


Velkommen,
kull 12!



3

N
oc

eb
o

Nocebo 20©12 medisinstudentene ved DMF, NTNU. Hvis du kopierer fra innholdet uten å legge spenn på bordet, 
kommer vi og årelater deg. Så holder vi hodet ditt under vann til du ikke kan puste mer. Husk, vi er i besittelse av 
skolemedisin med futt i.

“Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og forøvrig kan man gjøre som man vil.”

Nocebos sommerutgave 2012
Utgitt av:  Det medisinske fakultet, NTNU
Eigentlege redaktørar: Øyvind Løseth Elvetun og Trygve Kjensjord
Mytterileiar: Nora Haaland Serigstad
Bokstavrimar: Kasper Schei
Faddersjef 2012: Johannes G. Bruteig
Fleirkulturell: Michel Gulati
Vims: Marie Viel Møllersen
På ferie: Hanna Stoll
Viktig fyr: Bjørn Lyngen
Gammel traver: Carl Pintzka
Små grå: Eivind O. Samstad

Halla, ferskis!

Som sommarredaktørar i me-
disineravisa Nocebo er det ei ære å 
kunne gje deg som fersk medisin-
student på NTNU, di første utgåve 
av Nocebo. 

Du lurer sikkert på kva du held i 
handa no. Det er sommarutgåva 
av vaktbikkja, sladderkjerringa og 
dagsordensetjaren på Det medi-
sinske fakultet. Me er tidsskriftet 
Nocebo. Inkje mindre. 

Me har teke i bruk seine som-
markveldar for å lage denne blekka 
til deg. Motivasjonen er ingen an-

Nocebo mottar støtte fra 
Studentsamskipnaden i Trondheims 
sponsor-program:

02 2012
Leiar

nan enn at me har vore fyrsteklass-
ingar, me òg, og ingen er betre til å 
ta imot studentar enn studentane 
sjølv. Difor sit me no og snekrar 
saman denne avisa. Difor har lin-
jeforeininga MF Placebo forsaka 
eksamenslesing for å førebu fad-
derveke. Difor står kull 11 klare til 
å lose dykk gjennom immatrikuler-
inga i august. 

Kort sagt, du har kome inn på eit 
studium der det finst ein enorm 
dugnadsand. Det skal bli ei glede 
å bli kjent med deg, og me vonar 
du vil vere med og bidra. 

Velkommen til Trondheim, 

Nora og Kasper
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Faddersjefen
Trondheim

Velkommen til Trondheim, og 
gratulerer med å ha kommet inn 
på et av Norges mest interessante 
studier!  Og attpåtil i landets beste 
studentby, ikke verst! Tro meg, 
dette året blir en fryd og en fest. 

Festen starter allerede med den 
fantastiske Fadderuka. Her skal 
grunnlaget for fryden resten av 
året legges. For er det noe jeg er 
overbevist om, så er det at et godt 
samhold i kullet er viktig for at 
trivselen skal være på topp. Vi i 
kull 11 er klare for å gjøre dere 
den tjenesten våre faddere gjorde 
oss – nå er nemlig vår eneste 
oppgave å gi dere den best tenkelige 
starten på deres nye tilværelse som 
medisinstudenter!  

Under Fadderuka skal dere altså 

sveises sammen, og det på de 
merkeligste vis. Uten å avsløre 
for mye om hva som skjer i de 
forskjellige arrangementene, kan 
jeg melde om at dere kommer til 
å gjøre ting dere sent vil glemme! 
Men dere har ingenting å frykte 
(unntatt dåpen selvfølgelig), det 
er bare å møte utfordringene dere 
støter på med de sosiale antennene 
vendt godt ut!
Programmet er fullspekket av 
sosialt samvær og gøy, og bør 
inneholde noe som faller i smak 
for alle og enhver. Og for dere som 
er redd for at Fadderuka bare skal 
fly forbi: navnet er misvisende, 
herligheten varer i to hele uker. 
Jeg gleder meg til å bli kjent med 
dere,

Johannes G. Bruteig

Placebosjefens hjørne
Gratulerer så mye med å ha kommet inn på medisin i Norges beste 
studieby, Trondheim! Dere er nå i startgropa av et løp fylt med spen-
nende utfordringer, nye venner og ikke minst: MYE moro! 

Med denne kull-12-utgaven av den 
eminente medisineravisa Nocebo i 
hånda kan dere klappe dere selv 
på skulderen fordi dere har nådd 
målet med å komme inn på me-
disin og kan nå sikte dere inn på 
andre ting. Boplass skal finnes, fly-
ttelass skal kjøres, ny by skal møtes 
for noen av dere, dere skal inn i et 
nytt miljø med masse mennesker 
dere aldri har møtt før – inn i det 
ukjente! Det fine er at dere alle skal 
det! Sånn, da har dere i alle fall en 
ting til felles, så er det bare å ta det 
derifra.

Jeg husker mange spurte meg om 
«hvorfor valgte du medisin?». I 
begynnelsen varierte svarene litt 
utfra hvem som spurte og hvordan 
humøret var den dagen. Noen 
ganger var det «for å redde ver-
den» andre ganger «nei, hvorfor 
i huleste gjorde jeg det…». Helt 
bestemt på det blir jeg nok aldri. 
Det er mange forskjellige grun-
ner til at man vil studere medisin. 
Noen av dere har kursen strak mot 
nevrokirurg fra dag 1, andre (som 
undertegnede) vimser litt rundt 
og får den ene inspirasjonen et-
ter den andre uten å se noe tydelig 
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Kjære nye student!

Velkommen til Trondheim og 
velkommen til Det medisinske 
fakultet ved NTNU. Vi er svært glad 
for at du valgte å studere hos oss. 
Vi skal derfor gjøre alt vi kan for å 
gi deg en god utdannelse slik at du 
får den kunnskap, de ferdigheter 
og holdninger som skal til for å 
bli en god lege i Norge og verden 
for øvrig. I november i 2007 pre-
senterte de største avisene i Norge 
resultatene fra Norges største stu-
dentundersøkelse Studmag som 

er studentenes egen dom over stu-
diene og studiestedene. Konklus-
jonen var at NTNU har det beste 
medisinstudiet. Vi ønsker å leve 
opp til dette også i fortsettelsen.

Det er ofte en tøff overgang å beg-
ynne å studere medisin. Mengden 
kunnskap som skal læres virker 
uendelig. Du skal vite at dette 
er noe de fleste føler i starten av 
studiet og katastrofefølelsen som 
du kan få når eksamen nærmer 
seg er ikke av ny dato. Med jevn 
og systematisk arbeidsinnsats går 
det vanligvis greit og det tar litt 
tid og bli vant til et studium hvor 
mengden kunnskap som kan læres 
er større enn hva som er mulig. 
Ved aktiv deltakelse i PBL grup-
pen, på kurs og i forelesninger vil 
du bli klar over hva som forventes 
av deg. Vi har også læringsmål 
som forteller hva som forventes av 
deg til eksamen.

Vel, nå ble det mye snakk om 
hva som skal læres. Du må også 
huske på å skaffe deg venner, 
dyrke de vennskapene du har og 
ikke glemme at det finnes mange 
fritidsaktiviteter. Trondheim er en 
kjempebra studentby med mange 
ulike aktiviteter og tilbud. Vi vil 
at studentene våre skal se tilbake 
på studietiden som en tid med 
mange hyggelige opplevelser, også 
utenom studiet. Bli kjent med 
byen og hva den har å tilby.

Igjen - velkommen til det beste 
medisinstudiet i Norge. Vi gleder 
oss til å bli kjent med deg og til et 
livslangt samarbeid. Ta kontakt 
hvis du trenger hjelp.

Dekanus doserer

Stig Slørdahl
Dekanus, DMF

Sørg for å ta vare på denne 
blekka. Det står mye nyt-
tig informasjon i den, og 
den kommer til å være fin 
å skue tilbake på senere.

endepunkt. Og det er det jeg synes 
er blant det beste: man har nesten 
uendelig med muligheter gjennom 
dette studiet, både faglig og sosialt.

Medisinstudiet er et krevende 
studie, ingen hemmelighet der. Da 
er det viktig å få tatt ut det beste 
av seg selv. Man trenger en arena 
der man kan gi og skape energi i 
samspill med andre for å få balanse 
i hverdagen, så trives man enda 
bedre. Det er her at viktigheten av 
et rikt sosialt liv og godt nettverk 
rundt seg kommer inn. Det er lett 
å få her!

Å starte på nytt studie er noe av 
det morsomste jeg vet, fordi man 
får bli kjent nye mennesker med 
så forskjellige bakgrunner som nå 
på hvert sitt vis har bestemt seg for 
i alle fall ett likt mål. Forskjellige 

bakgrunner betyr forskjellige in-
teresser og det er mye å ta seg til 
utenom lesesalen. Det er fotballag, 
håndballag, turgruppe, seksualun-
dervisning, politisk engasjement + 
+, og ikke minst gjør vi i MF Pla-
cebo det vi kan for å lage arrange-
ment der dere blir godt kjent med 
andre med(isin)studenter i byen! 
Deres første møte med oss er Fad-
deruka og senere blir dere med på 
låvefesten (legendarisk), juleblotet 
(legendariskere), Åre-tur (legend-
ariskest) og mye mer. Her er det 
noe for alle!

