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Takk for sist, og takk for 
meg som leder!

Takk til det gamle styret, 
og takk for tilliten!

Tidligere leder

Leder

Takk for sist til dere alle som var med på etterutdanningskurset til NMT på 
Best Western Hotell. Håper at kurset ga dere ny giv i hverdagen.

Jeg sitter igjen med en god følelse inni meg. Tenk at vi har så mange hyggelige 
mennesker rundt oss som jobber med autopsi og nevrofysiologi, og alle som én bidro 
til at kurset skulle bli fullkomment og at alle skulle ha det bra. Jeg er utrolig stolt og 
glad for at jeg har fått lov til å sitte som leder for to så fantastisk positive yrkes
grupper i seks år.

I år var det også landsmøte med valg av nytt styre. Ny leder ble Kjersti Merete 
Jønland. Hun jobber som preparant ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Jeg ønsker 
deg hjertelig velkommen og lykke til med å overta stafettpinnen, Kjersti. Du har mye 
å glede deg til. Å sitte som leder for en yrkesorganisasjon i Delta er både hyggelig og 
utrolig lærerikt. Man blir kjent med mange nye mennesker på tvers av yrkes og 
bransjeorganisasjoner og også innad i Delta.

Jeg vil takke for meg og takke dere alle for at dere har bidratt til at årene som leder 
ble en hyggelig tid. Jeg blir fortsatt sittende i styret, men nå som styremedlem. Håper 
at vi sees igjen til neste års etterutdanningskurs.

Odrun Sarong, Styremedlem NMT

Først vil jeg si takk for sist til alle som var med på kurset i oktober! Så vil jeg si 
tusen takk til det gamle styret for et flott gjennomført kurs med dyktige forelesere og 
høyt faglig innhold. Jeg vil også takke for tilliten jeg er vist ved å bli valgt til ny 
leder for NMT. Jeg ser virkelig frem til å få være med å arrangere neste års kurs. Det 
er viktig at vi har dette årlige kurset slik at vi kan treffe andre som jobber med det 
samme som oss selv. Vi er jo små yrkesgrupper både på autopsisiden og på nevrosi
den, og da er det fint at vi kan møtes og dele erfaringer med hverandre.

Jeg ser for meg at det nye styret skal fortsette å jobbe med et utdanningsløp selv om 
det er en tidkrevende prosess. Vi holder fast ved vårt mål om å få etablert en 
utdanning i Norge og fortsetter å jobbe med dette.

Jeg har også en liten oppfordring til alle medlemmer i NMT. Vi er jo den minste 
yrkesorganisasjonen i Delta, og jeg syns det er veldig viktig at alle innen yrkesgrup
pene i vår organisasjon står sammen. Vi trenger så mange medlemmer som mulig. 
Derfor håper jeg at dere sørger for at alle på deres arbeidsplass som jobber med 
autopsi eller nevrofysiologi melder seg inn i Delta og i NMT.

Jeg ønsker alle medlemmer og lesere en riktig god jul og et godt nytt år!

Kjersti M. Jønland, Leder NMT

Odrun Sarong. Foto: Merete Vonen

Kjersti M. Jønland. Foto: Merete Vonen
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Tekst og foto: Merete Vonen

Fredagen startet med felles program for 
autopsiteknikere og nevrofysiologiteknikere. 
Professor doktor medisiner Kari Skullerud 
snakket om hode og nakkeskader på en så 
interessant, humoristisk og engasjerende måte at 
det gikk gjetord om henne blant deltakerne 
etterpå. Etter en kort pause fortsatte hun med et 
foredrag om alkoholrelaterte hjerneskader. Også 
da fikk hun mye respons med innspill og 
spørsmål fra et engasjert publikum. (Se egen sak 
side 11.)

