placebostyret, fadder-
styret og utrolig mange andre mennesker vi ikke husker navnet på, var det endelig tid for å drikke. Trodde vi. Men 
nei, den gang ei. Da var det tid for lek med faddergruppa på finalebanen. Her snakker vi barnehage, Sylvi. 

Kvelden kom, og endelig skulle vi få drikke! Og til tross for at det ikke var drikkepress, drakk både fadderne og vi 
som aldri før. Livredde for klein stemning og glemte navn. Vorsene bestod av drikkeleker, utveksling av navn med 
samme person både to og tre ganger, nye venner på snap og nye venner på ekte, som utover kvelden viste seg å 
bli VERDENS BESTE STUDIEVENNINNER. Men etter vorsene tok alt en brå slutt. Det som skulle bli en fuktig kveld 
på Samfundet endte opp rundt kjøkkenbordet til en fyr som kalles HP. En mystisk type med blandingsdialekt vi ikke 
har sett noe mer til siden. Fadderukene ble med andre ord sparket i gang med god, gammeldags hjemmefest.  
På 30 kvm. 

Helt om natten, helt om dagen har sjeldent, eller aldri, beskrevet 
noe så godt som innsatsen vår i Fadderukene. Til tross for å være 
fyllesyke og jævlige ble dagen derpå startet klokken 0900 med en 
halvslapp rebus på sykehuset. Høydepunktet må ha vært å få se 
en ekte menneskehånd, og 70% av kull-18 følte seg ferdig utdan-
net etter én dag på medisin. Vi ble kjent med sykehusområdet og 
en del organisasjoner, og det var fint og sånn, men la oss ta bladet 
fra munnen og kalle en spade for et graveredskap. Opplegget var 
rimelig langtekkelig, og tidsmessig føltes det litt som seks år stud-
ie pluss to år i turnus. Da ettermiddagen kom fikk vi omtrent 6,7 
minutter på å dra hjem, spise, runke, fotbade, ringe mamma, betale 
husleie og skifte, før det bar avgårde på leilighet-til-leilighet. Kudos 
til de som sa at det var innafor å selge tequila på vors, og reduserte 
køen på Downtown betraktelig. #KomsegikketilDowntown.

Medisinske fadderleker var preget av pissregn, søle og fyllesjuke 
99ere med alt for mye hjemlengsel. Krølltoppen med megafonen 
ledet det hele med jernhånd, og det var lett å se at gutten i de alt for 
store støvlene elsket makten som var gitt han.

På idrettsdagen fikk vi se hvor mye konkurranseinstinkt som bodde i de ulike faddergvruppene, og det hele skulle 
smelles i gang med show. Kleine haka-danser, enda kleinere skuespill og überkleine strippeshow gjorde at dagen 
startet som de fleste andre morgener denne uken, kleint. På de ulike banene ble det utkjempet harde kamper med 
det som var igjen av verdighet, og for noen av oss var det svært lite. Enkelte utøvere skilte seg mer ut en andre, og 
det var for eksempel vanskelig å ikke få meg seg en smålubben, hissig sørlending løpe rundt i leopard-shorts uten 
bekymring for andres vel og ve. Generelt var det alt for lite konkurranseinstinkt hos fadderne; “Skal vi ikke spille 
med de beste for å vinne?” ble raskt slått ned på, uten bekymring for 
at halvparten av de som var på laget kun hadde fått én dårlig karakter 
i sitt liv, nemlig i gym. Gutte-jente vorset ble 

et mønstereksempel på 
hvordan man skal pisse 
på NTNUs hookeforbud“ 
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Gutte-jente vorset ble et mønstereksempel på hvordan man skal pisse på NTNUs hookeforbud. Etter å ha smakt 
på halvparten av fadderne var fadderbarna i sitt ess, og begynte å gå løs på hverandre. For mange førstegangs-
studerende endte jakten på ejakulasjonen her. Tror vi overlater resten av denne kvelden til hookekartet. 

Kjendisfesten var høydare hva gjelder gjennomførte kostymer, svette kropper og x antall gutter som hadde kledd 
seg ut som Danny fra Grease. Uten å ennå kunne navnene på de vi var i faddergruppe med skulle vi nå bli kjent 
med folk fra både Nano og Arkitektur. Hvem ønsker vel ikke å bli grinda på i et svett Skiboli av en luring fra Nano 
som er vant til å jobbe med små ting? Uheldigvis gikk de tomme for alt annet enn sprit i baren på Skiboli, så mer 
husker ikke vi fra denne kvelden. 

Tidlig søndag morgen var det dags for jungelrebus, et friskt pust i en ellers svett fadderuke. Kjempebra gjen-
nomført og mange gøye poster, og særdeles dårlig oppmøte av mennesker som fra VGS kun har én time fravær. 
Dessverre brukte de som møtte opp nesten et semester på å bli ferdig. Nei da, men helt seriøst. 7 timer. Fucking 
hell. 

Pub til pub er et kapittel for seg selv. Endelig hadde vi blitt komfortable med faddergruppa, så da delte dere oss 
opp og satte oss sammen med vilt fremmede, igjen. Og ikke nok med det, vi skulle bindes sammen med strips. 
Hva er vel bedre enn å mime ukjente sexstillinger, synge sanger man ikke kan og ha med folk du ikke kjenner på 
do når du må fyllebæsje? Shoutout til alle som hadde mensen og gjennomførte denne dagen! Nok en gang skulle 
kvelden avsluttes på Downtown, og denne gangen skulle medstudenter fra eldre kull være med. Jiiiiha. Ryktene 
gikk like raskt som klamydia smittet fra kull-17 til kull-18 i fadderukene; denne kvelden skulle t-skjortene av. Og 
kull-18 skal ikke ha det på seg å ikke være på tilbudssiden i hvert fall, vi bjudar på! Halvparten av jentene rev av 
sine egne t-skjorter, og kongla skulle ikke være forbeholdt russetiden, for å si det sånn. 

Ryktene gikk like rast som klamydia smit-
tet fra kull-17 til kull-18 i fadderukene; 
denne kvelden skulle t-skjortene av“ 
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Uke to av fadderukene var i stor grad preget av skole på dagen, og interessante (les: kjedelige) presentasjoner 
på kvelden. Allerede her så vi eksamensangsten sette seg i en stor del av førsteklassingene. Fascinerende greier, 
faktisk. Eksamensangsten og behovet for å bo på sal er muligens grunnen til at mange uteble på den beryktede 
dåpen, noe som var unødvendig da dette muligens er den mest tafatte dåpen gjennomført sør for polarsirkelen. 
Greit nok at det var ekkelt å måtte spise og drikke det vi gjorde, men kjære vene, ikke en gang de svakeste i sam-
funnet blir imponerte av det vi overlevde denne kvelden. “Wow, dere ble dyppet i frityrolje”. Det eneste det gjorde 
var å ødelegge Moncler-vestene til de med legeforelde. Hadde vi måttet drikke et badekar med olje, ja da skulle vi 
holdt kjeft. Halvparten av oss har hatt eksamensperiode med videregående fag for både tredje og fjerde gang, så 
dette var simpelthen ikke innovativt og slitsomt nok. Vi ser poenget med at det skulle være gøy også, da. Men vi 
hadde gruet oss masse og så for oss den ultimate prøven, ikke bare lek og moro. Bare vent kull-19, sier vi. Dere 
skal drikke eddik, benzosyre, blodig diare og kjenne på dødsangsten. 

Dagen etter dåpen var langt bedre. Avslutningsfesten på MC-Riggen stod til forventningene. Skjeggete bikere 
med tættiser, skinnvest, torturkammer, heroinplantasje og mer våpen enn NATO var dritkult. Helt til vi fant ut at det 
kun var Dahls som ble solgt i baren, en øl så frastøtende at ikke engang Trond Giske prøver seg på den. Smaken er 
som baken, den er delt, men det spetakkelet der er som å drikke varmt simlepiss med surstrømming og spedbarn-
savføring. 

Neida, nok sarkasme og spydigheter fra oss. 
Kjære kull-17. Ordet fadder betyr ifølge ordnett.no personlig beskytter - en fadder er en som skal gi deg en ans-
varlig innføring i hvordan ting fungerer som ny student. Da er selvsagt det aller viktigste å vise studentene universi-
tetet. Å vise fadderbarna sine hvordan en semesterregistrerer seg, hvor forelesningene, lesesalen og biblioteket er, 
og ikke minst fortelle dem hvordan livet på fakultetet stort sett er. Deretter følger ansvaret for å gi de nye studen-
tene noen holdepunkter i Trondheim ved å vise dem blant annet hvor de kan spise billig, trene, og engasjere seg. 
Her sviktet dere totalt. 

Det dere gjorde var å gi oss en heidundranes start på studielivet i Trondheim med ekstreme mengder alkohol, fes-
ting, masse nye venner og minner vi varmer oss med disse mørke høstdagene. Dere gjorde en kjempejobb, og vi 
koset oss masse! Tusen takk for at dere utfordret oss, tok vare på oss og at vi lærte hverandre å kjenne. 

Den nyvalgte KTV for kull 18 ble innkalt på sitt 
første møte med fakultetet fordi kull 18s forelesere 
i glykolyse, kommunikasjon og global helse har 
levert inn skriftlige klager på en uhåndterbar  
mengde irrelevante spørsmål i forelesninger. 
Første rad i KBA følte seg spesielt truffet, og 
måtte i kullets time selvfølgelig sette spørsmål-
stegn ved dette og.
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Medisin knuser alt og alle nok en gang!