Det er med andre ord en sammen-
satt gjeng på medisinstudiet og 
alle setter sitt preg på hverdagen 
til hverandre på forskjellige måter. 
Det er nettopp det som gjør at det 
er et så fargerikt fellesskap – noe 
for enhver smak - som er så viktig 

for en bra studiehverdag. Det blir 
spennende å se hva dere i kull-12 
bringer med dere.

Nyt ferien, vi gleder oss til å ta i 
mot dere i august!

Vennlig hilsen,
Bjørn Gardsjord Lio
Leder av MF Placebo

Trondheim
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Din fyrste skuledag
Guide

Alltid greitt å bli ferdig med alle formalitetar. Tysdag 14. august er din fyrste dag som medisinstudent. 
Anten du er fersk student eller rutinert gløsar, må du møte opp denne dagen.

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

Litt etter 08:30 ruslar me opp til 
Gløshaugen for å delta på im-
matrikuleringa, som startar klok-
ka 09:00. Det vil fyrst vere eit lite 
show ved vasskraftlaboratoriet 
ved Gløshaugen før ein går i tog 
til den store plenen på baksida av 
hovudbygget, der det store showet 
er. Deretter er det ein seremoni 
i auditoriet i Kvinne-/barnsen-
teret på sjukehuset, med all den 
prakt staselegheit det medisin-
ske fakultetet meiner høver seg. 
Showet på Gløøshaugen er for alle 
dei nye studentane ved alle studia, 
medan det som skjer ved sjuke-
huset på Øya er eksklusivt for deg 
og dei andre medisinstudentane i 
kullet ditt.

Dette er stort sett innhaldet i det 

offisielle programmet. Det er det 
same kvart år, akkurat som det 
trønderske veret (ein del regn, my-
kje vind og nokre innslag av sol). 
Heldigvis treng du ikkje å uroe 
deg.

Universitetsområdet på Gløshau-
gen er stort, og sentermodellen på 
sjukehuset gjer at det heller ikkje 
her er noko problem å gå seg vill. 
Dersom det skulle skje med deg, 
eller du av ein annan grunn skulle 
trenge nokon å snakke med, er det 
berre å ringe faddersjef Johannes 
G. Bruteig på tlf. 456 72 447 så 
vil alt ordne seg. Det er ingen 
kleskode, men immatrikuleringa 
er såpass høgtideleg at du heller 

ikkje verkar dum dersom du er litt 
pynta. Det er derimot veldig viktig 
at du møter opp. Du har møteplikt, 
og fråvere medfører tap av plassen. 
Sei frå dersom du ikkje kan møte!

Etter at det offisielle programmet 
er unnagjort, tek fadrane over og 
deler dykk inn i faddergrupper. 
Det er starten på faddervekene, 
som kjem til å bli ei veldig fin tid, 
både for dykk og for oss. Kva som 
skjer dei neste dagane kan du lese i 
programmet som er trykt på midt-
sidene. Merk at her kan det skje 
ein del endringar, så hald deg opp-
datert på www.mfplacebo.no eller 
på fjesboka.



7

Guide

Sjekkliste
Klipp ut, teip fast til baderomsspeilet og kryss av etter hvert som du har utført alt på 
denne lista. Dette er det viktigste du har å gjøre før du er etablert medisinstudent:

2. Underrett mor om at du flytter.
Hard kost for mange foreldre. Det er lurt å sukre pillen 
- nå halveres det månedlige matbudsjettet deres, og de 
kan dra inn noen høvdinger på å leie ut rommet ditt.

1. Takk ja til plassen.
Dette har du huska å gjøre, ja? Hvis ikke må du få ut finger’n! Når du har 
gjort dette, kan du ønske førstemann på ventelista god tur til Polen.

3. Betal semesteravgift.
Beinharde krav. Du får ikke cash før du har betalt denne. Du tror kanskje at 
bidraget til SAIH er symbolsk? Hah, de 20 kronene kan komme godt med!

4. Søk studielån.
...også kjent som studielønn. “Æss, dette fikser jeg i august, 
ikkeno stress”, tenker du. Men husk at Satans Ranekasse har 
saksbehandlingstid på 2x UDI.

5. Skaff bolig.
Les først boligguiden senere i denne avisa, og så finner du deg et billig 
krypinn sammen med noen medsammensvorne som ikke er altfor blyge.

6. Flytt.
Flaks at du sa fra til mor! Hun hjelper deg nå med å 
pakke. Neste stopp IKEA Leangen.

7. Meld deg opp til eksamen.
For Guds skyld, ikke glem dette. Du vil ikke stå der og krangle med en 
maktsyk pensjonist i et svett eksamenslokale på vårparten.

8. Skaff ID-kort.
Viktigst av alt er adgangskort til sykehuset. Mister du dette, kommer 
portørene og gjør kål på deg og sender deg hjem til mor pr. B-post.

9. Heng opp portrettbildet av mor.
Sørg for å ha et moraliserende blikk festet på deg hver gang 
du ramler inn i din nye bolig - for nå begynner fadderuka!
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Trondheims billigste døgnleie! 
   
 Organisasjonsarbeid 
 Flytting 
 Innkjøp 
 Turer 

 

Bilen står sentralt parkert på Finalebanen  
ved LAB senteret 

 

www.studbil.no 
 



9

 

Trondheims billigste døgnleie! 
   
 Organisasjonsarbeid 
 Flytting 
 Innkjøp 
 Turer 

 

Bilen står sentralt parkert på Finalebanen  
ved LAB senteret 

 

www.studbil.no 
 

Din guide til hybel.no

Leilighet med 2 soverom
Leilighet med 2 soverom i gåavstand fra Gløshaugen. 
Kalvel-tv inkludert og mulighet for bredbånd. Fin 
standard! Adresse: Utleirveien. Leie: 7000.

Nocebos kommentar: Kalvel-TV kan jo komme godt 
med. Gåavstand til Gløshaugen, njaaa... i alle fall 
gåavstand til Norges mest trafikkerte rundkjøring. 
Her kan du bo, hvis kommunen vedtar å destruere 
Omkjøringsveien og bygger gratis gondolbane til 
sykehuset.

Enebolig med 5 hybler ved NTNU-Dragvoll
5 hybler,  5 minutter gangavstand fra Dragvoll, enebolig/
bofelleskap med stor hage, vaskemaskin, tørketrommel 
etc. Ledig fra 1. juli. Leie inkluderer strøm, ADSL, kabel-
TV. Leie: 4000.

Nocebos kommentar: Ja, du har mange venner som 
skal gå på Dragvoll. Ja, du kommer fra et lite sted og 
trives på bygda. Men gjør deg selv en tjeneste: Ikke 
end opp i en bolig her ute. Samme hvor billig det er.

Kollektiv på Ila for 6
Trivelig, lyst og stort kollektiv for 6 på Ila. 10 min 
gangavstand til sentrum. Nærbutikk. Buss til dragvoll 
rett utenfor døra! To do og dusj. Eget vaskerom. Adresse: 
Ilevollen. Leie: 3900.

Nocebos kommentar: Definitivt det beste alternativet. 
Ila er bra, Ila liker vi. Rolig strøk, sentrumsnært og 
finfin beliggenhet. Men den nevnte nærbutikken er 
noe dritt. Det er lettere å jakte dyr sjøl, som i gamle 
dager, enn å skaffe mat i denne kooperativen.

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

Konklusjon: Ikke tro på alt som står i boligannonsene. 
Om du vurderer en bolig, finn ut hvor den ligger og hva 
som ligger i nærheten. Spør deg selv om du ser for deg 
å stå opp tidlig om morgenen og sykle/gå fra stedet til 
sykehuset. SiT har mange fine studentboliger med god 
beliggenhet, men her er det venteliste. Kanskje kan du 
flytte sammen med noen venner for å spare husleie? 
Lykke til, og velkommen til byen!

Ny student
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Ny student

Bøker!
- hvilke skal man kjøpe til 1A?

Husk; du har ikke dårlig 
tid. Eksamen er i juni. Alle 
eldre studenter har for-
skjellige favoritter, men det 
er bare du som vet hva som 

Hvis du ikke vet hva du vil 
ha, kan du stikke innom 
biblioteket og prøve ut litt 
forskjellig. Tapir bokhan-
del på Gløshaugen har alle 
bøkene, men kanskje er de 

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

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

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

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

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

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

Youtube: Det komplekse i cellebiologien er ofte godt forklart på kjære You-
Tube. Kanalen GarlandScience er ofte nyttig. http://www.youtube.com/user/gar-
landscience

Lippincott: Sammenfattet lærebok i biokjemi på engelsk. Mange syns dette er 
“må ha”-bok, mens andre synes den er ganske unødvendig, og at det holder godt 
med forelesningene til Sluppis (Geir Slupphaug) og wikipedia. Står veldig mye 
mer i den enn det vi forventes å kunne, og man kan lett bli forvirret. God hvis 
man vil skaffe seg litt utfyllende kunnskaper. Meget oversiktlig og ryddig.