To faggrupper – hver sine foredrag
Etter lunsjen var det temaforedrag for forbun
dets to medlemsgrupper hver for seg. Seksjons
overlege Tor Dukefoss ved nevrofysiologisk 
laboratorium ved Sykehuset Innlandet i 
Lillehammer snakket om nevrofysiologisk 
utredning i forbindelse med polynevropati for 
nevrofysiologiteknikerne. Deretter fortsatte 
seksjonsleder ved nevrokirurgisk avdeling ved 

Rikshospitalet, Pål Gunnar Larsson å snakke 
om fysiologiske forandringer i EEG og om 
pasienter blir påvirket av epileptiform aktivitet 
mens de sover. Etter ham overtok overlege ved 
Nasjonalt kompetansesenter for AD/HD, 
Tourettes syndrom og Narkolepsi, Ebba 
Wannag, og snakket om AD/HD hos barn med 
epilepsi. Hun kunne blant annet fortelle at 
30–40 prosent av de som har epilepsi, også har 
AD/HD.
– Dette er ganske oppsiktsvekkende, og dette 
visste man ikke mye om for ti år siden, sa hun. 
Nå forskes det på korrelasjonen mellom de to 
diagnosene.

Norsk autopsitekniker i Afghanistan
Autopsiteknikerne på sin side fikk en lang 
innføring i arbeidet ved Forensic Facilities i 
Afghanistan – en tjeneste Nato har ansvar for, 
men som et privat dansk selskap som heter 
Copenhagen Contractors er engasjert for å 
ivareta. Foredragsholder Lars Tomas Lien 
arbeider til daglig ved Sykehuset Innlandet og 

var første nordmann til å bidra i denne 
fag gruppen. Han fungerte som manager ved 
basen i perioden 31. mai til 21. august i år mens 
han hadde permisjon fra jobben hjemme. Han 
tok mange bilder og skrev dagbok underveis og 
fortalte nå levende om perioden i Afghanistan. 
Mange av kursdeltakerne satte stor pris på å få 
høre om erfaringene han gjorde i løpet av denne 
tiden, og særlig var det mange av de flotte 
bildene som sa mye om forholdene Lien 
arbeidet under.
– Det er svært spesielt å få oppleve å bidra i en 
slik tjeneste. Derfor er jeg glad for at jeg får 
muligheten til å formidle mange av erfaringene 
til kolleger her hjemme, sier Lien.
Etter hans foredrag hadde autopsiteknikerne et 
felles diskusjonsforum der deltakerne selv fikk 
komme med innspill om hva de skulle snakke 
om. Forhold rundt utdanning, stimulering av 
fortsatt nordisk samarbeid og etablering av en 
organisert hospiteringspraksis var temaer som 
var oppe.

Kurs og landsmøte
Fredag 22. og lørdag 23. oktober avholdt NMT sitt årlige kurs for medlemmer og kollegaer fra Norge, 
Sverige og Danmark. 59 deltakere fikk med seg interessante foredrag og en svært hyggelig middag 
med kolleger fra fjern og nær. Lørdag ble det også avholdt landsmøte.

Odrun Sarong (fra venstre) leder sitt siste landsmøte sammen med sine styrekolleger Eli-Mathea Skåre, Åse Emilsen Kruse og Lars Tomas Lien.
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Landsmøtet
Samlingen fredag ble avsluttet med Landsmøte 
for NMT. Her ble det tatt en avgjørelse om å 
prøve ut en ny form for organisering av hele 
forbundet og dets arbeid, se egen sak om dette 
på side 10. Det var også valg av nytt landsstyre. 
De som satt i styret frem til denne datoen, hadde 
sittet i seks år og, alle var fornøyde med det og 
stilte sine plasser til disposisjon for nye 
«kluter». Tidligere leder Odrun Sarong fant ut at 
det ville bli litt for drastisk å forlate styret helt, 
så hun stilte til gjenvalg, men nå som styremed
lem. Ledervervet ble overlatt til Kjersti M. 
Jønland som var glad for å få med seg Sarong 
videre.
– Det er bra for det nye styret og for kontinuite
ten i arbeidet at en så erfaren styrekandidat blir 
med videre, sa hun. Åse Emilsen Kruse fant 
også ut at hun skulle fortsette, men nå i rollen 
som varamedlem. Alle i styret ble valgt med 
akklamasjon. Se for øvrig egen sak på neste side.