Våre nye medstudenter satte i august i gang med o-store-Badekarpadlingen! En ivrig sjel 
meldte seg til sjef, og han holdt etter ryktene er forrykende tale som fikk enhver celle i kull 
18s kropper til å melde seg til tjeneste. Her skulle det bygges. Her skulle det infiltreres. Her 
skulle det smiskes. Her skulle det showes og - ikke minst - saboteres.

Farer
Som alltid er det noen uforutsette farer. Kull 18 hadde faddersjefen til Omega som medstudent 
– en stor trussel. #Aldri-stol-på-noen. En tidligere Volvox & Alkymisten-student var også på 
kiull18s klasseliste. Med tanke på kull17s legendariske tilbakestjeling av medisin sitt badekar 
fra V&A i fjor, var mistanken stor mot denne eleven og hans mulighet for å jobbe for fienden. 
#Aldri-stol-på-noen. Han ble ilagt et krav fra sjefen om fullstendig innsyn i alle hans apper 
og chatteform til enhver tid. Tillit krever tid, men det så ut som han ble erklært tilregnelig og 
dermed fikk delta på større oppgaver utover i spillet.

Finn.no
Kombinasjonen fantasi, pranking, nattetokt, raids og sabotasje gir mang en god opplevelse. 
Kreative hjerner klarte også å lure Engelsk-linja og Marin via en fake Finn-annonse. Her gikk 
kjøperne rett på og fikk seg en stuck da kull 18 kom i hvitt og bombaderte de lettlurte med 
vannballonger. Medisin - 1, resten - 0.

RareBadekar
Temaer er ofte rare, dette var intet unntak. StrangerBadekar gjorde medisin stolte med sitt 
engasjement og vinnervilje! Måtte kommende kull følge tradisjonen videre!

Av: Ive Berge Stemsrud



   /   9

Kjære medstudent.
Her følger mine nedtegnelser fra våre 
første måneder på eventyr i Levanger. 

Vi var åtte som satte ut fra Trondheim for 
å oppleve nye og eksotiske pedagogiske 
metoder i Levanger. Vi ville bort fra Bartebyens 
triste forelesningssaler og få oppleve peda-
gogiske nyvinninger som “aktiv undervisning” 
og “TBL”, “undervisning du ikke sovner av” 
og “egentlig alt annet enn hundre tusen fore-
lesninger”. Vi kjempet oss fram, gjennom alle 
fakultetets dårlige forklaringer og millioner av 
grunner til å ikke dra, og kom til slutt til Levan-
ger.

Vi ankom Levanger 23. august, og ble overvel-
det over velkomsten. De innfødte hadde stelt i 
stand en stor fest, og vi ble hedret som konger 
og dronninger. Det viste seg etterhvert at de 
lokale tilber et mangfold av guder, deriblant 
“Oskars” og “fottbaill”, og at det er noget lav 
terskel for å bli innlemmet i denne rekken når 
man kommer utenfra. Etter en stor seremoni 
med taler, musikk og dans ble vi forsynt med 
så mye mat magene våre kunne romme og 
sendt ut på sykehuset, hvor vi var klare til å 
observere en ny og spennende kultur, og lære 
nye skikker og tradisjoner.

Hverdagen kom raskt nok. Som forventet var 
det utfordrende å komme inn i et så drastisk 
forskjellig miljø, og vi slet de første ukene med 
å finne vår plass. Det store gjennombruddet 
kom da Marianne F gikk til innkjøp av det som 
synes å være de lokales festdrakt - en grønn 
heldress med gul stripe midt over brystet. Da 
hun troppet opp i denne på sykehuset ble det 
stor ståhei og jubel, og vi andre fulgte raskt 
etter. De synes nå å ha akseptert meg, og 
resten, som én av sine.

Utfordringer har det selvfølgelig vært nok 
av. Mange savner Trondheim, og enkelte 
har utviklet fysiske abstinenser. Tre uker 
etter ankomst fikk vi en dramatisk opplev-
else da Simen, som er trofast MSOrch-lem,                

Distriktsnytt

plutselig falt sammen på gulvet og begynte å 
rope og skrike. Vi skjønte først ikke hva det var, 
men da han begynte å rope “Æ vil telbake tel 
Foetus!!!” skjønte vi at det var Baba Yetu han 
sang. Mens Cecilie løp og hentet trompeten fikk 
vi lagt ham i stabilt sideleie og gitt ham fluider 
intravenøst, og etter litt orkestermusikk var han 
heldigvis tilbake til sitt gamle jeg. Hendelsen satte 
en støkk i oss alle, og vi forsøkte å være flinkere 
til å få jevne studentforeningspåfyll etter dette.

Jeg har personlig slitt mye med å ha dratt fra 
Café Bevegelse. Jeg forsøkte å nevne til en 
kollega her borte at jeg hadde så lyst på en 
cortado, men fikk bare et blankt blikk tilbake. Da 
jeg etter litt om og men fikk forklart at dette var 
en form for kaffe med melk, hentet han en kopp 
med kaffe fra sykehuskantina og helte fløte oppi. 
Jeg forsøkte å smile og vise at jeg satte pris på 
gesten, men kunne kjenne kaffen brenne nedover 
halsen og måtte konsentrere meg for å få den 
ned. Etterpå gikk jeg direkte på toalettet og gråt. 

Men alt har ikke vært negativt! Den nye kulturen 
har også vært spennende og lærerik. Her om 
dagen fikk jeg for eksempel direkte tilbakemeld-
ing på noe jeg gjorde i klinikken. Det var helt nytt 
for meg, og litt ubehagelig først, at noen fortalte 
meg hva jeg gjorde galt og riktig før vi var kom-
met til eksamen og slutten av året, men etterpå 
føltes det bra. Nå har det skjedd flere ganger, og 
det virker nesten som om jeg lærer mer når jeg 
får jevn tilbakemelding av noen som har sett meg 
gjøre det samme flere ganger. Hvem skulle trodd!

Alt i alt er det altså mye spennende som skjer 
her. Børge forteller oss hele tiden at vi driver med 
nybrottsarbeid, og at vi må holde motet oppe. 
“Levvanger va itj bygd på ein dag”, sier han og 
vi legger vår tillit i at det stemmer. 

Enn så lenge håper jeg dere har det bra, at Sam-
fundet står og at Café Bevegelse kanskje lanser-
er franchise i Levanger snart. 

Koz og klemz og alt godt,
Inga

En deporterts nedtegnelser
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(noen) Nye i Nocebo
Nye i Nocebo 

Av: Redaktørene

 

Du trodde kanskje du skulle få 
innblikk i godt bevarte hemme-
ligheter og førsteklasses grave-
journalistikk, muligheten til å re-
digere deg bort fra hookekartet 
og lov til å slenge dritt i Nocebo 
gratis? Det er faen meg nei, din 
lille rotte.
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Kull 18 ut av lesesal!
Av: Thea Huitfeldt og Elfrid Sandvik

I høst skjedde noe utrolig. Vi i andreklasse ble forbløffet, ja nærmest sjokkert, over hva vi 
var vitne til. Hva i alle dager var dette for noe?!

I fjor høst levde vi som lykkelig uvitende førsteklassinger. Vi festet, dro på hytteturer og gjorde oss 
kjent på Samfundet (og med hverandre; *blunk*). Utallige forelesninger ble droppet til fordel for UKA 
og få av oss satte sin fot innenfor lesesalene.
Kull 18 derimot; de leser og de leser og de leser. 

Første uken etter fadderukene i høst tenkte noen av oss andreklassinger at vi for samvittighetens 
skyld skulle sette oss et par timer på lesesal. Da var de der allerede. De hadde tatt våre plasser, 
som om det var det mest naturlige i verden. De hadde funnet frem både ExPhil-bøker og power-
points om cellebiologi. Dette var i starten av september, og vi ble møtt av en nærmest full sal.

«Hvordan er dette mulig?», tenkte vi. Hva har skjedd, hvor har det gått galt? Vi innså snart at vi på 
kull 17 måtte ta vår del av skylden. Til en viss grad har vi nok feilet som faddere. Vi satt nemlig med 
våre første fadderuker friskt i minne da vi nå i høst skulle være faddere selv. I denne bekymringsløse 
perioden, da vi enda ikke var blitt formet av studiet, byen og livet her, ble vi lett påvirket av våre 
egne faddere. Vi stolte blindt på dem da de oppfordret oss til å praktisk talt ta fri første halvår og 
spare lesingen og puggingen til andre semester. Vi var ikke vanskelige å overtale.
 
Ikke før på nyåret innså vi at det kanskje var på tide å begynne å lese, og i hvert fall ville det lønne 
seg å dra i litt flere forelesninger. Kanskje det ikke var så lurt å skulke de to timene om Krebs syklus 
for et halvår siden likevel? 
Klok av skade var vi litt mer forsiktige med hva vi i år anbefalte våre fadderbarn. «Følg med i forele-
sningene» og «kanskje les litt på høsten» var ting vi gjerne rådet dem. 
Etter fadderukene innså vi dog raskt at dette var en dårlig idé, for her satt da våre fadderbarn på 
lesesal PÅ VÅRE PLASSER.  

Så kull 18, hvordan skal deres eksamensperiode bli når dere har jobbet dere gjennom hele pen-
sum allerede? Hva skal dere bruke april og mai på når dere ikke føler dere nødt til å lese 14 timer 
daglig for å se lyset i enden av tunnelen? Hvordan skal dere bli kjent med hverandre når dere ikke 
får trøstet hverandre gjennom nervøse sammenbrudd eller irritert dere over at sidemannen på sal 
puster litt for høyt? 

Kjære kull 18. Ta det med ro, nyt livet og kom dere bort fra lesesalene (iallfall fra 1.etg på KS). 