•	 Biokjemi
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Ny student
Vurder om du vil ta deg 
råd til en PDA (liten PC) 
om du ikke har en bærbar 
du lett kan ta med deg 
fra før. Det sparer deg for 
hundrevis av utskrfter og 
tung skolesekk i mai.

Ikke grav deg for dypt ned 
i ting - om du dykker ned 
i dypet, husk å av og til ta 
en tur opp til overflaten 
etter luft.

•	 Histologi
Histologi er et fag der man ser på mikroskopisnitt og lærer seg å gjen-
kjenne hvordan strukturene ser ut på cellenivå. I dette faget bør det 
kjøpes lærebok. Tre alternativer er de vanligste. Enten kun Wheater’s, 
eller Wheater’s og Geneser, eller kun Ross. (Eventuelt Wheater’s og 
Ross. Eventuelt alle sammen for full forvirring - virkelig unødvendig!)

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Najeeb: Indisk doktor med youtube-forelesninger på engelsk. Utrolig kunnskapsrik, med virkelig gode 
og forståelige forklaringer av vanskelige konsepter. Kraftig indisk aksent på uttalen, så litt vanskelig å forstå 
hva han sier de første minuttene før du venner deg til det. Ganske mange forelesninger på youtube, tilgang til 
enda flere kan kjøpes, men koster flere tusen kroner.

Edutainment!
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Nytt sykehus - gamle sykdommer
Campus Øya

Medisinsk Teknisk Forsknings-
senter (MTFS) rommer fakultet-
sadministrasjon, forskningslabora-
torier, studentorganisasjonslokaler, 
lesesal og datarom. Bygget er ikke 
nytt, men masse glass og stål gir 
bygget et tidløst preg som minner 
vagt om andre bygg i glass og stål. 
Ønsker man heller nostalgien bare 
et godt gammelt sykehus kan tilby 
er 1902-bygget en sikker vinner. Ta 
på deg hvit frakk, ta deg en bolle i 
en designsofa og drøm om tidene 
da lobotomi var the cutting edge. 
Fuck yeah.

Byggfase 1 består kort og godt 
av bygg som stod ferdig i 2005-
2006, og innefatter Kvinne-barn-
senteret, Laboratoriesenteret og 
Nevrosenterene. De to førsnevnte 
blir du raskt kjent med på grunn 
av de store auditoriene KBA og 
LA21, hvor du vil få dine første 
store forelesningsopplevelser. Er 
du av de meget eksklusive studen-
tene som kom inn i øverste 10% 
kan det hende du vil få tildelt PBL-
rom på et av nevrobyggene første 

året, men sykehusets sentralnerve-
system vil være mest interessant i 
uketjenesten tredje studieår (lurer 
du nå på hva PBL er, så er det en 
vesentlig del av det pedagogiske 
opplegget på studiet). Hva som el-
lers skjer i byggene er langt på vei 
hintet i navnene.

Byggfase 2 er enda ikke helt kom-
plett, og studentene venter spent 
på at Kunnskapssenteret skal stå 
ferdig i 2013. Her skal vi blant 
annet få nytt bibliotek og mange 
lesesalplasser. 

Bevegelsessenteret må ha blitt 
navngitt av en sarkastisk sjel i 
helsebransjen, da senteret huser 
hovedfagfeltene ortopedi og rev-
matologi. De første årene vil man 
uansett bare benytte bygget for 
sine utmerkede korridorer, hvis 
dekorasjoner har klart flerkulturelt 
preg. I skarp kontrast til det hvite 
tøyet man svinser rundt i. Motera-
sisme eller snikreklame for Blenda 
hvitt? Ta debatten i fadderuka!
Akutten og Hjerte-Lunge-senteret 

(AHL) er bygget med helikopter-
landingsplass, og vi håper de fleste 
ikke får se innvollene av dette byg-
get før senere i studiet. Alternativet 
blir at legene må kikke på dine. 
Dersom man likevel ønsker en 
sniktitt anbefales mindre skader 
som kan behandles i den flunkende 
nye legevakten.

For de mer sadistiske sjeler anbe-
fales kantina i Gastrobygget. Her 
kan man forhåpentligvis friste 
mage-tarmpasienter med en saftig 
matpakke mens man høylydt dis-
kuterer livretter. Bygget huser også 
avdelinger for blodsykdommer og 
kreft, og er således et sted hvor 
man ikke bør lage altfor mange 
ablegøyer. Latter er kanskje den 
beste folkemedisin, men her rynk-
es det på nesen over upassende 
munterhet. 

Du vil snart også stifte kjennskap 
med Øya helsehus. Bygget blir du 
snart glad i, for det er her du lærer 
å kjenne dine medmedstudenter 
(første med med leses “meed”, 
andre leses “medd”) på kroppen. 
Foruten formelle tafserom, eller 
ferdighetslabber som de også ka-
lles, rommer helsehuset den største 
studentkantina i tillegg til syke-
pleierstudenter. Med andre ord 
mat for både mage og netthinne.

Er du klar for å bli en del av Europas mest moderne sykehus, eller leser 
du bare den private posten til din sønn/datter/ektefelle/one night stand? 
Selv om svaret er aldri så interessant må Nocebo dessverre gå ut ifra at 
du er noenlunde klar for det. For å gjøre deg enda mer skikket for denne 
innvielsen, tilbyr vi dette spennende kræsjkurset i helsebyggvitenskap. 
Allerede nå skjønner du at dette blir moro.
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Levende timepl@n
Timeplanen ved DMF er alive and kickin’. Denne oppdateres oftere enn du liker, så sørg 
for å sjekke innom flere ganger daglig. Adressen er http://timeplan.medisin.ntnu.no

Øvst i dette vinduet klikkar du på «vel semester.», og 
vel Medisin -> 1A -> Høst. Samstundes sørgjer du for 
at du har vald rett år, altså 2012. Øvst kan du klikke på 
«vel dato» og bestemme deg for kva dag du vil sjekke 
timeplanen din for. Du skulle no ha eit oversyn som 
liknar på det til venstre her

Din fyrste verkelege skuledag er måndag 20. august. 
Slik timeplanen ser ut no, skal du altså ha den fyrste 
forelesinga di i KBA klokka 11:15 denne dagen. Du 
må likevel følgje med, for dette kan bli endra fleire 
gonger fram til skulestart. KBA kan du forøvrig lese 
meir om seinare i denne blekka.

Ved å klikke på kvar enkelt forelesing får du opp meir info. Namn på 
forelesar og ein konvolutt du kan klikke på for å sende mail til forelesaren 
er med på dei fleste forelesingane, resten varierer litt. Ofte står det nemnd 
nokre stikkort og eit raskt samandrag av det som skal gås gjennom. 
Under punktet «Læremidler» har ein del lagt ut ei Powerpoint- eller 
pdf-fil med samandrag av forelesinga. Denne kan du laste ned og lese 
gjennom på førehand, om du vil. Mange føretrekk å skrive ut denne til å 
ta notat av det forelesaren seier.

Undervisningsmetodane til forelesarane varierer. Nokre deler fortsatt ut handouts med lysbileta frå Power-
point-forelesingane sine, andra forventar at du skal laste dei ned på førehand sjølv, medan ein siste kategori 
(som er meir eller mindre utrydningstruga) ikkje nyttar powerpoint i det heile, og du må sitje og notere alt dei 
seier. Før kvar forelesing lønnar det seg å søkje opp namnet til forelesaren i «Læremiddelbank» øvst i Levande 
timeplan, for å sjå om det er noko du bør få med deg av læremiddel.

Ny student
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BadCom
- vilt og vått

Høsten 2012

En av de mest adrenalingivende aktivitetene du kan ta deg til som 
fersk student i Trondheim er Badekarpadlingen 2012.

29. september 2012 arrangeres 
badekarpadlingen på Nidelva, 
BadCom. Dette er Trondheims 
største årlige studentarrangement, 
med over 5000 tilskuere i 2007. 
Badekarpadlingen går ut på å 
trosse elementene og erobre den 
mektige Nidelva i selvmekkede 
flåter bygget på badekar. Selve 
konkurransen er delt opp i to disi-
pliner, fartskar og showkar. 

Fartskar er en gren med høy sport-
slig og teknisk prestige. Her er det 
om å gjøre å bygge et fartøy som 
kan krysse elva raskest mulig. 
Showkar er tilrettelagt for større 
flåter. Dette er elvas krigsskip, og 
skal romme opptil ti mann. Målet 
med showkar er å hente en skat-
tekiste fra motsatt side av elva og 
bringe den trygt tilbake. Imidler-
tid er det langt mer enn et kappløp. 
Her skal de forskjellige linjene 
måle muskler ved å kaste vem-
melige terrormidler og selvfølgelig 
ved god gammeldags bording. 
Kun sikkerheten setter grenser for 
kreative innslag på dette området. 