Felles faglige temaer
Lørdag 23. oktober var det igjen duket for felles 
faglige foredrag. Doktor medisiner Ingunn Rise 
Kirkeby fra nevrokirurgisk avdeling ved 
Rikshospitalet snakket om hjernesvulster og om 
herniering – et tema som berører svært mange 
da så å si alle har noen i familien, eller kjenner 
noen, som har erfart dette – hvis de da ikke har 
opplevd det selv. Trykkforandringer i hodet og 
hjernen kan komme av så vel eksternt påførte 
skader som av indre blødninger eller blodprop
per. Skadene i seg selv er ofte ikke dødelige 
dersom riktig diagnose blir stilt og de nødven
dige skritt blir tatt for å gjenopprette et normalt 
trykk. Derfor er det svært viktig at fagpersoner 
er dyktige til å kjenne igjen symptomer og 
signaler hos pasienter samt tolke røntgenbilder 
riktig. Hvis helsepersonell ikke forstår hva det 
dreier seg om når de har med personer med 

herniering å gjøre, er utgangen ofte døden eller 
varige skader og mén.
Årets kurs ble avsluttet med temaet barn som 
pårørende og etterlatte, som er aktuelt for alle. 
Faglig leder av Seksjon for sorgstøtte ved 
Akershus Universitetssykehus, Kari Bugge, 
hadde mange profesjonelle og nyttige innspill 
om hvordan man kan hjelpe barn i slike 
livskriser til å håndtere dem og komme gjennom 
dem på en best mulig måte.

Erfaringsutveksling
Kurset generelt bar preg av høy interaktivitet 
mellom deltakere og foredragsholdere, og 

mange av deltakerne delte egne erfaringer med 
sine kollegaer. Foredragsholderne var også flinke 
til å nyttiggjøre seg deltakernes innspill og flette 
dem inn i sin faglige presentasjon. Alt i alt var 
summen av kommentarer fra deltakerne svært 
positiv. Med de små fagmiljøene vi her snakker 
om på landsbasis i hvert av de nordiske landene, 
er det ekstra viktig med de årlige samlingene for 
å utveksle erfaringer og inntrykk fra både det 
faglige innholdet og den praktiske utøvelsen av 
yrkene.

Tidligere nestleder i NMT Lars Tomas Lien (t.h.) med to ICRC-delegater fra tiden han tjenestegjorde i 

Afghanistan. Lien er autopsitekniker ved Sykehuset Innlandet i Lillehammer. I sommer tilbragte han 12 

uker ved Forensic Facilities i Afghanistan i tjeneste for Copenhagen Contractors. Torbjørg Hamrebø fra 

rettsmedisinsk institutt i Bergen overtok oppgavene etter ham, og nå tjenestegjør Unni Støa fra Tønsberg 

ved samme base. – Det var en svært interessant og lærerik periode, sier Lien som er stolt og glad for at 

Norge har fagpersonell som kan bidra i slike oppdrag. Foto: Joseph Alexander Santosh

En lydhør forsamling.
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Ny leder i NMT
Navn: Kjersti M. Jønland
Stilling: Preparant
Arbeidssted:  St. Olavs Hospital i Trondheim

– Gratulerer med det nye ledervervet! Hva 
tenker du om det?
– Først og fremst vil jeg si tusen takk for tilliten! 
Jeg gleder meg veldig til å ta over som ny leder, 
og å fortsette det flotte arbeidet som det gamle 
styret har drevet med. Jeg har ikke sittet i noe 
styre før, men håper og tror jeg vil lære mye 
etter hvert. Jeg er også veldig glad for å ha 
Odrun med meg i styret, så har vi i hvert fall én 
person som har vært med på dette før.