Skilt ved fødselen

Det dukker til stadighet opp 
nye artistspirer på medisin, 
og kull 18s Ingrid Støen har 
gjort seg bemerket med sin 
likhet på Sigrid, noe hun ut-
nytter til det fulle på diverse 
utkledningsfester.
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Krenkekammer 2018
Under Duskens anmelder hevder revyen stort sett var morsom, men litt rasistisk enkelte 
steder. Nocebos anmelder mener Under Dusken her går rundt salaten uten å tørre å tråk-
ke i grøten. Utover å være rasistisk er også revyen faktisk veldig krenkende. Nocebo tar 
her en titt på hårreisende holdninger som gjemmer seg blant medisinstudentene. Denne 
anmeldelsen tar kun for seg et utvalg sketsjer, men det betyr ikke at de andre sketsjene 
ikke var krenkende de heller. Artikkelen er lang, men kunne vært mye mye lenger. 

Psykisk lidende: Publikum oppfordres til å le av den psykisk syke personen (Hanna Gravem)                  FOTO: UD 

Allerede i første sketsj blir vi introdusert for en av gruppene i samfunnet det skal tråkkes på.  
Offeret i denne omgang er den såkalte underklassen, representert ved en fattig og utålmodig Mc-
Donalds-ansatt. Gjennom å spille på at underklassearbeideren ikke engang gir kunden tid eller 
mulighet til å bestemme seg, får revyen på en effektiv måte formidlet at underklassen er respektløse 
og giddalause. Nocebos anmelder minner revyen på at underklassen ofte ikke har noe annet valg 
enn å ta til takke med en av de få jobbene som kan utføres uten utdannelse, og at underklassen 
kanskje er en uheldig gruppe å sparke mot.

Neste sketsj tar oss til Ekkokammeret, som er der mesteparten av revyens handling spiller seg ut. 
Leo (Elias Berdal) forviller seg inn til en gjeng sosialt tilbakestående arbeidere kledd i like klær, og 
det legges stor vekt på å formidle at disse arbeiderne ikke har egne meninger eller tolker sosiale 
koder. Her fremstår det veldig tydelig at revyen velger å sparke mot alle usikre tenåringer som kler 
seg i samme klær som vennegjengen og ikke tør å stå opp for seg selv og sine egne meninger. 
Det at Leo i neste sketsj har på seg like klær som de andre viser også at revyen framhever hvor 
forkastelig de synes denne ungdomskulturen er, når heller ikke revyens protagonist klarer å stå mot 
klespresset. Nocebos anmelder minner revyen på at ungdomstiden er en periode i livet hvor mange 
sliter med lav selvtillit, og at en slik sår pasientgruppe kan være uheldig å trekke ned i møkka.

Videre velger revyen å rakke ned på pasienter lidende av diagnosen F63.1 i ICD10. F63.1 er en 
alvorlig psykisk lidelse med potensielt store skadevirkninger både for pasienten og dens omgivels-
er. For mange kan det oppleves veldig sårt å få stilt en diagnose, og spesielt dersom diagnosen er 
feilstilt. Personene bak revyen velger her å henge ut den svenske kokken Tina Nordström uten å ha 
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noe som helst grunnlag for å gjøre det. Nocebos gravende journalister har ikke klart å avdekke at 
det er offentlig kjent at Nordström er psykisk syk, og ved å offentliggjøre dette bryter personene bak 
revyen taushetsplikten i tillegg. Med tanke på hvor sårt psykisk sykdom kan være både for pasienter 
selv og også pårørende, vil Nocebos anmelder si at det er meget uaktsomt av revyen å gjøre narr 
av personlighetsforstyrrelser, både ovenfor den gitte enkeltperson som utleveres, men også ovenfor 
den store gruppen mennesker i samfunnet som faktisk lider av ulike personlighetsforstyrrelser.

Deretter greier revyen på nytt å henge ut dem uten utdannelse. Denne gangen er det ikke McDon-
alds-ansatte som hånes, men vaskepersonalet. At underklassekarakteren til alt overmål spilles 
av samme skuespiller bidrar ikke til å bedre inntrykket revyen etterlater seg, når det vitses med at 
vaskepersonalet blant annet klør seg i rumpa og leker racerbil med vaskeobjekter. Vaskepersonalet 
på St. Olavs gjør hver eneste dag en formidabel jobb med å holde sykehuset skinnende rent så 
legene ikke skal skitne til treskoene sine. Som fremtidige leger synes Nocebo personene bak revyen 
i mye større grad burde sette pris på jobben som blir gjort, i stedet for å skildre dem som enkle og 
uintelligente mennesker. Det at vaskepersonalet også spilles av en dame bidrar til kvinnediskriminer-
ing og bruken av det negativt ladde ordet vaskedame. Fy!

Som om ikke dette var nok, klarer revyen også å fornærme fattige nordmenn. Det er slett ikke 
alle nordmenn som har råd til å reise på ferie hver eneste sommer, og når man først endelig får råd 
til dette er det som alle andre ting man ikke har gjort før; man må prøve og feile. Revyen velger å 
forsøke å lage vitser av en stakkars fattig nordmann som tydelig ikke har evnet å sette seg inn i 
lokale lover og skikker når hun er på ferie i et asiatisk land. Det oppstår en rekke situasjoner der 
nordmannen fremstilles som ignorant i det hun ikke tar hensyn til lokale lover, og publikum tvinges til 
å le når de egentlig burde følt sympati med den stakkars førstegangsreisende. Nocebos anmeldere 
er villige til å sette penger på at alt ikke går knirkefritt for seg første gang personene bak revyen 
prøver på noe nytt de heller, og det som i utgangspunktet kunne blitt en morsom sketsj om mis-
lykkede forsøk på ting man ikke har gjort før, ender opp med en sketsj som sjikanerer fattige lekfolk 
som ikke har til å dra på ferie like ofte som leger. 

Til tross for at revyen etterhvert burde kjenne sin besøkelsestid, toppes kransekaka med en 
sketsj hvor publikum inviteres til å le av pasienter med andre meninger enn meningene til personene 
bak revyen. Det insinueres at alle som mener noe annet enn tekstforfatterne er såkalte “dophuer”, 
og revyen bygger med dette opp under publikums fordommer mot rusmisbrukere. Rusmisbrukere 
har i mange tilfeller opplevd vonde ting i livene sine, og Nocebos anmelder uttrykker alvorlig beky-
mring for hvordan de fremtidige legene i revyen vil håndtere ansvaret det er å hjelpe rusmisbrukere 
med problemene sine dersom de bare vil le av alt de har å fortelle. Som leger er det utrolig viktig å 
være åpne og forståelsesfulle for at mennesker som ikke har det så lett i livet kan ty til rus. Samtidig 
er det viktig å vite at mennesker med andre meninger enn dine egne ikke nødvendigvis er under 
påvirkning av intoksikerende stoffer, selv om man som lege tenker at man vet best.

Alt i alt er MedHum/Medisinerrevyen helt ok. Det er en god del morsomme poenger, men stort sett 
krenker revyen sitt publikum på en særdeles upassende måte. Det bør, som Under Dusken på-
peker, være mulig å lage humor uten å tråkke på de svakeste i samfunnet. Et positivt innslag var 
imidlertid at revyen i år valgte å la Foetus og Bælyd synge sammen. Dette gjorde at vi som publi-
kum ble spart for to kornumre, og fikk ørene våre eksponert for forferdelig korsang i halvparten så 
lang tid. Kudos til revyen for det. Ellers var ikke dette stort å skryte av dessverre. Og hvis denne 
revyen gjenspeiler holdningene personene på og bak scenen skal ta med seg inn i legeyrket har 
Nocebo intet annet valg enn å bringe Nils M. på banen.
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En dag i Durban
Av: Karoline Hübert Sohlberg

Hei fra Durban, en stor kystby på Østkysten av Sør Afrika. 

02.45: Våkner av at det smeller utenfor vinduet. Hopper ut av sengen og løper bort til vinduet. Ser 
at bråket kom fra en bil som har kollidert med et tre. Bilen ligger opp ned i grøften. Levende bevis 
på alt vi har hørt om at gaten utenfor huset er en av de verste når det gjelder trafikkuhell. 

Utenriks

06.30: Vekkerklokken ringer. Slumrer 15 min. 

06:45: Opp av sengen. Hopper i de samme klærne som vi 
bruker hver dag på sykehuset. Legene her bruker egne klær, 
det er bare sykepleierne som har uniformer. Da vi fortalte at 
leger bruker hvite scrubs i Norge var reaksjonen «That’s so 
stupid, it’s so obvious when you get blood on you». 

07.30: Uber til sykehuset. Uber er det vi har blitt mest avhen-
gig av disse månedene (Rist kommer som en god nummer 2).  
Mens vi venter på uberen ser vi glasskår og blod etter nattens 
kollisjon. «Please drive carefully, we’re not in a rush» sier vi i det 
vi går inn i bilen. 

08.00: Forbereder oss på å presentere pasienter til overlegen 
på morgenrunden. Skal ta anamnese og undersøker barn, 
men bruker 90% av tiden på å tolke papirjournaler. Leger i 
Sør-Afrika skriver enda styggere enn i Norge, og bruker forkor-
telser på ALT. Googler FIAELS. Ingen ting kommer opp. Spør 
en lege hva det betyr. Fluid Intake After Every Loose Stool. Det 
burde vi jo forstått. 