På kvelden holdes en bankett med 
god mat og prisutdeling. Det kul-
este karet får mye heder og ære, så 
vær kreativ. 

Tross alt er dette en konkurranse 
mellom linjene, og sabotasje er 
dermed et sentralt emne i bygge-
prosessen. Så det kan være lurt å 
holde byggeområdet hemmelig... 

I tillegg til selve padlingen holdes 
det showfest litt før selve padlin-
gen. Her er det opp til de enkelte 
linjene å stille med en morsom 
eller kul forestilling. De beste får 

opptre på Marinen, tilskuerplas-
sen, på den store dagen. Medisin 
har alltid vært veldig flinke på 
dette området! 

Alt i alt er badekarpadlingen en 
unik og vanvittig opplevelse, og en 
pangstart på en morsom studietid! 
Det er dessuten en ekstremt sosial 
aktivitet som medisin har rykte på 
seg til å være gode på. 

Er du med på festene og byggin-
gen er du nesten garantert å få 
deg mange nye venner! Engasjer 
deg tidlig! 
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Fadderuka

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

Kjære framtidige fadderunge, 
velkommen til medisin! 

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

Fadderveka startar 14. august kl 
08.30. Da skal du møte opp utan-
for Samfundet. Det raude, syl-
inderforma Samfundet ligg i El-
gesetergate 1 rett ved sørbrua over 
Nidelva, og er eit kjent landemerke 
og møteplass for trondheimss-
tudentane. Ved trappa utanfor 
hovudinngangen står fadrane i 
raud skjorte og ventar på deg, og 
så går vi i samla flokk oppover til 
Gløshaugen der immatrikuleringa 

finner sted kl. 09.00. 

For at du skal ha det gøy under 
fadderveka, få nye venner, skjønne 
kva du går til og kanskje tilmed 
finne noko å halde på med på 
fritida, har vi nøye sett saman eit 
vakkert og variert faddervekepro-
gram. Etter immatrikuleringa og 
ein seremoni ved Det medisinske 
fakultetet nede på sjukehuset, blir 
de delt inn i faddergrupper med 
faste fadrar. Bruk dei aktivt, spør 
og grav om det du lurer på, der er 
grunnen til at dei er der! 

Dei komande dagane vil vere fulle 
av alskens aktivitetar, festar med 
berre medisinarar og med andre 
linjer, og til slutt Dåpen, kor du blir 
teken opp som fullverdig medlem 
i linjeforeininga MF Placebo. Im-
matrikuleringsballet rundar av 
fadderveka veka etter Dåpen, og 
der får du treffe studentar frå dei 

eldre kulla etter ballmiddagen. På 
neste sida i blekka finn du oversyn 
over aktivitetane i Fadderveka. Riv 
det ut og heng det på veggen! 

Så var plutselig faddervekene 
over, og skolebenken krev sitt til 
det fulle. Er all moroa over no? 
Nei, utan atterhald, det er no den 
verkelige moroa byrjar. Det er no 
Badekarpadlinga er, medisinar-
revyen MedHum-revyen vil ha 
deg med, medisingruppene som 
Medisinernes seksualopplysning 
og Medisinernes turgruppe som 
du kan lese meir om seinare i ble-
kka, vil utan tvil ha deg med, ISFiT 
kjem og det blir nye, feite medisin-
festar! Det er berre å byrje å glede 
seg, det gjer i alle fall vi!

Etter kvart finn du ut kva du vil 
gjere utanom studiet, og da er du 
glad for  at du trakk det lengste 
strået og valde Trondheim som 

Velkommen  til  Fadderuka 2012!
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Velkommen  til  Fadderuka 2012!
Fadderuka

studentby, for her er det verkelig 
mye å gjere! Mange vel å engasjere 
seg i NTNU Idrett, NTNUI, el-
ler bli med på eit eller anna vis på 
Samfundet. Kanskje finn du noko 
heilt anna du vil lære deg her òg – 
det er ekstremt med tilbod, og du 
er aldri den einaste som prøver ut 
det nye! 

Men du treng ikkje å tenke på det 
no, for først er det fadderveke! 
Meld deg på gruppa «Medisin-
ernes fadderuke NTNU 2012» på 
Facebook og sjekk ut jamlig linje-
foreininga si nettside www.mfpla-
cebo.no og Facebook-gruppa for 
dei siste oppdateringane. 

Vi sjåast på Samfundet 14. august 
som fadder og fadderunge!
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FADDERUKA 2012
•	 Her kan du lese om alle aktivitetene som planlegges for dere 

under Fadderuka 2012, for å skape en pangstart på høsten 
som venter.

Tirsdag 14.08.12 – IMMATRIKULERINGSDAGEN
Endelig braker det løs! Møt opp utenfor studentersamfunnet 08:30, så 
skal vi sørge for at dere loses gjennom deres første dag som medisinstu-
denter. Det blir en del formelt snakk, men også uformelle festligheter 
med faddergruppene litt seinere på dagen, så her er det bare å glede 
seg! Samfundet venter denne kvelden - på tide å stifte bekjentskap du 
kommer til å ha med deg gjennom studenttida di her i Trondheim.  

Onsdag 15.08.12 – TOUR DE L`ÎLE og GUTTE-/JENTEVORS 
«Hjelp, jeg har gått meg vill,» sa førsteklassingen som droppa Tour de 
Ile. Dumt av deg! Dette er nemlig muligheten til å få en gøyal omvisn-
ing på sykehusområdet, og samtidig få vekket konkurranseinstinktet. 
Det kan komme godt med utover Fadderuka! 
På kvelden inviterer fadderjentene alle guttene i kull 12 til vors, og vice 
versa. Dette blir et av de mest folksomme vorsene i Fadderuka, men 
det gjør vel ikke noe om det blir litt intimt? 

Torsdag 16.08.12 – INFOMØTE OG MEDISINSKE 
FADDERLEKER 2012
Klar til å gruse dine medstudenter i uhøytidelige aktiviteter og 
idretter? Lek, moro og vennskapelig rivalisering står på agendaen i 
Høyskoleparken. Prisen som Medisinsk Mester 2012 henger høyt, så 
ta på deg klær det går an å bevege seg i, for her kommer det til å gå 
hardt for seg! 

Fredag 17.08.12 – IDRETTSDAG 
Idrettsdagen er en heidundranes mulighet til å demonstrere dine ferdi-
gheter – enten de ligger i sport eller andre steder. Her legges det nemlig 
vekt på flere ting enn bare sportslig suksess! Kreativitet og team spirit 
er minst like viktig, bare vent å se. 
På Idrettsdagen får dere også sett Idrettsbygget på Gløshaugen, som er 
treningssenteret for veldig mange av studentene her i Trondheim. Så 
hvis du planlegger å komme i form i løpet av året, hvorfor ikke beg-
ynne allerede denne fredagen?  

Lørdag 18.08.12 – GRILLING OG BADING I KORSVIKA, COL-
LEGE-FEST MED ARKTITEKTENE
Selv om ferien er ved veis ende betyr ikke det at sommeren er over. 
Vi tviholder på lyset og varmen, og drar dere med til Korsvika for å 
nyte det årstida har å by på. Og hvis værgudene ikke er med oss, ja, da 
finner vi vel på noe annet gøy! 
På kvelden er det på tide å treffe studenter utenfor medisinstudiet. 
”Hva er vitsen?”, spør kanskje du. Vel, selv om vi er ganske glade i oss 

selv her nede på Øya, må vi innrømme at vi til tider kan være litt isolerte fra det 
store studentfelleskapet i Trondheim. Det akter vi å gjøre noe med! Derfor har 
vi takket ja til invitasjonen vi fikk av arkitektstudentene fra Gløshaugen om å 
komme til Skibolig, festens høysete blant arkitektstudentene. Selve festen er en 
College-fest, og man kan forvente seg alle de amerikanske klisjeene vi kjenner 
fra filmverdenen (ryktene går om røde plastkopper, beer pong, øltrakting og 
backyard concert). Har du noe typisk amerikansk å ha på deg kan du ta det på, 
har du det ikke, blåser du i det og kommer allikevel – det er ikke en utkledn-
ingsfest. Dette blir stort!

Søndag 19.08.12 – JUNGELREBUS I BYMARKA
Søndag er turdag med familien, og din nye medisinerfamilie skuffer så visst 
ikke! Utflukten går til Geitfjellet, den lokale fjelltoppen. Kjedelig skogstur, 
tenker du? Det er nok så langt fra sannheten du kommer. I strålende solskinn 
(forhåpentligvis) vil du og faddergruppa di bli satt overfor en rekke utfordring-
er som setter samarbeid og kreativitet på prøve mens du bestiger en vakker 
trondheimstopp. Det loves en av de morsomste dagene i fadderuka og en vak-
ker utsikt på toppen. Husk for all del joggesko og nistepakke, samt å smiske 
med fadderne.