– Var du forberedt på dette?
– Jeg hadde snakket med Lars Tomas om å 
overta som nestleder etter ham, men så var det 
jo viktig å finne en ny leder til forbundet siden 
Odrun ønsket å gå av. Når det først skulle bli et 
lederskifte, ble det fokus på at det også burde 
skje et skifte av faggruppe på lederen og ikke 
bare av person siden NMT består av to 
yrkesgrupper. Nå har forbundet vært ledet av 
Odrun som er nevrofysiologitekniker, i seks år 
mens jeg jobber innen autopsi. Leder og 

nestleder bør representere hver av disse 
faggruppene. Dermed ble jeg foreslått som ny 
leder i stedet, og valgte å hoppe i det.
Jønland har vært medlem i Delta siden 
2004/2005 og tok Modul 1 kurset for tillits
valgte mandag til onsdag samme uke som 
NMTs kurs og landsmøte ble avholdt. Det viser 
at hun hadde begynt å innstille seg på et verv 
allerede før hun kom til Gardermoen denne 
gangen.
– Kurset var kjempebra. Jeg lærte så mye de tre 
dagene. Det ble holdt i Trondheim med Hilde 
Marit Hauge fra servicesenteret i Trondheim og 
Ole André Gjerde fra Ålesund som forelesere, 
og var veldig lærerikt!

Nytt styremedlem
Navn: Geir Arne Egeland
Stilling: Rettsmedisinsk autopsitekniker
Arbeidssted: Stavanger Universitetssykehus

– Gratulerer med ditt nye verv! Var du forberedt 
på dette?
– Nei, jeg var helt uforberedt. Jeg har faktisk 
nettopp meldt meg inn i forbundet. Jeg har vært 
tillitsvalgt i Fagforbundet for mange år siden, 
men byttet medlemskap til Delta fordi alle 
teknikerne her jobber for å etablere utdanning 

for vår yrkesgruppe, og jeg har lyst til å være 
med å påvirke i den fasen. Jeg synes Delta var 
usynlig før, men har blitt mer synlig nå. Det blir 
spennende å være med å tilrettelegge for videre 
kurs både tverrfaglig og i Norden. Jeg har vært 
på tilsvarende kurs som dette i Danmark med 
folk fra Sverige, Færøyene og Norge tidligere, 
og jeg skal til Sverige og hospitere ved det 
rettmedisinske instituttet i Umeo i uke 45. 
Videreutvikling av det kollegiale fellesskapet i 
Norden er noe jeg gjerne vil være med å bidra 
til.

Nytt styremedlem
Navn: Karin Løvlien Grøndahl
Stilling: Nevrofysiologitekniker
Arbeidssted: Sykehuset Østfold

– Gratulerer med ditt nye verv! Var du forberedt 
på dette?
– Jeg ble spurt av Odrun på forhånd, og sa meg 
villig til å stille som medlem hvis hun fortsatte i 
styret. Vi kjenner hverandre godt, og jobber fint 
sammen, så jeg tror vi kan gjøre en god innsats 
sammen i styret også. Heldigvis valgte Odrun å 
fortsette som styremedlem, så da var det lett for 
meg å si ja til vervet.

Nytt styre
To av de nye styremedlemmene var helt uforberedt på sine nye roller da landsmøtet startet. De går 
imidlertid til vervene med godt humør og lyst til å gjøre en innsats. De store vyene for NMTs fremtid, 
må de få litt tid til å tenke ut.
 
Tekst og foto: Merete Vonen

Her har vi det gamle og det nye styret samlet på ett 
brett. Foran fra venstre Odrun Sarong, tidligere 
leder, nå styremedlem, Aase Emilsen Kruse, 
tidligere styremedlem, nå varamedlem, Geir Arne 
Egeland, nytt styremedlem, Kjersti M. Jønland, ny 
leder, Karin Løvlien Grøndahl, nytt styremedlem og 
Lars Tomas Lien og Eli-Mathea Skåre tidligere 
styremedlemmer.
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Fire på kurs
Caput et Corpus tok en runde blant kursdeltakerne for å lodde stemningen. 
 