09.00: Sengepostrunde på pediatrisk avdeling. Vi har begge 
den siste uken fått et stadig økende, kløende utslett. Ser jo 
ikke ut som myggestikk? Ille å klage over litt kløing der vi står 
omgitt av såpass syke barn, men benytter sjansen og spør 
overlegen hva han tror det kan være. Viser seg å være alvorlig 
nok til at han tar en pause fra sengerunden, viser utslettene til 
alle turnuslegene i nærheten og sprer det glade budskap (foran 
to flaue norske blondiner): «Guys, this is what chickenpox 
looks like.» Så snur han seg mot oss: «You should stay in bed 
with IV fluids.» Vi prøver å forklare at vi hadde det som barn - 
da kan vi vel ikke få det igjen...? 
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09.45: Blir sendt til helsesøsteren på Medical School. Hun avkrefter at det er både chickenpox og 
skabb (som vi frykter mest). Mest sannsynlig myggestikk. 

11.30: Sender melding til en medisinstudent om hvor dagens Tutorial (= PBL) skal være. Får vite 
at alle medisinstudentene streiker. «Don’t know when we’ll be back. Maybe in a couple of weeks.» 
Blir fortalt at streiking er et et populært virkemiddel blant studentene her, særlig når det nærmer seg 
eksamenstid. 

13.00: Surfetime. På vei ut i vannet blir vi spurt av en mann om vi kan spre asken til kona hans ut i 
havet. Takker høflig nei. 

15.00: Opp fra vannet, så en rask dusj på surfeklubben før vi går ti meter bort til stamstedet vårt. 
Lunsj og vin akkopagnert av en PBL i urologi. I Del 6 kommer det 7 radiologibilder vi skal tolke og i 
Del 8 masse histopatologi. Er noe tynt med patologi av testiscancer i Rist. Hopper til kommentars-
iden. 

16.30: Uber hjem. Mildt panikkanfall når vi kommer på at det er en måned til eksamen. Googler 
strykprosenten fra Kull 14 i fjor. Alle som var på utveksling sto. Og kull 14 er jo strykkullet? Dette bør 
gå bra. 
16.40: Melding fra en vi møtte på byen for noen uker siden om vi vil bli med på Braii (Sør-Afrikansk 
BBQ) hos ham med resten av kompisgjengen. Det vil vi.

18.30: __________________Moren er hjemme og syns det er supereksotisk med nordmenn. 

22.05: Tiger-Tiger, favorittutestedet vårt. Innser at det ikke blir sykehus i morgen. Sender mail til 
surfestedet om vi kan få surfetime klokken åtte. Blir sikkert en deilig start på dagen.

00.15: Hjem. Sender melding til Surfestedet vårt om vi kan få utsatt surfingen til ti. 
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Intervju fra Låvefæst 2018
I tradisjon tro sendte Nocebo sine to mest seriøse journalister til årets låvefest. Med oss hadde vi promil-
lemåler, blokk, blyant og båndopptaker. Vi intervjuet en nøye selektert bukett med roser, og dere får her lese 
resultatet. 

Av: Tormod Gjønnes og Karolina TM Grodås

Julie, kull 18

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Jeg heter Julie, jeg er 22 år fra Skien og stud-
erer medisin med NTNU! Woooooh. Jeg er en 
festløve, jeg er så festløve jeg...»

Hva har du i promille nå?
«Akkurat nå? Det er ikke lov å svare på. 2 kan-
skje.» (Faktisk målt: 0,9) 

Hvordan fungerer internett?
 «Det vet jeg ikke, men det jeg bruker internett 
til er å spre bilder av pikk.» 

Hvilken foreleser ville du helst ligget med?
«Flobakk. Fordi han er digg og jævlig flink. Og 
sikkert, ja, stor pikk.»

Beskriv sjekkestilen din med et dyr.
«Katt fordi jeg har en katt, og jeg elsker katter 
og jeg sniker meg på, mjau»

Hva er ditt favorittmedikament og hvorfor?
«Er alkohol et medikament? Jeg liker ikke 
Paracet jeg liker Ibux.»

Tanker om det nye kullet?
«Mine tanker om kull 18: Jeg er kongen. Du er 
ikke en dritt bitch. Du er stygg du er feit.»

Er det noe du ønsker å meddele dine med-
studenter?
«Jeg har lyst til å meddele én ting: Veldig,  
veldig kjekke gutter oppover. Det stiger med 
kullene»

Edvardt, kull 17 

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Har dere røyk? Hvis ikke må jeg avslutte in-
tervjuet.»

Hva har du i promille nå?
«69, nei 0,69» (faktisk målt: 0,2)

Hvordan fungerer internett?
«0. 1. 0. 0. 0. 1. 0. 0. Pikk.»

Hvilken foreleser ville du helst ligget med?
«Vil ikke si hvem, men når du shaker hand med 
vedkommende, får du precum.»

Beskriv sjekkestilen din med et dyr
«Jeg er en papegøye. En vest-indisk papegøye 
fordi de er intlegentle, fulle av paradigmeskift-
er, og ikke minst de er glad i bakt potet.» 

Hva er ditt favoritt medikament og hvorfor?
«Rrrrremmmmeron» Lang pause. «Jeg trekker 
alt tilbake ... Fleinsopp, fleinsopp hvor har du 
gjort av deg? Fleinsopp, fleinsopp hvor har du 
gjort av deg?»
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Tanker om det nye kullet?
«Ok, er du klar? Pølsemaker, pølsemaker hvor 
har du gjort av deg, pølsemaker, pølsemaker 
du må forta deg?» (Edvardt synger, journ.anm.)

Er det noe du ønsker å meddele dine med-
studenter?
«Det heter for faen ikke blest, det hester 
blaaaaast, Kristian»

Arththi, kull 16

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Jeg er Arththi, jeg er 20 år, studerer medisin 
3. år, masse gode venner, er KTV for IIB, trener 
og fester på fritiden»

Hva har du i promille nå?
«Eeeeee tre er sånn sykt alvorlig, kanskje sånn 
to da» (faktisk målt 1,0)

Hvordan fungerer internett?
«Liksom alle har kontakt med hverandre gjen-
nom alle nettsider de vil som Face, Insta og 
Snap ... og VG man kan lese nyheter hvis man 
vil, lese blogg hvis man vil, finne informasjon 
hvis man vil, får egentlig alt hvis man vil»

Hvilken foreleser ville du helst ligget med?
«Torp fordi han er så flink, sykt smart og sykt 
selvsikker, det er egentlig alt som telles fak-
tisk.»

Beskriv sjekkestilen din med et dyr
«Kanskje bare loke i bakgrunnen og se.» (Inter-
vjuer: «Et dyr, Arththi...») «Jeg er egentlig ikke et 
dyr men litt sånn snikende, fordi snikende når 
folk blir drita»

Hva er ditt favorittmedikament og hvorfor?
«NSAIDs, fordi det høres så sykt bra ut, bok-
stavene er bare sånn ... alle bokstavene står for 
et ord.»

Tanker om det nye kullet?
«Aner ikke hvem de er. Bare masse fremmede 
fjes, og så er det noen 99, men det er lillebrors 
alder, så jeg er litt sånn ‘skal jeg prøve meg?’» 

Er det noe du ønsker å meddele dine med-
studenter?
«Alle sammen, studiet er hardt, dere må nyte 
livet og drikke og feste så mye som mulig.»

Bård, kull 15

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Ja. Bård 24 år. Fra Kristiansund. Hull i begge 
bukselommer. Ferdig.»

Hva har du i promille nå?
«Erfaringsmessig 2,2» (Faktisk målt: 0,7)

Hvordan fungerer internett?
«Det er som en åker med masse forskjellige 
strå som vokser opp, men de forbinder seg 
sammen.»

Hvilken foreleser ville du helst ligget med? 
«Hun karkirurgen. Karkirurgi er mye blod også 
kommer hun og bare er sjef. Trykker på. Oser 
selvtillit og autoritet. Mer hun enn Slørdal.»

Beskriv sjekkestilen din med et dyr
Latenstid: ca. 1 min - «Grevling, den graver seg 
ned i et hull, men plutselig så angriper den.»

På spørsmål om det er noe han ønsker å 
meddele sine medstudenter, forteller Bård en 
upassende historie om 9/11.
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Sindre, kull 14/15

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Sindre kull 15, tidligere 14, liten blære stort 
hjerte. Har ikke droppa, bare forska, ikke at det 
er så mye bedre.» Føler du at forskelinjestudent-
er hever seg over de andre studentene? «Ja, vi 
er en liten selektert gruppe.»

Hva har du i promille nå?
«Kanskje 1,3, men GCS skår er jo fullt bra» 
(faktisk målt 0,7)

Hvordan fungerer internett?
«Man tror at det er en stor monster-PC som 
styrer det hele, og at alle er connecta med 
hverandre i et slags nettverk.»

Hvilken foreleser ville du helst ligget med 
og hvorfor?
«Har en greie for Trude Helen. Hun har ordets 
makt, suksess, blond og generelt sånn svært 
intelligent og sexy. Hun er gift da, dessuten er 
hun gammal.»

Beskriv sjekkestilen din med et dyr
«Nebbdyr kanskje fordi det chilier og håper at 
elven fører med seg noe, også bare står jeg der 
og fanger» 

Hva er ditt favoritt medikament og hvorfor?
«Benzo, få ned angsten, jeg er litt nevrotisk.»

Tanker om det nye kullet?
«Litt anonymt kanskje. De er litt ... får liksom 
ikke noe ... var på alumniposten for å få inn-
trykk av dem, også av godt hjerte selvfølgelig, 
... De var snille og greie, men de har fortsatt 
hele kvelden på å overbevise meg.»