Mandag 20.08.12 – PUB-TIL-PUB og BACK TO SCHOOL
Kva dag er vel betre til å prøve ut tilbodet av pubar i Trondheim enn måndag? 
Anten du er ny i byen eller velvandra i utestadjungelen i Trondheim er dette 
eit arrangement vel verdt å få med seg. Ein vil ha moglegheit til å bli kjend 
med sine medkullingar på tvers av intimgrenser, lage song/kamprop, ta seg ei 
velfortent øl undervegs, og løyse morosame oppgåver (ja, det vil bli kåra ei vin-
nargruppe) - og alt dette på dei beste pubane i Trondheim! Kvelden endar med 
den legendariske back-to-school-festen, der alle medisinkull er inviterte. Gjer 
dykk klare til ein heidundrande start på fadderveke nummer 2!

Tirsdag 21.08.12 – PIRBADET OG MIDDAG MED NMF OG DNB 
Slappe av i et varmt basseng dagen derpå? Og det uten å betale en krone? Ja, 
takk! DNB og Nmf har snekret sammen en dag som har det meste en student 

For detaljer, oppdateringer og endringer, se

www.mfplacebo.no
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FADDERUKA 2012
selv her nede på Øya, må vi innrømme at vi til tider kan være litt isolerte fra det 
store studentfelleskapet i Trondheim. Det akter vi å gjøre noe med! Derfor har 
vi takket ja til invitasjonen vi fikk av arkitektstudentene fra Gløshaugen om å 
komme til Skibolig, festens høysete blant arkitektstudentene. Selve festen er en 
College-fest, og man kan forvente seg alle de amerikanske klisjeene vi kjenner 
fra filmverdenen (ryktene går om røde plastkopper, beer pong, øltrakting og 
backyard concert). Har du noe typisk amerikansk å ha på deg kan du ta det på, 
har du det ikke, blåser du i det og kommer allikevel – det er ikke en utkledn-
ingsfest. Dette blir stort!

Søndag 19.08.12 – JUNGELREBUS I BYMARKA
Søndag er turdag med familien, og din nye medisinerfamilie skuffer så visst 
ikke! Utflukten går til Geitfjellet, den lokale fjelltoppen. Kjedelig skogstur, 
tenker du? Det er nok så langt fra sannheten du kommer. I strålende solskinn 
(forhåpentligvis) vil du og faddergruppa di bli satt overfor en rekke utfordring-
er som setter samarbeid og kreativitet på prøve mens du bestiger en vakker 
trondheimstopp. Det loves en av de morsomste dagene i fadderuka og en vak-
ker utsikt på toppen. Husk for all del joggesko og nistepakke, samt å smiske 
med fadderne.

Mandag 20.08.12 – PUB-TIL-PUB og BACK TO SCHOOL
Kva dag er vel betre til å prøve ut tilbodet av pubar i Trondheim enn måndag? 
Anten du er ny i byen eller velvandra i utestadjungelen i Trondheim er dette 
eit arrangement vel verdt å få med seg. Ein vil ha moglegheit til å bli kjend 
med sine medkullingar på tvers av intimgrenser, lage song/kamprop, ta seg ei 
velfortent øl undervegs, og løyse morosame oppgåver (ja, det vil bli kåra ei vin-
nargruppe) - og alt dette på dei beste pubane i Trondheim! Kvelden endar med 
den legendariske back-to-school-festen, der alle medisinkull er inviterte. Gjer 
dykk klare til ein heidundrande start på fadderveke nummer 2!

Tirsdag 21.08.12 – PIRBADET OG MIDDAG MED NMF OG DNB 
Slappe av i et varmt basseng dagen derpå? Og det uten å betale en krone? Ja, 
takk! DNB og Nmf har snekret sammen en dag som har det meste en student 

For detaljer, oppdateringer og endringer, se

www.mfplacebo.no

kan ønske seg: gratis tur til pirbadet, gratis middag og gratis info om 
hva Nmf og DNB gjør for deg som student. Vel, det siste er i hvert fall 
viktig å få med seg. 

Onsdag 22.08.12 – D-FEST
La kreativiteten strømme, og målbind dine medstudenter med et ko-
styme som begynner på bokstaven D. Som dere sikkert kommer til å 
få høre tusen ganger liker vi medisinere å gjøre ting ordentlig, så her 
vil vi ha oss frabedt halvhjerta forsøk! Det blir selvfølgelig en premie 
til vinneren av beste kostyme.
Uten at dere behøver å føle noe press, altså…

Torsdag 23.08.12 – MEDISINERFORENINGENE PRESENTERER 
SEG
Selv om det blir nok av lesing i årene som kommer, kan jeg garantere 
at du får tid til å engasjere deg i noen av de mange aktivitetene me-
disinerforeningene tilbyr. Men hva? Mangfoldet er stort, så en kort 
presentasjon av hva som skjer utenfor lesesalene her på studiet er på 
sin plass. 

Fredag 24.08.12 – GRILLING PÅ FESTNINGEN
Navnet sier alt - grilling, noe godt å drikke, parkaktiviteter, kos og 
hygge. Alt sammen oppe ved festningen. Slå følge med noen faddere 
hvis du ikke kan veien! 

Lørdag 25.08.12 – DÅP OG DÅPSFEST
…hemmelig. Men dåpsfesten smaker ekstra godt som ekte medisin-
student. 

Søndag 26.08.12 – OMVISNING I NIDAROSDOMEN 
Ny i Trondheim du også? Eller har du bare lyst til å lære mer om byen 
du har bodd i siden du var litja? Da er en omvisning i Nidarosdomen å 
anbefale! Det er ikke mye som er bedre enn å kunne ta med seg mor og 
far inn i Trondheims viktigste kulturelle reisverk, og brife med artige 
fun facts om kirkens små og store finurligheter. Dette er veldig lære-
rikt og interessant, så sleng dere med! Opplegget er dessuten gratis. 

Torsdag 30.08.12 – IMMATRIKULERINGSBALL
Vemodig nok må også Fadderuka 2012 ta slutt en gang, men den skal i 
det minste avsluttes med et brak. Pene klær, god mat, høytidelige taler, 
uhøytidelige taler, premieutdeling, dans og moro – immatrikulerings-
ballet har fått et velfortjent rykte for å være legendarisk. 

•	 All info om oppmøte og slikt får dere senere, ikke fortvil! 
Nå er det bare å drømme seg vekk i de fantastiske arrange-
mentene.



20

Fadderkomiteen
Du lurer kanskje på hvem som står bak fadderukene? I tillegg til det høyt verdsatte Placebo-styret har vi 
en fadderkomité som gjør sitt ytterste for at de første ukene dine på NTNU skal bli uforglemmelige. Hele 
andreklasse rister også i gledesrus etter å være fadderne dine, vi er her for deg! Vi gleder oss til å møte dere, 
og du som fadderunge bør også glede deg til å møte oss!

Faddersjef,
Johannes Bruteig
Vår kjære, flinke, kule faddersjef! Johannes er hvor det skjer, 
når det skjer, og sørger for at det skjer! Som hovedansvarlig er 
det han du skal takke når du i september synes at fadderuka 
har vært tidenes beste opplevelse! Er forresten singel. 

Ballansvarlige,
Benedicte Teigland og Michelle 
Hansen 
Disse herlige jentene lokker fram 
din indre prins/prinsesse til fad-
derukas høytidelige og vakre avs-
lutning. Pakk finstasen, puss dans-
eskoene og gjør klar til et aldeles 
suverent immatrikuleringsball.

Fadderuka

Tour de l’Île- ansvarlig,
Hanna Stoll
Alt er nytt og stort på Campus 
Øya, og det er lett å gå seg vill. 
Derfor har herlige Hanna laget en 
utfordrende rundløype som set-
ter store krav til både orientereren 
som samarbeideren i deg. NB: Kan 
smøres med tysk saltkringle. 

Kvissmester,
Esten Vandsemb 
Med livsabonnement på Hjem-
met og en kløpper på morsomme 
trivia, har kvissmesten Esten det 
som skal til for å sette sammen en 
utfordrende og velbalansert quiz 
når Trondheimssola glimrer med 
sitt fravær. 

Idrettsansvarlig,
Håvard Solvin
Hunken Håvard skal sørge for at 
du får svettet skikkelig i løpet av 
fadderukene og har ansvaret for 
en idretts¬dag som på kreativt vis 
setter din kondisjon, ballfølelse og 
lagånd på prøve. Finn fram jog-
geskoene, et morsomt lagtema og 
bli med! 

Jungelrebell,
Kasper Schei 
Ingenting er som friskluft i Trond-
hjemsnaturen! Turistforenings-
drengen Kasper tar deg med ut i 
Bymarkas dype skoger og legger 
opp til et rebusløp som gir trening 
til både kropp og sjel. Her venter 
både utfordringer og velvære. Se 
opp for sau og lemen.

Pirbadet- og DNB-ansvarlig,
Martinus Velle
I enhver komité trengs en gluping 
som fikser velvære til folket. Mar-
tinus har med kløkt og dyktighet 
skaffet tidenes avtale med en avs-
lappende dag på Pirbadet og påføl-
gende smøringsmiddag med DNB. 
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Fadderuka

Fadderleker-ansvarlig,
Solveig Quam Simonsen 
Med kull 11s høyeste aktiv-
itetsnivå, et bredt glis og gjallende 
Stord-latter, sørger Solveig for en 
rekke krevende og lattermilde øv-
elser under de Medisinske Fadder-
leker, kombinert med særdeles høy 
trivselsfaktor.  