Tekst og foto: Merete Vonen

Navn: Synøve Svendsen
Stilling: Tidligere hjelpepleier. 
Startet som tekniker 1. september i år.
Arbeidssted: Rikshospitalet

1. Hva synes du om samlingen?
– Jeg synes det er veldig hyggelig, 
interessant og lærerikt å være her, så 

jeg er veldig glad for at jeg fikk være 
med så tidlig i karrieren. Ettersom 
jeg er så ny, er det imidlertid mye av 
det faglige jeg ikke forstår.

2. Hva har du hatt størst faglig 
utbytte av?
– Foredraget om EEG og Kari 

Skulleruds foredrag ga meg mest.
3. Er det noen person som har gjort 
spesielt inntrykk på deg, og i tilfelle 
hvorfor?
– Kari Skullerud likte jeg veldig godt. 
Hun var både spennende og morsom 
og hadde en veldig fin måte å forelese 
på. Ingenting ble tørt.

Den ferskeste…
Den første vi støtte på var Synøve Svendsen. Hun var sannsynligvis årets ferskeste autopsitekniker og -kursdeltaker. Hun startet i yrket bare 
syv uker før kurset.

Én av 13 svensker…
Hele 13 personer fra Sverige gjestet kurset i år. To av dem var fra NMTs søsterorganisasjon Sveriges Förening för Obduktionstekniker (SFFO) 
som har 64 medlemmer.

Navn: Peter Björk
Stilling: Avdelingsleder for autopsi 
ved patologisk laboratorium.
Har jobbet innen fagfeltet i 25 år.
Var leder i NMTs søsterorganisasjon 
SFFO i fem år frem til 2009.
Arbeidssted: Ludvik Lasarett i 
Dalarne i Sverige

1. Hva synes du om samlingen?
– Jeg synes det er utrolig godt å møtes 
og utveksle erfaringer. Ansatte i Norge, 
Sverige og Danmark har svært 
forskjellige ansettelsesforhold. Det er 
både statlig, kommunalt og privat 
ansatte blant oss, og vi ønsker å kjenne 

til hverandres arbeidshverdag og 
arbeide for best mulig forhold for 
faggruppen i alle land. Siden vi er en 
så liten yrkesgruppe totalt sett, er det 
så viktig at vi møtes både faglig, 
utdanningsmessig og sosialt.

2. Hva har du hatt størst faglig 
utbytte av?
– Jeg vil ikke trekke frem noe spesielt, 
for jeg synes alt har vært så bra.

3. Er det noen person som har gjort 
spesielt inntrykk på deg, og i tilfelle 
hvorfor?
– Kari Skullerud var en fantastisk 

inspirator. Foredraget hun holdt var 
fantastisk med islett av både kunnskap, 
ironi og humor. Bare det å ha med en 
slik person er med på å sette stemnin
gen for hele samlingen. Det hadde 
vært veldig interessant og hatt henne 
ved bordet under middagen om 
kvelden. Ellers vil jeg også nevne at 
både Odrun og Lars Tomas er 
inspirerende drivkrefter i arbeidet for 
yrkesgruppen. Er det noen som har 
vekt tanken om og interessen for et 
nordisk fellesskap for yrkesgruppen 
vår, så er det Lars Tomas. Han har vært 
den mest drivende kraften i dette.

To av tre dansker…
Kurset hadde tre besøkende fra Danmark denne gangen. Der er det totalt 60–70 autopsiteknikere hvorav 11 arbeider innenfor rettsmedisin.  
De har ingen tilsvarende organisasjon som NMT i Danmark, men noen ildsjeler arbeider med å etablere en.