Tuva, kull 13 

Kan du fortelle litt om deg selv?
«Jeg begynte rett fra VGS på medisinerstudiet. 
På utsiden er jeg veldig care, men på innsiden 
så bryr jeg meg faglig og til dels menneskelig. 
Dere må ikke fremstille meg på en dårlig måte. 
Dette er mitt avsluttende intervju i Nocebo.»

Hva har du i promille nå?
«Hva er normalgrensen da? 0,8. Akkurat så jeg 
kan kjøre båt.» (Faktisk målt; 1,3)

Hvordan fungerer internett?
«Det fungerer jo bare da, men det på hy-
belen på Innerøya fungerer elendig fordi 
disse musikkstudentene laster ned diverse 
Bach-komponenter ut i nattetimer. Så når jeg 
personlig skal se på Sex on the Beach, blir 
Melina uklar så de titsa får ikke jeg sett»

Hvilken foreleser ville du helst ligget med?
«Loennechen, han har hjertet på det rette ste-
det.»

Beskriv sjekkestilen med et dyr
«Ok, et litt sneaky dyr som ser jævlig bra ut da, 
kanskje en gaupe. Gaupe har jo maskara og litt 
sånn jævlig bikini-body da.»

Hva er ditt favoritt medikament og hvorfor?
«Benzo, for det er jævlig deilig å bruke. Skal 
bare fortelle personlig om en togtur jeg tok fra 
et sted i Norge til et annet med  benzo, det var 
skjønt! Skål i Smirnoff!»

Er det noe du ønsker å meddele dine med-
studenter?
«Ikke gå på så jævlig mye topptura. Det blir så 
mye press, og da får jeg litt angst.»

Tanker om det nye kullet?
«Atte de blir en god gjeng leger altså, tror jeg 
rett og slett.»
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@hedvigalexandra
Hallo alle sammen! =) 
I begynnelsen av november tok Nocebo kontakt med meg, @hedvigalexandra, for å høre hvordan 
første semester på medisin går. Og jeg viste virkelig ikke hvor jeg skulle begynne. Det er jo så syyykt 
mye som har skjedd! Men etter å ha tenkt litt var det ganske obvious hva jeg burde fortelle dere om.

Det største sjokket er kanskje at det tydeligvis er meningen at medisinstudenter skal spise makrell 
i tomat til alle måltider.  Alle vet at den eneste fisken jeg spiser er sushi. Men fordi MedFak har mer 
makrell enn alle barnehagene i Bergen til sammen, og jeg prøver å akseptere mine medstudenter, 
har jeg nå begynt med et tilvenningsregime hvor jeg gradvis lukter på større mengder makrell. Målet 
er å klare og smake på en bit innen utgangen av februar. Ønsk meg lykke til! 

Ellers er jeg overrasket over hvor lite kunnskap medstudentene mine har om sminke. Mange går 
rett og slett uten, og det hver eneste dag. Jeg har blitt kjent med noen som ikke engang sminker 
seg til fest (Kan dere tro det?).  Derfor har jeg nå søkt MEDSU om ikke-studieplanfinansierte midler 
til å opprette Medisinsk Makeup club (M-MAC), slikt at vi kan holde kurs og bidra til en vakrere 
hverdag på medisin. <3

På den mer faglige fronten har jeg valgt å bare 
gå i de mest relevante forelesningene, nemlig 
latin og Ex. Phil. Jeg ligger tross alt langt foran på 
pensumlisten. Ved UiB har vi studieprogramrettet 
ex.phil, og det har vært utrolig spennende å lære 
om teoriene som ligger til grunn for behandling-
smetoder som homeopati og kiropraktikk. Og i 
latin kan jeg oversette noe så avansert som «inop-
erabel kreft i blærehalskjertelen med spredning» til 
latin med perfekt grammatikk! 

Alt i alt er første semester tipp topp, og spesielt 
fordi jeg har med min kjære @fagresusanne, 
som på spørsmål om hvordan første semester går 
svarer: Første semester har gått som en lek! Jeg 
leste de fleste pensumbøkene i sommer, og ble 
sjokkert over at jeg kunne så mye mer enn forele-
seren. Så har egentlig droppet forelesning siden 
introuken. Anbefaler alle å se på youtubefilmer, 
og da spesielt yogafilmer. Så stiller man uthvilt på 
eksamensdagen!

Kloke ord fra Suz! Og med det avslutter jeg, og 
sier lykke til på eksamen til alle! Vi skal i alle fall få 
A! 

XOXO – Hedvig Alexandra Steen og Susanne 
Fagerli
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Det er allmenn kjent at medisinstudentene på NTNU er Norges dyreste studenter. Nå ble 
vi sikkert litt billigere i drift etter at vi halverte antall PBL-timer i stadium I, men estimert 
kostnad pr student ligger på rundt 750.000 i snitt i året. NTNU-prosjektet i Levanger har 
trolig ført til betraktelige økninger i gjennomsnittskostnaden, da et helt nytt studieløp 
ble lansert for de stakkars sjelene som faktisk takket ja til dette. Legg på det faktum at 
hverken pisk eller gulrot strakk til for å lokke/tvinge/skremme/manipulere/true student-
er til å dra på dette nye LINK (Legeutdanning I Nord-Korea)-prosjektet, og vi står med et 
medisinsk (og helsevitenskapelig) fakultet i økonomisk ruin. Gode råd var dyre. 

Løsningen fant sted i en inntektskilde som har blitt svært populær i kommune-Norge i den siste 
tiden, nemlig psykisk utviklingshemmede. Idioter er den nye olja, og distrikts-Norge har opplevd 
en gullrush av maniske eller desperate ordførere og rådmenn som prøver å stemple hele befolknin-
gen sin som alvorlig kognitivt svekket. Nå er det selvfølgelig noen kommuner som har god grunn til 
dette (les: Malvik), men den store andelen av disse ordførere hadde kun et kynisk motiv om å fylle 
opp kommunekassa for å spare penger til nye, finere ordførerkjeder. NTNU blåste i kritikken, sa 
“Challenge Ethics” og valgte å tjene penger på å stemple et helt kull på 100 studenter som psykisk 
utviklingshemmede, nemlig kull 15. 

Etter å lenge ha grublet over til tider veldig enkle eksamensoppgaver, har Nocebo kommet fram til 
at kull 15 behandles som idioter for at NTNU skal kunne håve inn en halv million i statlig støtte per 
tilbakestående student. Mens kull 14 hadde en strykprosent på over 25% på andreårseksamen og 
samme eksamen for kull 16 inneholdt kortsvarsoppgaver om det embryologiske opphavet til binyrer 
og dens bilaterale blodforsyning i tillegg til svært spesifikke spørsmål om bioteknologiloven, ble kull 
15 vist et bilde av en nervecelle og bedt om å sette navn på delene (cellekropp, akson, aksontermi-
nal og dendritt). Kull 15 kunne fått en beståttandel på 100%, men NTNU bommet på målet og lag-
de såpass tilbakestående MCQ-spørsmål at det ble nærmest umulig å tolke hva faen de spurte om 
uten å være metanolforgiftet (klassiker fra denne eksamen: Hvor mange sekunder må man vaske 
hendene med sprit?). 

Tredjeårseksamen var til gjengjeld mye vanskeligere, men NTNU tillot bruk av enkle hjelpemidler i 
form av fasit på MCQ. Igjen kunne NTNU tjent gode penger på et tilbakestående kull, men kull 15 
gjorde seg sin idiot-diagnose verdig gjennom å faktisk si i fra om at fasit sto på svært mange av op-
pgavene. Fakultetet kunne ikke innrømme at grunnen var at de behandler kullet som mentalt tilbak-
estående og måtte derfor si at uhellet skjedde grunnet en “teknisk feil”. Dermed måtte oppgavene 
med fasit fjernes, og fakultetet sto uten grunn til statsstøtte for denne gang. Kull 15 gleder seg dog 
til en forhåpentligvis lettvint høsteksamen med spørsmål som “Hvilken av disse er et symptom på 
depresjon? A: Utslett B: Glede C: Tristhet D: Priapisme”, og OSCE-oppgaver som “Gjør rede for lille 
gangetabell”!

Utdannelse



   /   27Utenriks

Kull 18 på kosetur til Riga
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)! 
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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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Terror i Litauen
Av: Nikolai Juliussen Haug

Foetus  Ex  Ore  er  angivelig  et  
mannskor  som  i  mange  år  har  
operert  i  området  rundt  Trond-
heim,  Norge.  Gruppen  har  begått  
brutale  menneskerettighetsbrudd  
og  tiltrukket  seg  fremmedkrigere  
fra  hele  landet.  De  siste  årene  
har  de  også  utført  terroraksjon-
er  utenfor  området  de  vanligvis  
opererer  i.   

https://www.fn.no/Konflikter/Foetus-Ex-Ore

Du  har sikkert  hørt  om  dem,  gruppen  som  med  
jevne  og  svært  forutsigbare  mellomrom  har  aksjon-
er  i  Trondheim.  Nettopp  forutsigbarheten  har  gjort  
at  de,  i  motsetning  til  andre  terrororganisasjoner,  
har  fått  operert  uten  innblanding  fra  høyere  hold,  
det  har  nemlig  gjort  det  mulig  å  evakuere  områder  
tidlig  og  slik  unngå  sivil  skade.  Mye  tyder  på  at  
dette  har  vært  en  velkoreografert  dans  for  å  unngå  
medias  og  PSTs  søkelys  mens  detaljene  i  operas-
jon  Pegasus  ble  lagt.  De  siste  årene  har  organi-
sasjonen  slått  til  med  full  kraft  mot  verdens  borg-
ere  som  på  tilfeldig  tid  og  sted  har  blitt  rammet  
av  gruppens  forkastelige  terrormetoder (ubekreftede  
rapporter  sier  de  har  fått  kursing  av  tidligere  fangevoktere  på  Guantanamo  Bay).  Innbyg-
gerne  i  Marokko,  Frankrike,  Storbritannia  og  nå  sist  i  Litauen  har  fått  kjenne  deres  hatske  
vrede  på  kroppen.    