Pøbb-til-pøbb-pøbel,
Nora Haaland Serigstad
Ny by, nye vasshol. Nattdronninga 
Nora gaidar deg trygt gjennom 
Trondheim sin utestadsjungel og 
gjev deg uvurderleg kjennskapen 
om kvar du finn dei verkeleg saft-
ige oasane. Tek lett imot smisk, så 
lenge det er på nynorsk. 

Dåpsgeneralen
Når fadderuka nærmer seg slutten, 
er tida inne for den store Dåpen. 
Generalen har ansvaret for at du 
blir skikkelig døpt, og holde et 
våkent øye med deg under hele 
fadderperioden. Dåpsgeneralen 
er streng, men rettferdig, og i bak-
lomma har han svartelista som du 
aller helst ikke vil bli en del av. 

Som førsteklassing er det stort sett tre forelesningsauditorier du trenger å forholde deg til på sykehuset. 
Nocebo forbereder deg på hva du har i vente.

Dine første auditorier

LA21, 2. etasje Laboratoriesenteret.
Siste generasjons auditorium og en fryd for øyet. Dette er 
virkelig en Rolls Royce i denne sammenheng. Mulighet 
for videokonferanse, Smartboard, splitscreen og videoo-
verhead. Det eneste som mangler er en foreleser som kan 
bruke det. Skjult inngang bak sikrer syvsoverne en ubemer-
ket entré, og med trådløst nett trenger man ikke følge med 
før i time to.

KBA, 1. etasje Kvinne-barnsenteret.
Med knapp margin det beste auditoriet. Noen i byggetrinn 
1 hadde støpsler til overs – og gjemte disse under stolradene 
i KvB. Du og PC’en din kommer til å prise dere lykkelige 
over denne strømkilden den dagen biokjemi og cellebiologi 
blir kjedeligere enn 3. runde VG-nett. Inngangen er plassert 
bakerst, så foreleseren er den eneste som ser deg når du 
sniker deg inn et kvarter forsinket.

Øya Helsehus,  Ferdighetslaboratorium
Mer enn bare en kantine. Her finner du åtte 
ferdighetslaboratorier/forhørsrom, samt ypperlig teknologi 
med store plasmaskjermer, kamera med opptaksmuligheter 
og om du er heldig - en undersøkelsesbenk eller to. Her 
kommer du til å tilbringe mange timer i semesterene IAB 
og IC. Kaffen i kantina er billigst på Øya, men smaker også 
deretter.



Trondheim A til Å
AtB
Desse må du uunngåeleg setje din lit til så 
lengje du ikkje er busett midt i smørauga. 
Eit busselskap som ikkje alltid er 100% 
påliteleg.

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

Choco Boco
Mogleg den beste kaffien i 
byen (men dei har òg øl)

Dahls
Mogleg det beste ølet i verda

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

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

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

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

ISFiT
International Student Festival in Trond-
heim. Store greier, går av stabelen 7. til 
17. februar 2013.

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

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

Labsenteret
Eit ganske nytt bygg med ganske mange dører du 
treng ID-kort til. Her foregår mykje av undervisn-
inga det fyrste året, her vil du ha lesesalplass.

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

Nidar
God sjokolade, har fabrikk med fabrikkutsal i 
Trondheim. Kjøp gjerne inn i forkant av fadder-
vekene og del ut til fadrane..

Olav Tryggvasson
Langhåra venstreback på Ranheim på 70-talet. 
Neida, grunnleggjaren av byen, og den høgaste 
statuen du finn.



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

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

QRS-kompleks
Veit du ikkje kva eit QRS-kompleks er, seier du? Gled 
deg til forelesningane med kardiolog Jan Pål Loenne-
chen.

Rosenborg
Å hei å hei å hei å håååå. Ditt nye favorittlag.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Åre
Årets store høgdepunkt kjem i januar. Sverige, 
snowboard og starköl i skjønn symbiose.
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Medisinstudent i Trondheim

Alle foto: NTNU Info

Høsten 2012

Trondheim er ikkje som andre 
studentbyar. Medisinstudentar 
er ikkje som andre studentar. 
Studentane frå heile landet har i 
mange år vore med på å setje sitt 
preg på byen, og dette kjem du til 
å merke allereie i løpet av fadder-
veka.

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

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

finne seg nokre gode venner (vel-
dig nødvendig sidan du uansett 
kjem til å berre sitje på lesesalen).

Neida, ein sit ikkje berre på lese-
salen på medisin, men det er like-
vel nyttig å få seg gode vener. Utan 
dei vil studietida bli lang og tung, 
medan ho fort kan bli for kort med 
dei. Det er viktig å hugse at «det 
ordnar seg», eksamen er nemleg 
ikkje før til våren. Betre mogleghe-
it til å engasjere deg og more deg 
enn det du har no i fyrste semester 
får du ikkje, det blir nemleg ikkje 
mindre å gjere i seinare semester.
Haustsemesteret er fagleg sett ik-
kje så veldig krevjande: Med litt 
jamn jobbing med medisinfaga 
(vil verkeleg tilrå dette sjølv om 
det til tider kan verke tungt og 
tørt) og eit skippertak før eksamen 

i examen philosophicum og per-
spektivemnet, så vil du sleppe å 
måtte ta med deg bøkene heim til 
jul. Det er altså nok av tid til Med-
Hum, MSO og MTG, eller even-
tuelt sjakk og seiling om du føre-
trekk det. Du kan finne det meste i 
Trondheim.

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

Det er ein god fellesskap på tvers 
av klassane, og det er det berre å 
utnytte.
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Medisineravisen Nocebo - hvor journalistisk integritet snur i døren, og møter
kildekritikken på vei ut.

Redaksjonen anno 2012:

Deler av redaksjonen. Slik ender en stor del av våre redaksjonsmøter. 

Øyvind Løseth Elvetun
Trygve Kjensjord
Marie Viel Møllersen
Karoline Dragnes
Sveinung Aaker
Solveig Medalen
Kari Mostad
Anders Blilie
Hallvard Fredriksen
Ingvil Lund
Øyvind Wilsgård Simonsen
Lars Magnus Aker
Lasse-Marius Honningsvåg

Hanne Regine Hognestad
Petter Moe Omland
Marianne Arstad Elden
Eivind Grong
Andreas Mellbye
Espen Lund Johannessen
Mattias Undlien
Eirik Øksenvåg
Michel Gulati
Johanne Marie Iversen
Nora Haaland
Hanna Stoll

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

Vi er en redaksjonell gjeng på 
rundt 20 studenter (vi er ikke så 
flinke med tall. Eller ord, for den 
del) fra de fleste årskull, som fire 
ganger i året gir ut en utgave av 
denne studenteravisen. Enkelte 
påstår at innholdet i bladet sjelden 
har en seriøs tone. Det stemmer 
nok. Andre påstår at bladet ikke 
har noe "innhold". Det stemmer 
nok også.

Før hvert nummer har vi redak-
sjonelle møter (fest) for å slå fast 
hvilke Watergate-skandaler vi skal 
avsløre til neste nummer, etter 
hvert nummer samles vi (fest) for 
å slå fast hvorfor vi ikke klarte å 
avsløre noen skandaler denne gan-
gen heller, og en gang i året mot-
tar vi kasse på kasse med juleøl 
fra landets bryggerier for å snekre 
sammen Nocebos årlige juleøltest 
(superfest).

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

Dette illustrerer nivået på humor-

en i Nocebo. Du kan med andre 
ord bare trekke oss oppover. Vi 
oppfordrer alle dere fra kull 12 på 
det sterkeste til å tenke på å bli med 
i redaksjonen vår. Vi drikker mye 
øl, og av og til skriver vi ned noen 
greier. Følg med på mail!

Vi sees til høsten,

Øyvind - som i likhet med min me-
dredaktør Trygve ikke fikk lov til å 
lage sommerutgaven i år. Delvis på 
grunn av mangel på tid, hovedsak-
lig grunnet vår inkompetanse.
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Medisinstudentforeningen i Trondheim har fått det klingende navnet ”Placebo”. Placebo 
kommer til å bli din første ordentlige venn i din nye by, og det er den eneste vennen som 
100% sikkert kommer til følge deg i tykt og tynt gjennom hele studietiden. 

Men du kommer raskt til å 
oppdage at Placebo ikke er 

som alle andre venner. 
Placebo er den sprelske 

vennen du aldri har hatt. 
Vennen som plutselig drar 
deg med på uforutsette og 
gale påfunn når du minst 

venter det.

Når du egentlig føler at du 
burde sitte på lesesal eller 

komme deg hjem i seng, vil 
du plutselig oppleve at Place-
bo prikker deg på skulderen 
og overtaler deg til å gjøre 

noe helt annet. Gjennom din 
studietid i Trondheim kom-
mer du, med skrekkblandet 
fryd, til å vente på Placebos 
neste påfunn. Når? Hvor? 