Navn: Alexander Green 
og Per Sigaard
Stilling: Rettsmedisinske 
autopsiteknikere
Arbeidssted: Retsmedicinsk Institut, 
Københavns Universitet

1. Hva synes dere om samlingen?
– Meget bra! Det er fint å møte kolleger 
fra andre steder og andre land. Vi ser 

alltid frem til å være sammen med 
kolleger fra andre land en gang i året. Vi 
begynner å kjenne hverandre nå.

2. Hva har dere hatt størst faglig 
utbytte av, og er det noen person som 
har gjort spesielt inntrykk på dere og i 
tilfelle hvorfor?
– Kari Skullerud var veldig god. Hun 
er tydelig i språkuttalen og har stor 

underholdningsverdi, sier Green.
– Ja, hun var fantastisk og kom med 
gode eksempler, bifaller Sigaard.
– Lars Tomas’ foredrag var også godt, 
og han viste noen flotte bilder. Det var 
virkelig spennende å se oppbyggingen 
av arbeidet inne i konteinerne. Vi synes 
vi fikk et godt innblikk i det arbeidet han 
har vært med på, og bildene illustrerte 
svært godt det han snakket om.
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Tekst og foto: Merete Vonen

Etter gruppevise samlinger til apéritif før maten, ble alle benket rundt dekkede bord til en deilig treretters middag. Praten gikk,  
og taler og vitser ble servert i tur og orden. Siden gikk dansen til langt på natt i et eget avsatt lokale.  

Som bildene viser, er det ikke rart at mange gleder seg til å dra på kurs!

Samling med høy sosial bonusfaktor!
59 kollegaer fra tre land satte hverandre stevne under årets NMT-kurs. Festmiddagen ble gjennom-
ført med høy stil. Her var det god anledning for alle til å bli kjent med – og danse med – kolleger fra 
både Sverige og Danmark i tillegg til hele Norge.

Hyggelig stemning blant festkledte kursdeltakere, her representert ved 

Seva Sevinc Budak og Björn Odö, begge Rättsmedicinassistenter ved 

Rättsmedicin Solna i Stockholm.

Odrun Sarong, nevrofysiologitekniker ved Ullevål Universitetssykehus (t.v.) i 
hyggelig passiar med kollega Malin Waldenstrøm som er nevrofysiologi-
tekniker på Volvat.

Sykepleier Merete Nilsson t.v. og Deltas yrkesfaglige rådgiver Grete Holen 

langt inne i dype, livsfilosofiske betraktninger.

Gode samtaler ledsaget av god mat og godt drikke – her mellom fra venstre 
autopsiteknikerne Nobar Ashjian, Rättsmedicinalverket i Linköping, Martin 
Ragnerstam og Joachim Einarsson, begge Rättsmedicinska Avdelningen i 
Lund og Finn Olav Bakken, Sykehuset Innlandet.

Fra venstre: Obduksjonsteknikerne Lise-Lotte Heitor fra Labmedicin i Skåne 
og Anita Holgersson og Susann Palmquist, begge Rättsmedicinska 
Avdelningen i Lund.

Nevrofysiologiteknikerne Åse Emilsen Kruse, Sykehuset Innlandet (t.v.) 

og Marit Johanne Olsen, Nordlandssykehuset Bodø.
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Samling med høy sosial bonusfaktor!

… særlig for de 
to lustigkurrene 
Bo Ask  
(«Bosse»)  
(med skaut) og 
Nobar Ashjian, 
assistenter ved 
Rättsmedicinal-
verket i 
Linköping i 
Sverige…!

Autopsiteknikerne Jan K. Larsen og May Britt Andersen, begge Oslo 

Universitetssykehus, i hyggelig passiar.

Fra venstre autopsiteknikerne Gary Monty Jacobsen, Sørlandet Sykehus HF, 
Geir Arne Egeland, Stavanger Universitetssykehus, Kjersti M. Jønland og 
Oddgeir Risa Jacobsen, begge St.Olavs Hospital Trondheim og Dan Gøran 
Espedal, Førde Sentralsjukehus.