Nocebo  har  intervjuet  en  litauer  som  beskriver  dramatikken  som  utspant  seg  da  manne-
koret  i  høst  uventet  stormet  en  restaurant:  «Jeg  har  aldri  vært  med  på  noe  verre.  Jeg  
er  helt  knust  og  har  vansker  med  å  beskrive  det  jeg  opplevde.  En  stor  flokk  menn  i  
kostymer  kom  løpende  inn  og  satte  i  gang  et  falskt  og  flerstemt  seiersbrøl.  Jeg  så  en  
dør  til  et  kjølerom  og  ba  folk  om  å  komme  og  gjemme  seg.  Vi  var  femten  stykker  og  
ble  der  i  flere  timer.»  Et  annet  vitne  forteller  videre  hvordan  det  satte  sitt  preg  på  hoved-
staden:  «Jeg  så  en  traumatisert  kvinne  sitte  gråtende  på  bakken,  og  jeg  så  mange  søke  
tilflukt  på  universitetet.  Vi  hjalp  med  det  vi  kunne.  Vi  ga  ørepropper  til  skadede»  Vi  har  
vært  i  kontakt  med  fakultetet  som  kommer  med  følgende  kommentar:  «Dette  er  en  or-
ganisasjon  vi  ikke  har  noe  kjennskap  til  og  det  er  høyst  spekulativt  å  påstå  at  vi  støtter  
dem  økonomisk.  For  øvrig  registrerer  vi  at  Levanger  ser  ut  til  å  være  spart  for  herjin-
gene  uten  at  det  betyr  at  vi  har  en  finger  med  i  spillet.»   



   /   31Utenriks

Et  medlem  av  organisasjonen  angriper  til-
feldige  offer  etter  å  ha  ligget  på  lur  som  en  
krokodille  i  elva  Vilija. 

Et  Foetusmedlem  fortærer  på  bestialsk  vis   
kveldens  bytte.  

«I  kveld  skal  Litauen  få  smake  kanonen  
min».  I  motsetning  til  mange  andre  terro-
rorganisasjoner  begrenser  Foetus’  sexuelle  
kontakt  seg  til  gjenstander  uten  liv. 

En  lokal  litauer  prøver  forgjeves  å  unnslippe  
Ex  Ores  skarpe  klør.
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Nocebo anmelder UKA
Av: Nikolai Juliussen Haug

Nocebo er der det skjer og i høst har vi fulgt MedHums aksjonsuke tett. Vi har søkt etter 
gode mål for å vurdere kvalitet på hvert enkelt arrangement og valgte å følge internas-
jonalt anerkjente retningslinjer ved å vurdere hvert enkelt arrangement etter barn reddet, 
karmapoeng(som har en lineær korrelasjon med antall likes på sosiale medier) og under-
holdningsverdi, alle på en skala fra 0-10. Vi oppfordrer MedHum til å bruke denne artik-
kelen til evaluering av årets aksjon. Dere kan se på denne konsulenttjenesten som vårt 
bidrag.

Samfundsmøte
UKA ble tjuvstartet i samarbeid med Samfundet om samfundsmøtet «Barn i krig». Et sterkt tema 
som fikk velfortjent oppmerksomhet. Det kom fagpersoner fra institutt for sosialt arbeid og UNICEF, 
i tillegg ble Lilas(syrisk flyktning og medisinstudent i Oslo) fløyet inn(fordi de bryr seg om flyktninger, 
men driter i miljøet).

Barn reddet: 0/10
Karmapoeng: 1/10. Journalisten fikk et par  
likes på face(inkludert hjertelike fra tante Harriet)
Underholdningsverdi: 4/10

Kick-off 
Vi har alle sett bilder av endeløse køer av utmagrede menne-
sker som står i kø for å hente dagens matrasjon i flyktningeleir-
er. For at bortskjemte norske medisinstudenter skulle få kjenne 
på kroppen hvordan dette føles ble det arrangert kick-off med 
utdeling av vafler. På velkalkulert og kynisk vis leverte de vafler 
i et tempo som maksimerte ventetiden slik at alle var på nippet 
til å gi opp køen akkurat i det de mottok vaflene. Slik desper-
ate foreldre sender barna sine først i håp om at svake sjeler 
skal gi de en ekstra rasjon sendte eldre studenter ferskingene 
fra kull 18 med dådyrøyne frem i køen i håp om å lure til seg et 
ekstra vaffelhjerte. 

Medisinstudenter i vaffelkø?

Ka feile det dæ?
En braksuksess! Nocebos Kasper Schei og kompanjong Benedikte Smenes har løpt fra oppdrag 
til oppdrag siden opptredenen på Bal Medicorum i vinter og geleidet publikum elegant gjennom 
kvelden. På grunn av måten karrierene deres har tatt av kalles de av mange konferansierenes 
Sondre Justad. Det ble levert topp underholdning fra alle lag og førsteklassingene satte tidlig stan-
darden ved å tippe at et klassisk myelomatosetilfelle var «osteonekrose». En motløs Sverre Torp 
vurderte sterkt å ta tidlig pensjon da han skjønte hva de neste 6 årene bringer. Det bør dog nevnes 

Barn reddet: -1/10. (-2 for gratis utdeling av 
vafler, +1 for salg av merch)
Karmapoeng: 0/10. Ikke en gang tante Harriet 
fikk med seg at jeg var der….
Underholdningsverdi: Som vaffelspiser 0/10, 
som observatør på menneskelig desperasjon 
6/10.
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at samme mann tidligere på kvelden avslørte sine kunnskapshull på et enkelt EKG, det er lenge 
siden den mannen har sett noe annet enn asystoler. Full sal og et ikke-eksisterende klimaanlegg 
skapte en stemning ikke ulikt den man kan forestille seg teltene etter en soldag i Jordan, klamt og 
jævlig. Nok en gang var dette velkalkulert fra MedHums side da de solgte forfriskende saft, kaffe og 
kaker i pausen. Vi gleder oss til neste år og håper man sammen med plassene kan få pakkepris på 
oksygentanker.
Barn reddet: 3/10
Karmapoeng: 2/10. Tante Harriet ga meg creds 
for å endelig søke svar, selv om hun synes det 
var merkelig at jeg flagget det på sosiale medier.
Underholdningsverdi: 10/10 
Festival
TØFL og LSL(vi vet heller ikke hvem det er) spilte opp til «festival» på Samfundet. Om man kan 
kalle to separate konserter på Samfundet for en festival hadde jeg en orgie med kjæresten samme 
kveld. Med frisk, stavangersk indiepop sendte TØFL publikum til himmels(mer i en overført betyd-
ning enn ISIS’ fremgangsmåte i Syria) og stemninga sto i taket helt til journalisten så plakaten med 
«Vipps prisen av en øl og gi et barn psykososial støtte». 
Barn reddet: 8/10
Karmapoeng: 2/10. La meg kjøpe øla mi i fred!
Underholdningsverdi: 10/10. TØFL leverte va-
rene!
Løpet/MS Orchs høstkonsert
Endelig var dagen der! Den ene dagen i året jeg kan sende melding til alle jeg kjenner, poste 
meldinger om mitt bistandsengasjement på Facebook, Instagram og Snapchat og sende brev til 
tante Harriet om hvor fælt noen andre har det og at vi MÅ gjøre noe med det NÅ! Endelig får de vite 
hvor mye jeg bryr meg om andre! Som vanlig var løpet til samme tid og sted som MS Orchs høst-
konsert. Få ting er bedre enn å kjenne regnet piske meg ømt i ansiktet og hårlokkene slå sensuelt 
og taktfast mot nakken min mens kjærlige toner fra MS Orch penetrerer øregangene.
Barn reddet: 12/10. 163.000 ble samlet inn!!!
Karmapoeng: 12/10.  
Underholdningsverdi: 6/10. MS Orchs im-
ponerte som vanlig på sin årlige høstkonsert. 
Den kulturelle opplevelsen ble dessverre forpes-
tet av andpustne løpere.
Bøssebæring
En sur og regntung formiddag, som i Trondheim kalles liten storm og i Nord-Norge fortsatt snakkes 
om som den legendariske sommerdagen i -97(1897 journ. anm.), sendte MedHum sine bøsse-
bærere ut på årets bøsseaksjon. Slitne og bakfulle førsteklassinger med dådyrøyne er tydeligvis 
empati hos Trondheims befolkning og det ble samlet inn en god slump penger.
Barn reddet: 7/10
Karmapoeng: 5/10. Journalisten savner et 
permanent bevis som fortsetter å sanke poeng 
i lang tid etterpå. TV-aksjonen har for eksempel 
t-skjorter.
Underholdningsverdi: 3/10. Endelig har vipps’ 
gjort sin inntreden også innen veldedighet og 
gjør det betydelig morsommere å se knipa man 
setter de i, de som tidligere med et gjerrig glis 
om munnen uttalte «Skulle gjerne gitt, men har 
ikke kontanter. Dere tar ikke vipps, nei?».
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Jeg er defin-
sijonen på alt 
damer vil ha 
- Steffgainz (25)“ 

Kultur

Nocebo anmelder
Av: Sigurd Gude

HVITE GUTTER
Vi er i skrivende stund allerede godt inne i sesong 2 av fjorårets største tv-hit, Hvit Gutter. 
Med selvlysende russegensere, strobelys og yngre jenter på vors i Åre blåste kongene av 
x-russefesten seerne ut av sofaen i fjor, og Nocebos anmelder vil på ingen måte si sesong 
2 står tilbake for sesong 1. 