Hvordan?

Samtidig som du hater Placebo for dens utilregnelige innpåslitenhet, kommer du til å elske 
Placebo for dens energiske kreativitet og påvirkningskraft. Gled deg til å møte Placebo!

Medisinerforeningen Placebo
- din venn i nøden

Uten Placebo Med Placebo på eksamensturnering

Uten Placebo Med Placebo på låvefæst

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

Organisasjoner
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Har du lyst til å lære 10.-klassinger å tre på kondom?
Diskutere klamydia og russeknuter med russen?
Undervise i anatomi for blinde?
Være med på spennende seminarer og lære masse om sex og samliv?

Da er antagelig Medisinernes seksualopplysning (MSO) noe for deg.

Kunne du tenke deg en hyttetur med kullkammerater og noen reale fester, samtidig som 
du lærer om alt fra pedagogikk til dendrofili (seksuell tiltrekning til trær) kan du ikke la 
sjansen gå fra deg! Den legendariske og tradisjonsrike hytteturen finner sted i oktober. Den 
vil du ikke gå glipp av - så hold et ekstra øye med eposten.

MSO eksister ved alle de medisinske fakultet i Norge. Vi underviser 10.-klassinger, russ, 
konfirmanter, folkehøyskoleelever og andre. Målsettingene våre inkluderer å redusere an-
tall uønskede svangerskap og aborter, samt fremme unges seksuelle helse, mentalt og fysisk. 
Bortsett fra at du gjør en kjempeviktig jobb, er det å være MSOer kort fortalt utrolig moro. 
Med vårt “pensum” blir et oppdrag aldri kjedelig, og du får sjansen til å bli med i en livlig 
gjeng med undervisere. Det er utfordrende, utrolig lærerikt og gir mange nyttige erfaringer 
som du får bruk for som lege. Og om du alt har begynt å bekymre deg for eksamen; du skal 
ikke se bortifra at du smiler og sender en varm tanke til MSO en vakker maidag.

Organisasjoner

Medisinernes Seksualopplysning

Placebo Ballklubb 

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

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

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

Til handballglade jenter: Til fotballglade gutar:

Gutelaget i fotball har 4 år på bak-
en, og kan med glimt i auget og 
dreisen på ballen sjarmere alle me-
disinerjenter i senk. Klubben legg 
stor vekt på sosial trivsel, at ein 
skal ha det gøy, men samstundes 
strebar me etter gode sportslege 
resultat. 

Fotballaget for gutar speler i 6. di-
visjon studentserie, der dei målar 
krefter med andre studentlag i 
byen. Her er det blodeg alvor, og 
det ligg prestisje i kvar einaste 
kamp.

Til fotballglade jenter:

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

Bli med dersom du tykkjer det 
er gøy å spele fotball. Det er like 
viktig for oss med det sosiale som 
det sportslege – så lenge me aud-
mjukar INDØK! Me speler sjuar i 
studentserien og ligg foreløpig på 
2. plass. Dette er fyrste gongen me 
deltek i serien og me har store pla-
nar om å vinne mot dei andre lin-
jelaga – bli med på vårt brakande 
gjennombrot!Treningar vil bli annonserte i god tid, per mail!
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NMF er medisinstudentenes avde-
ling av den norske legeforeningen. 
Vi er partipolitisk uavhengige og 
har som hovedoppgave å arbeide 
for medisinstudentenes faglige, 
økonomiske og sosiale interesser 
både på lokalt og nasjonalt plan. 
Hovedarbeidsområdene er ut-
danning, lønn og turnustjeneste 
for leger. Vi har lokallag ved alle 
de fire medisinske fakultetene i 
Norge samt et lokallag for norske 
medisinstudenter i utlandet. Til 
sammen har vi ca. 3500 medlem-
mer. De fleste medisinstudentene i 
Norge er Nmf-medlemmer.
Lokalt i Trondheim står vi bak 

ulike arrangementer og kurs.
Dette inkluderer blant annet:
-   Velkomstmøte for det nye kullet
-    Pleiemedhjelperkurs
-    Førstehjelpskurs
-    Akuttmedisinkurs
-    Juleverksted
-    Turnusmøter
-    Etc.

Som medlem har du også en rekke 
medlemsfordeler, blant annet mot-
tar du Legetidsskriftet og medisin-
studentbladet Æskulap, får rabatt 
på alle bøker (inkludert fagbøker) 
på bokkilden.no, gode forsikring-
savtaler, kursrabatter og mye mer.

NMF Trondheim drives av et loka-
lstyre som velges på foreningens 
årsmøte. Nærmere informasjon 
om dato og oppmøtested vil bli gitt 
i god tid før møtet.

Ønsker du å bli medlem av NMF 
eller ønsker å finne ut mer om oss 
kan du gå inn på våre hjemmesider 
på www.medisinstudent.no

Vi ses ved skolestart!

Organisasjoner

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

TrAMS er studentforeningen for 
alle som brenner for akuttme-
disin! Akuttmedisin er mer enn 
bare blålys, svidd gummi og kule 
leger i helikoptere! TrAMS øn-
sker å fremme interessen for og 
kompetansen rundt akuttmedisin. 
Det vil si å kunne øve på og lære 
seg grepene og prosedyrene som 
redder liv når man står alene og 
må stole på seg selv eller jobber i 
et tverrfaglig team, samtidig som 
man ivaretar den skadde eller syke 
og hans/hennes familie. Akuttme-
disin er så mye mer enn synlige 
blødninger og hjertestans! TrAMS 
ønsker gjennom våre aktiviteter 
å gi mestringsfølelse ved sterke 
inntrykk, stressvaksinere og dyk-

tiggjøre medisinstudenter gjen-
nom å jobbe sammen for å løse 
vanskelige problemstillinger!

Vi har sendt medlemmer på redn-
ingstur med helikopteret Sea King! 
Vi arrangerer førstehjelpskurs og 
avansert hjerte-lungeredningskurs 
(AHLR), underviser videregående 
skole elever og stiller opp med 
instruktører til førstehjelps- og 
AHLR-undervisningen ved det 
medisinske fakultet! 

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

Kom på presentasjonskvelden og 
besøk vår stand!

For medlemskap eller spørsmål, 
send e-post til informasjons- og 
medlemsansvarlig Merete Wik:
blimedlem@trams.no

Trondheim Akuttmedisinske 
Studentforening
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Foetus Ex Ore,
et sangens monument,
ja, Foetus Ex Ore,
for lege og student.
Det runger gjennom det medi-
sinske fakultet idet en gjeng med 
unge, freidige menn, iført sin foe-
tale habitt – ad modum symphoni-
ae – sprader gjennom gangene og 
synger av full hals.

Det er ikke til å ta feil av – Foetus 
Ex Ore er nok en gang ute på tur 
for spre sitt glade budskap: piker, 
vin og sang! Etter deres sorti er det 
ingen seter som forblir tørre…

Foetus Ex Ore (”oral forløsning”) 

Foetus Ex Ore
er altså mannskoret for medisinere 
i Trondheim. Vi er stolte av vår his-
torie og tradisjoner som strekker 
seg helt tilbake til 1993, da Trond-
heim fikk et fullverdig medisinstu-
dium.

Nå har du kanskje fått inntrykk 
av at vi er byens beste og mest 
seriøse kor. Men hos oss er det 
sosiale minst like viktig som det 
musikalske - vi liker å ta en Jäger-
meister for å smøre strupen før 
opptreden og er glad i å holde våre 
lange tradisjoner i hevd, som Julius 
Ex Ore (det foetale julebord). 

Har du lyst til å være med? Audi-
tion blir annonsert og holdt på 
starten av høstsemesteret.

For mer informasjon, se på 
hjemmesidene våre: 
http://www.foetus.no 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du 
lurer på noe. Email: foetus@org.

Jentekoret Bilyd

Organisasjoner

Har du en sangfugl i magen? Lik-
er du å underholde? Setter du pris 
på en skikkelig jentefest?

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

Vårt repertoar spenner fra klas-
sisk musikk via friske folketoner 
og smektende svisker til rytmer 
som får det til å rykke i rockefoten. 
Vi arrangerer konserter, opptrer 
ved det medisinske fakultet i ulike 
sammenhenger, og stiller til opp-
drag ved medisinske og ikke-me-
disinske anledninger.

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

I løpet av høstsemesteret skal vi 
opptre på MedHum-revyen, være 
med på kortreff i Trondheim og 
reise på tur. Før jul holder vi vår 
tradisjonsrike julekonsert i samar-
beid med våre brødre i Foetus ex 
Ore.

Opptak skjer raskt etter semes-
terstart og mer informasjon vil 
komme på mail. Send gjerne en 
mail til Bilydstyret om du lurer på 
noe, eller se våre hjemmesider: bi-

lyd-styret@list.stud.ntnu.no, www.
bilyd.no.