Jo da – det er hardt å være på kurs 
og landsmøte…
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NMT
– fra «yrkesorganisasjon» til «faggruppe»  
i Delta?

Under landsmøtet ble det lagt frem en stor sak til behandling under punktet «eventuelt» på dags-
orden. Fremtiden for NMT kan bli å ha status som en faggruppe i Delta og med en arbeidsgruppe som 
ledelse i stedet for et styre. Endringen er ment å representere en forenkling av driften samtidig som 
fordelene med kontakten med Delta opprettholdes.

Tekst: Merete Vonen

Med hjelp fra yrkesfaglig rådgiver Grete Holen 
i Delta, la landsstyret ved leder Odrun Sarong 
frem forslag om at NMT skal prøve ut en ny 
form for organisering i løpet av den landsmøte
perioden som nettopp har startet – det vil si i 
perioden 2011 til 2013.

Følgende ble lagt frem som grunnlag for 
forslaget:

«NMT er en liten organisasjon med 64 
aktive og 27 passive medlemmer (pr. 
01.10.2010) og har per i dag status som 
«yrkesorganisasjon» (YO) i Delta. Dette 
betyr i praksis at forbundet er et eget 
rettssubjekt med organisasjonsnummer i 
Brønnøysundregisteret og med de formelle 
forpliktelser dette innebærer. Blant annet 
har det ført til at styrets tid og oppmerk-
somhet har gått nesten like mye til drift av 
organisasjonen og formelt styrearbeid som 
til arbeid med faglige tilbud. Dette til tross 
for at det er det faglige arbeidet med 
utdanningsspørsmål, årlig fagkonferanse 
og fagbladet Caput et Corpus som er det 
viktigste for medlemmene og som også det 
mest interessante å bruke kreftene på for 
styret.

Det synes derfor å være grunn til å vurdere 
om en så liten organisasjon som NMT vil 
være tjent med å endre status fra å være en 
selvstendig YO til å være en «faggruppe» 
under Delta – en faggruppe som kan 
konsentrere seg mer om det faglige og 
mindre om det formelle. Det vil bety at 
NMT ikke lenger blir et eget rettssubjekt 
med et eget styre og egne vedtekter. Styret 
har drøftet dette med Delta, som vil støtte 
og bidra til en slik utprøving.

I praksis innebærer dette at: 
•  NMT i stedet for et formelt «styre» 

opererer med en «arbeidsgruppe» av 
frivillige og kompetente personer som 
sørger for kontakten med Delta og 
utviklingen av aktuelle, faglige tilbud til 
medlemmene

•  NMT får en årlig «bevilgning» fra Delta 
tilsvarende dagens overføringer

•  NMT får faglig og praktisk støtte og hjelp 
fra Delta på linje med de øvrige YO’ene 
– i tråd med dagens ordninger og avtaler

•  NMT får beholde oppsparte midler som 
en «startkapital» i utprøvingsarbeidet

I første omgang er det altså snakk om å 
prøve ut dette, før en eventuelt på neste 
landsmøte velger å avvikle YO’en formelt, 
hvis en etter utprøvingen går for dette.

NMTs styre ved 
Odrun Sarong»

Forslaget gikk enstemmig igjennom. Det betyr 
at de neste tre årene vil bli brukt til å vurdere 
konsekvensene av hva en statusforandring fra 
yrkesorganisasjon til faggruppe i Delta vil 
innebære samt å vurdere hvordan en tilværelse 
som «arbeidsgruppe» i stedet for «styre» vil 
arte seg for ledelsen. Resultatene av utprøvin
gen vil danne grunnlag for en ny avstemming 
og et endelig valg under neste landsmøte som 
blir i 2013.