Sesongen innledes med Knulleguttas ferietur i den private villaen de har i Spania. De bader i 
lettkledde og attraktive damer, sola steker de veltrente kroppene deres, drinkene flyter og livet 
burde vært perfekt. Likevel blir vi seere invitert med inn i Knulleguttas følelsesliv. Sesongens al-
ler første scene er begravelsen de holder over den falne krigeren K-papa. Mursteinen fra Hamar 
har nemlig fått seg dame i løpet av sommeren, og både normalt knallharde Steffgainz og Big 
Ben tar til tårene. Regissør Matsador Bjørnstadjordet spiller godt på seerens følelser her, og jeg 
tar meg selv automatisk i å unne Knullegutta en skikkelig fest i neste episode.

Tilbake ved «studiene» i Trondheim er endelig GUTTA tilbake med store bokstaver. Etter 
fjorårets konkurranse om å hooke med flest 98-jenter i fadderukene, har fakultetledelsen nå tatt 
grep og utestengt gutta  fra semesterstartens festligheter. Dette setter imidlertid ingen stopper 
for de innovative gutta, som rett og slett inviterer 
alle de eldre (til en forandring) jentene til pseudofad-
deruker hjemme hos seg. Alle gutta stiller i match-
ende hvite t-skjorter som raskt blir revet opp så 
musklene blottes. Jägeren flommer, røykmaskinen 
kjører til brannalarmen i trappeoppgangen går og 
også strobelyset fra i fjor er med. Eneste som man-
gler fra fjorårssesongen er spyfaktoren, når det til 
seerens store skuffelse viser seg at de eldre jentene 
faktisk ikke spyr like mye som 98-jentene fra Åre. 
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Elins kompendier 
IAB lanseres

Elins kompendier 
ICD lanseres

Religion

De selvutnevnte Knullegutta får en ny dimensjon i år, når et sjette medlem av gjengen flytter 
inn med Jägerkongen Big Ben. Hunken Mads med den store tatoveringen på magen er ny på 
studiet, og fungerer i serien som et bindeledd mellom snadderbarna (99-jentene) i førsteklasse 
og GUTTA. Symbiosen der Big Ben gir lille Mads husly og opplæring i Gutta-faktor mens Mads 

til gjengjeld lar Gutta få være med når han selv 
arrangerer vors for vennene sine i førsteklasse 
fungerer godt, og regissør Matsador viser at 
han også klarer å skrive inn nye karakterer og 
bygge på dem. 

Til seerens store glede viser gutta at de 
ikke har glemt gamle kunster når det kom-
mer til å arrangere fester for yngre jenter, og 
høydepunktet halvveis inn i sesong to kan ikke 
sies å være annet enn festen Homecoming. 
Etter fadesen med de eldre jentene som ikke 
spøy under pseudofadderukene annonseres 

“ 
Har aldri fått nei 
fra en dame før. 
Og uansett vet 
alle at nei = ja = 
anal. Livsmotto!
- Nebbebass (22)

Homecoming med teaseren «PS: Det kommer snadderbarn», og igjen får man som seer den 
velkjente spylukta og russebusstemningen veltende inn i stua fra tv-skjermen. Unge jenter 
bøyd over bøtter og toalettskåler, action både på dansegulvet og samtlige soverom, svette 
gutter i baris og Sjeiken 2015 rungende på anlegget. Blir ikke bedre. Den dunkende bassen er 
naturligvis på plass, og det samme er strobelysene og røykmaskinen. Magnus Nebbebassen 
Sørensen skrur på sjarmen, Steffgainz viser seg fram med å ta pullups i baris, Big Ben sjenker 
opp Jägershots og gutta legger tonen for en forrykende avslutning av sesongen. Nocebo gleder 
seg! 

Skilt ved fødselen II
I tillegg til å være en av Knullegutta har 
Magnus Nebb Sørensen i kull 16 en 
dypere og mer filosofisk side. Om han 
skrur på sjarmen og setter dådyrøynene 
i deg er han faktisk umulig å skille fra et 
hvilket som helst 1800-tallsmaleri. 
Om det er Nebbebassen som i realiteten 
er 200 år gammel, eller om motebildet i 
Bærum henger en smule bak resten av 
landet er ikke godt å si, men gutten med 
de lange lyse lokkene og det mystiske smi-
let er hvertfall kjent for å gjøre stor suksess 
på det meste han prøver på i livet, enten 
det kommer til damer, penger, jenter eller 
fitte. Dette innlegget er ikke sponset av 
Magnus selv, og journalisten oppgir ingen 
interessekonflikter.
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TANT ET PHIAS 
 - på FMH
Nocebos dyptgående journalister har nok en gang utstyrt seg med notatblokk og lupe. 
Liggende i kulissene har vi i Tant et Phias-redaksjonen prøvd å fange opp litt av hvert som 
skjer på FMH. 

Fadderukene ikke gikk helt rolig for seg i år heller, mer info om dette finnes på hookekartet. 
Enkelte i kull 18 har tråkket brutalt i salaten, og Tant et Phias registrerer derfor at hookekartet 
i år ikke er like komplett som tidligere år. #redaksjonenmågå 
Eldre studenter har også i år forsøkt å bli med i fadderukene, og spesielt en ikke navngitt 
trønder i kull 16 ble hyppig observert på samme utested som faddere og fadderbarn.
En anonymisert litauisk fadder syntes det var fint det endelig kom nye gutter på medisin. 

Økonomien i MSO blomstrer under Fabians ledelse. Som eneste frivillige studentorganisas-
jon lønner MSO flere verv i styret, og det diskuteres nå om ikke enda fler verv skal lønnes.
Alt som skjedde under MSOs årsseminar på Gol ikke ble værende på Gol i år, mye takket 
være enkeltpersoners høyfrekvente bidrag på sosiale medier.

Det dukker stadig opp nye par på studiet. Siden forrige Nocebo ble gitt ut har MTG-styret 
nok en gang vist seg å være en inngangsport til å dele sovepose, og det ryktes at en skrem-
mende høy prosentandel av jentene som gikk single inn i styret i fjor høst har endret sivilsta-
tus i løpet av året. 
Dette har ført til at en ikke navngitt lang mann i kull 16 sliter med depresjon som eneste sin-
gle gutt i kollektivet, men det er usikkert om han er på utkikk etter noe permanent. 
Det rapporteres også om at ryktet om MTG-styreturer som møteplass har spredd seg til kull 
18, men at det for nye turansvarlig ikke blir nødvendig, ettersom det å være pianist (i et revy-
band) har god effekt hos damene.

Bilyd utnevner faktisk #CB uten at de aktuelle kandidatene utfyller alle kriteriene.

Frustrerte gutter på kull 18 melder at de ikke får ha jentene på kullet sitt i fred, men at de 
til stadighet plages av tilbakevendende eldre studenter. Spesielt en bukett gutter fra kull 16 
infiltrerer nå hyppig kull 18-vors etter at de har gitt opp damene på kull 17.
Heldigvis for kull 18-gutta var kun et mindretall av disse kull 16-guttene med på MSO-hytte-
turen, og det utnyttet kull 18 til det fulle.

Etter at Tant et Phias for omtrent to år siden kunne avdekke at sørlending (15) og østle-
nding (16) har funnet tonen er Tant et Phias stolte av å kunne annonsere at det er tredje/
fjerdeklassebaby på vei. Gratulerer!

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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Discover Weekly

BOOMIN8EM

Amanda Tenfjord
Fra First Impression til No Thanks innom Let Me Think 
for så å ende opp på Pick a Card. Amanda beskriver 
møtet med sin nåværende samboer Håvard i sin nye EP, 
helt fra han tok henne med storm under en frisk blæst på 
rulleskøyter i fjor vinter. Hun sa tydeligvis først nei takk, men 
etter mye om og men virker det som hun har latt ham få 
sjansen til å trekke et kort. Håvard har tydeligvis hatt flaks 
og trukket rett, og det unge blomstrende paret deler nå en 
fasjonabel leilighet med utstikt til Finalebanen. Derfra diktes 
det nye toner som skal velsigne medisinstuendentes (og alle 
andres) ører, og Amanda med manager Håvard eksporterer 
stadig musikk til alle verdenshjørner. @amandatenfjordofficial 
på insta kunne senest forrige uke melde om utsolgt konsert 
i Berlin. Nocebo ønsker Håvard og Amanda lykke til videre 
i både kjærlighets- og manager-artistforholdet, og håper 
neste låt som kommer heter Yours Forever.

Pirumitten Aleksander Ousdal har gjort 
sitt inntog i kull 18. Ikke bare slår han 
hardt fra seg på hookekartet, men også 
på youtube. Med storhits som Evig Ung 
2013, The Wankees 2013, Soria Moria 
2013 og John Beer 2013 er det ikke rart 
damene vrimler rundt denne kjekkasen. 
Ryktene skal ha det til at han faktisk slår 
om til autotune når han skal sjekke dam-
er, eller “Wankees” som han kaller det.

Coll ft. Ousdal

På medisin går han helst under alter egoet Nathaniel, men 
Nocebo er stolte av å kunne annonsere at Håvard Breivik 
har en artistkarriere bak seg. På låten Lava av Lil Truls rap-
per Breivik under artistnavnet BOOMIN8EM. Men hva betyr 
egentlig BOOMIN8EM? Hvem skal boominates? Og hva gjør 
man egentlig når man boominater noen? 