Vi håper å se mange friske fjes fra 
kull 12 på opptak, velkommen!
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Organisasjoner

Pustepilotene er en forening blant 
medisinstudentene ved NTNU i 
Trondheim. Formålet er å gi god 
informasjon omkring røyking, 
fortrinnsvis til ungdom. Vi håper 
dette kan bidra til at færre ung-
dommer begynner å røyke, og at 
røykende ungdommer motiveres 
til å slutte. Vår undervisning er-
statter ikke annen røykeforebyg-
ging, men er forhåpentligvis er 
annerledes tillegg. I tillegg håper 

vi medisinstudenter kan tilnærme 
seg ungdom på en litt annerledes 
måte enn den gjennomsnittlige 
læreren. Studenter er kanskje 
nærmere ungdommen selv i al-
der. Videre har medisinstudenter 
tilstrekkelig bakgrunn til å opptre 
med medisinsk autoritet i temaene 
som undervises.

For mer info se: 
www.pustepilotene.no 

Pustepilotene

Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. 

Foreningen ble stiftet 5. juli 2007. Det er ca. 60 studenter som studerer ved Forskerlinjen ved 
NTNU. 

Forskerlinjen er en egen linje under Profesjonsstudiet i medisin med 7 års varighet, hvor man 
oppnår tilnærmet en halv PhD ved fullført medisinstudium. Hensikten med linjen er å øke 
rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Formålet til linjeforeningen på forskerlinjen 
er å skape en faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim.

For mer info se:  http://signifikant.no

Kjære medstudenter,

Velkommen til Norges beste medi-
sinstudium. Mange har nok æren 
av at det er så bra nettopp her, men 
en viktig spillebrikke i utformin-
gen av medisinstudiet er studen-
tene. Studentrådet DMF er organ-
isasjonen for deg som er interessert 
i å bidra til et bedre studium, og 
det er mange måter du kan bidra 
på; alle kull skal ha sin kulltillits-
valgt som er kullets stemme utad, 

og som er medlem av Studentrå-
det. Eller du kan stille til valg som 
Fakultetstillitsrepresentant (FTR) 
og representere alle studentene på 
fakultetet. Videre kan du stille som 
sekretær, økonomi-, informasjons- 
eller turnusansvarlig i Studen-
trådssekretariatet (SRS), eller leder 
for SRS. Og det finnes mange an-
dre verv, men det viktigste du gjør 
er å være informert og engasjert i 
ditt eget studium.

I tiden fremover skal fakultetet 
starte en revisjon av hele medisin-
studiet, fra 1. til 6. studieår. Om 
det blir store eller små endringer, 
om endringene gjør studiet bedre 
eller verre, det har vi et felles ans-
var for å følge med på. Men, til deg 
som er interessert i å ha en finger 
med i spillet: engasjer deg og still 
til valg på Allmøtet!

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

Husk også å sette av helgen 21.-23. september til den årlige Vassfjellturen! Du finner mer info om KRIMS på 
Facebook. Snakkass.

KRIMS

Organisasjoner

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

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

På høsten er det høsttur, et vir-
kelig lavterskeltilbud der virkelig 
mange pleier å bli med. Da drar 
glade medisinere til en utplukket 
plass i fjellet for å gå på topptur, 
sitte rundt bålet med allsang, øl 
og pinnebrød og å bli kjent. På 

Drøymt om å bli lege og redde 
verda? Det gjeld å starte tidleg! 

Medisinstudentenes human-
itæraksjon (MedHum) er ein 
humanitæraksjon arrangert an-
nan kvart år av medisinstuden-
tar der me samlar inn pengar til 
eit utvald humanitært prosjekt. 
I år er det nok ein gong klart for 
denne største studentdrivne hu-
manitæraksjonen, og årets pros-
jekt er UNICEF sitt arbeid for å 
støtte kampen mot HIV-smitte frå 

mor til born i Mosambik. Det heile 
skjer i aksjonsveka, som er frå 22. 
til 30. september. 

I aksjonsveka vil medisinstudentar 
vere bøsseberarar (med rykter om 
premie til beste bøsseberar), og det 
vere fleire arrangement, med noko 
for einkvar. Det vil vere føredrag 
om problematikken som prosjek-
tet rører ved, men òg bamsesjuke-
hus der medisinstudentar leikar 
bamsedoktorar for små trønder-
ungar. I tillegg vil det vere meir 

sosiale/underhaldande arrange-
ment for (medisin)studentar. Utan 
at me kan røpe for mykje av pro-
grammet, kan me ta sjansen på å 
seie at dette blir bra!

MedHum gjer godt med samvitet 
ditt, den kunnskapssugne delen av 
deg og den sosialt svoltne sida di. 
Med andre ord ei alt-i-eitt pakke 
som du ikkje vil gå glipp av. Det er 
berre å starte og spreie ordet om 
aksjonen, og stå fyrst i køen om å 
bli bøsseberar!

MedHum

vinteren er det også flere turer, i 
tillegg til småarrangement som 
bålkos og isbading. 

Vi vil veldig gjerne ha deg med på 
tur! Bli en MTG-er du også!
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Forskerlinja er en unik mulighet 
til å 
fordype seg, 
oppdage, 
nerde, 
pipettere, 
banne over statistikk, 
avveksle, 
få utløp for tvangsnevrotikeren i 
deg 
(sjekke, telle, sjekke, telle… forskn-
ing er NØYAKTIG arbeid), 
bli kjent med fagmiljøene, 
få ei favoritt-rotte, 
oppleve mai i Trondheim (= ha ek-
samensfri to vårsemestre (!)), 
gi navn til cellene dine (som du for 
øvrig må mate midt på natta), 
reise på konferanser i det store ut-
land (Athen, New Orleans, Amster-
dam, Budapest…) 
være på god vei mot en doktorgrad 
før du aner ordet av det…

De fleste velger å søke forskerlinja 
på 2. året (frist 1. april), da finner 
man seg en veileder og et pros-
jekt. Det gjør man enten på egen-
hånd, eller etter at fagmiljøene har 
hatt felles presentasjon. Det er 12 
plasser på hvert kull, og opptak 
er basert på personlig intervju og 
søknad. Når man er tatt opp (etter 
fullført 2. klasse), begynner man 
med et halvt år forskning (høst). 
Våren går man et halvt år i 3. klasse 
med sitt opprinnelige kull. Som-
meren brukes til lønnet forskning, 
før man begynner i kullet under 
og gjør ferdig 3. klasse om høsten. 
3. års eksamen har man i januar, 
den påfølgende våren blir 2. for-
skningstermin. Sommeren etter 
blir også brukt til forskning, før 
man begynner i 4. klasse med sitt 
nye kull. Man skriver gjerne hove-
doppgaven innenfor samme tema, 

og på høsten i 6. klasse skal man 
forsvare sin ”forskerlinjegrad” og 
samle alt man har gjort i en pre-
sentasjon. Det ekstra året man 
bruker er finansiert av staten, dvs 
du får stipend og slipper å ta opp 
lån det året. 

Sjekk ut mer på http://www.ntnu.
no/dmf/forskerlinjen

Ymse

MedHum-revyen er medisiner-
studentenes revy som settes opp 
annethvert år, der overskuddet 
går til MedHum-aksjonen. Over-
skuddet fra revyen i 2010/2011 
var på over 100.000 kroner. Her 
i byen har revyen de siste årene 
blitt en av Trondheims største 
studentrevyer og har en mål-
gruppe også utenfor Trondheims 
studentmasse. Alle som medvirk-
er er medisinstudenter. I revyen 
i 2010-2011, ”Bar Noir”, deltok 
nesten 200 studenter – nesten 1/3 
av alle av studentene på medisin.

MedHum-revyen høsten 2012 har 
premiere 01.11 i Verkstedhallen, 
og vi trenger så mange som mulig 
av dere til høstens storproduksjon. 
Den er ferdig i god tid før jul, så 
det bør gå helt fint å delta i andre 

Forskerlinja

MedHum-revyen 2012
organisasjoner i tillegg til revy-
en. Dessuten er neste revy først 
høsten/vinteren 2014 og da er det 
langt mer å gjøre på skolen.

Revystyret, kunstnerisk ansvar-
lige, skuespillere, flesteparten i 
orkesteret og flere gruppesjefer er 
allerede tatt opp og i gang med å 
jobbe – men det mangler fortsatt 
mange mennesker. Så om du har 
lyst til f.eks. å være kostymeans-
varlig, hjelpe til med PR, snekre 
scene, jobbe med lyd og lys, sy ko-
stymer eller lage rekvisitter, danse, 
være med i kosegruppa eller være 
ansvarlig for videoopptak har du 
alle tiders mulighet. Samholdet 
i MedHum-revyen pleier å være 
veldig godt, og vi kan garantere 
at du kommer til å få en opplev-
else for livet … om du så er med i 

kosegruppa eller tar på deg større 
ansvar. Vi gleder oss til revyhøst! 
Opptak skjer en av de første ukene. 

Les om forrige revy og se smake-
biter på www.adressa.no/kultur/
article1585350.ece. 
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Askil gir finger’n

- Vi vurderte ikke å begynne i Poznań, gjorde vi vel?

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

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

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

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

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

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

Nest siste

Bli fan av Medisineravisen 
Nocebo på Facebook!
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