“Skulle egentlig bli, men jeg ække din, for jeg er en G, jeg 
hakke tid til deg og din drit” 



40   / Siden sist

Det store korslaget stod i år på Ås. Det rappor-
teres om flere Bilyderinner nede for telling, og 
man kan vel neppe si Bilyd gikk seirende ut av 
korslaget i år. Kampen mot å bli oppfattet som 
flinke piker derimot, den kjempes fortsatt med 
full styrke.

Nocebo Gratulerer
Etter den ubeseira gullsesongen til Placebo FC 
i 2015 har det medisinske publikum vært sult-
eforet på suksess. Flere nøkkelspillere fra kull 
11 og 12 har blitt solgt, og erstatterne som er 
hentet inn har ikke hatt nivået man først antok 
da man valgte å hente dem. Resultatet har blitt 
et Placebo FC krigende nederst på tabellen år 
etter år, og nå er tilstanden såpass kritisk at 
manager Gustav Graabak vurderer å slå PFC 
sammen med Bevegelsesvitenskap. Da er det 
en stor glede for alle patriotiske og/eller sport-
sentusiastiske medisinstudenter at jentelaget 
endelig har begynt å levere varene. Etter et 
knakende godt overgangsmarked i sommer 
med en rekke profilerte nysigneringer, har høst-
sesongen budt på opptur etter opptur, med 
blant annet en knusende 5-1 seier over syke-
pleierstudentene. Etter at fotballsesongen endte 
med plass i A-sluttspillet, klinka jentene til med 
seier i Placebolekene over guttelaget. Nocebo 
gratulerer! Gustav Graabak bes ta kontakt med 
PFCJs trener, Hilde Østnor, for innføring i 4-4-2, 
soneforsvar og flip the cup. 

Siden Sist
Det er alltid like morsomt å følge med når nye 
medisinstudenter svarer alle når en fellesmail 
sendes ut. Enda morsommere er det når en 
femteklassing gjør det samme. Vi gleder oss til 
å se deg på Newton, Richard!
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Placebosjefens hjørne

Hei alle venner!

Vi i placebo ble ferdige med vår nest siste blæst som styre 
for noen uker siden. Det var mange linjer, kull og klasser vi 
skulle besøke for å opplyse om den fantastiske Fak-fes-
ten! Og gud så slitsomt det var å løpe rundt over alt i 
Trondheim for å nå ut til hver eneste liten sjel som studerte 
noe som har med helse å gjøre!
Men det er jo alltid gøy med blæst når man får så god 
respons!
Nå er det jo ikke lenge til vår tid som styre er over! :((

Så har jo også Fak-fest kommet og gått, og jeg kan vel 
nå si at jeg plutselig setter ekstra stor pris på forsvaret når 
det var så mange amerikanere og canadiere fra Trident 
Juncture-øvelsen som var med på å fylle studio26! 

Også må jeg jo også nevne at jeg så revyen, og herregud 
så flinke folk er! Jeg hadde høye forventninger, men ikke 
så høye! Det var jo virkelig kjempebra! Jeg skjønner ikke 
hvordan det kan være så mange multitalenter på medisin. 
Gi noen til meg plis

Ellers håper jeg det er mange som har tenkt seg til å kom-
me på generalforsamlingen til placebo i starten av januar! 
Kom for å stille til verv, eller kom for å stemme, det blir 
god stemning (og pizza) uansett!

Peace

Hjørnet

Noen hevder det var tilfeldig og en feil at kull 15 fikk utdelt fasiten til eksamen på eksamen.
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Sitater fra forelesning
«Kreftbeskjeden er vanskelig for legen, men kan også være vanskelig 
for pasienten» - H. Fjøsne med en solid søknad til å overta ansvaret for 
LPK-kurset. 

“Kan man spise hjerne for å bli smart når man er dum, funker det?” 
Slørdal  

“Innenfor skallebeinet har man hjerneceller, hvertfall de fleste av oss” 
Knut Aasarød

“Det skal ikke så mye arsen til for å ta livet av noen, for 
de av dere som skulle være interessert i det” 
Bent Hellum 
 
“Da jeg jobbet som turnuslege i Levanger kom det inn 
masse nesebrudd. Alle var fra Verdaln” 
Vegard Bugten  
 
“Alt blir dårligere med alderen, just ask me” 
Vi vil ikke vite, Tor Elsås 
 
“Er dere bevisst nå?” 
Geir Bråthen underviser IIA i bevissthetstap  

“Disse huskereglene består ikke alltid #metoo-testen” 
Geir Bråthen om hjernenerver 

“Norge er et vakkert land, men det er ikke skapt for 
trombektomi” 
Bent Indredavik 

“Prednisolonbehandling ved vestibularisnevritt øker 
risikoen for å bedre funksjonen av likevektsorganet” 
Haakon Arnesen synes egentlig ikke bedret funksjon er 
noe særlig 

“Jeg må bare få si det at det er mye her som er velegnet 
for multiple choice spørsmål” 
Eylert Brodtkorbs gjennomgang av epilepsimedisiner  

Sitater

“I pausen kommer det et lite kunstnerisk innslag” 
Eylert Brodtkorb annonserer sin egen høytlesning av 
Dostojevksi 

“Vedkommende er ikke akkurat på første hylle når det 
kommer til ekteskap” 
Aasly forklarer hvorfor dystrofia myotonica er en sjelden 
sykdom 

“Om å gjøre å få av damene klærne på overkroppen” 
Aasly skal inspisere pectoralis major og består ikke 
#metoo-testen til Bråthen 

“Om du tar eldre folk og obduserer dem, etter at de er 
døde forhåpentligvis, vil du finne masse hjernesvulst” 
Ole Solheim 

“Det er ikke noe 8-4 jobb å bli så arrogant som jeg er 
blitt” - Linn Getz om hvor lite hun liker legekonsultasjon 
på mobilen, og hvor engasjert hun er i saken 

“Det kan være vanskelig å vurdere dysartri, spesielt i 
Trøndelag” 
Tore W. Meisingset sliter fortsatt med språkbarrierer 
 
“Er man alene på vakt er det alltids en risiko for å bli 
drept, partert og voldtatt.” 
Heidi Haugland liker ikke å være igjen på poliklinikken 
etter stengetid.

NJUVS
Sykepleierstudentene har atter en gang tatt 
seg vann over hodet og forsøkt å gjøre som 
de andre linjene på NTNU. Denne gangen ikke 
som et patetisk forsøk på revy eller immball, 
men linjeforeningsavisen NJUVS i form av to 
A4-sider printet ut og hengt opp på oppslag-
stavla på Øya Helsehus. Når alt kommer til 
alt viser det seg at Nocebo ikke lenger er så 
lavterskel som vi trodde. Eller bare at medisin-
studenter har alt for lite å gjøre og alt for god 
tid.

Bal Medicorum-krise
Fortvilte sjeler i kull 13 har gått i vinterdepresjon 
etter å ikke ha fått billetter til Bal Medicorum. 
Så lenge noen husker har man kunnet vente til 
et par dager før ballet med å skaffe seg billet-
ter, og dermed få billett til halv pris, men i år ble 
ballet utsolgt på kun noen få timer. Som om 
ikke det var nok bestemte den skamløse Bal 
Medicorum-komiteen seg for å ha venteliste i 
år, og det er dårlige utsikter for den stakkars 
sjetteklassegjengen som står i fare for å ikke få 
med seg sitt siste ball på studiet.
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Kull 18
Kull 18
Kull 18
Ekkokammer
Damvall
TJ
Sigurd og Karolina
Riga
Blæst
Pizza som møtemat
Downs syndrom
Karoline Wollan
Iran
IKEA Showroom
Placebo FC Jenter
Tredjeårsbaby
ICD11
Mads
Royal Garden
Osteonekrose
Utveksling til Levanger
GUTTA 18
MSO 
isfit
Foetus

Legespritposten registrerer…

...at Nocebo har blitt semiseriøse og bruker slack 

...at det var kamp om vervene i Nocebo

...at valget ble avgjort med stein saks papir

...at integriteten derfor er tilbakevunnet

...at #detblerevy

...at #detblerasisme

...at Damvall og TJ skrev hele reyven helt alene

...at har de også skrevet hele Nocebo?

...at nummeret kommer ut rekordtidlig i år

...at er dette julenummer? 

...at Studenter Uten Grenser har en fin forkortelse 

...at kull 18 ikke kunne være med på revyen fordi de                                                                                                                                               
    hadde forelesning i kommunikasjon
...at foreleserne er lei av kull 18
...at Medisinstudentenes Psykiske Helseopplysning                                                                                                                                  
    fortsatt er i oppstartsfasen
...at det er intriger I kull 18
...at verv i Nocebo er mer populært enn SR og Nmf
...at det snart er jul
...at det betyr eksamen for kull 15
...at Karolina er et juletre
...at Trams ikke fikk lov til å ha hyttetur
...at kull 18 er så glad i skolen at de arrangerer julebord                                                                                                                                         
    på LAB
...at kull 14 arrangerer julebord for insjkullet 15

Kull 12
Janteloven
Engasjement i revyen
Emigrapolis
Bruteig
TJ
Kristian og Nikolai
Krakow
Blæst
Juleblot
Abort
Steffgainz
Per Sandberg
Studsalen
Placebo FC Gutter
Femteårsbaby
ICD10
Mats
Scandic Lerkendal
Myelomatose
India og Sør-Afrika
GUTTA 16
Frivillig arbeid
UKA
Bilyd

Vi tar ikke blanco over “student” på legestudentkortet, gjør 
vi vel?

Inn    Ut
Til slutt
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Legespritposten