Politisk styrke  
Har påvirkningskraft med over 200.000 medlemmer.

individuell trygghet
Ivaretar lønns- og arbeidsvilkår.

Delta er partipolitisk uavhengig, tilsluttet YS

www.delta.no

Faglig styrke
Norske Medisinfaglige Teknikere
ivaretar yrkesfaglige interesser.

NMT_YO-modell A6.indd   1 23-01-09   10:05:39
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Tekst og foto: Merete Vonen

Skullerud kunne fortelle kursdeltakerne at hun 
nå er pensjonist, men at hun har vært yrkesaktiv 
i 39 år og 11 måneder hvorav 25 år innen 
rettsmedisin. Hun kunne også fortelle at hun 
gikk under tilnavnet «Slugga» på nevro
patologen.

– Jeg har gått av med pensjon, men jeg er 
fortsatt Slugga, sa hun med glimt i øyet.
Skullerud har vært seksjonsoverlege ved 
Rettsmedisinsk Institutt ved Rikshospitalet og 
professor emeritus ved Universitetet i Oslo. 
Forsamlingen satt som fjetret mens hun la ut om 
vanskelige, faglige temaer på en lettfattelig og 

folkelig måte. 
Hvilken foreleser 
ønsker seg ikke denne 
evnen? Morsom var hun også med eiendomme
lige utsagn som at konsistensen til hjernen er 
som «aspik» eller som «sjokoladepudding med 
lite melk» og med et enkelt råd for behandling 
av «dagenderpåtømmermenn»: «Drikk vann 
som bruser – ikke vanlig vann.»
Skullerud kunne også formidle hva som er de 
tre viktigste tingene å passe på for eldre 
mennesker: 
1) Å ta vare på utseende, 
2) Å være sosial og få impulser fra andre og 
3) Å holde seg oppdatert.
Den lille, store taleren knep igjen øynene og var 
stadig oppe med pekefingeren i sin særegne 
måte å forelese på. Og publikum responderte 
med latter og humring, nikking, hevede 
øyenbryn, spørsmål og personlige innspill.

Kongens fortjenestmedalje i gull
Mange har satt pris på Skulleruds faglige evner 
og kunnskap i mange år. Her er noe av det 
Wikipedia kan fortelle om henne:
«Skullerud fikk Kongens fortjenstmedalje i gull 
i 2007. Begrunnelsen var blant annet at hun 
gjennom mange år hadde «fremstått som en 
referanseperson for alle sykehusmiljøer i Norge 
vedrørende nevropatologisk diagnostikk av 
vanskelige sykdomstilstander i nervesystemet», 
at hun hadde gjort «en stor innsats gjennom 
å utvirke kompetansespredning og videreutdan-
nelse innen fagfeltet» og at hun hadde «bygget 
opp den moderne nevropatologien i Norge, 
ikke bare ved å gjøre den alminnelig kjent og 
tilgjengelig, men også ved hele tiden å bidra til 
fagets fornyelse».»
Under middagen om kvelden, var det Skulle
ruds foredrag som var på alles lepper. Hun 
hadde gjort stort inntrykk, og Peter Björk fra 
Sverige mente at det å starte et kurs med en 
foreleser som henne, og med hennes personlig
het, var med og satte stemningen for hele 
samlingen. Ikke akkurat noe dårlig skussmål å 
få for en ringrev som har holdt på med det 
samme faget i et helt yrkesliv. Å fortsatt være så 
engasjert selv og fortsatt ha evnen til å engasjere 
så mange etter nesten 40 år i tjeneste, det står 
det respekt av!

En ruvende foreleser
Professor doktor medisiner Kari Skullerud er en studie i seg selv. Hun ruver ikke 
mye i landskapet, men hun fyller et forelesningslokale så snart hun åpner munnen. 
Man kan gjerne si at hun er en stor kunnskapsformidler i en liten kropp.

Prof. dr. med. Kari Skullerud i kjente, særegne positurer…
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Tekst: Eli-Mathea Skåre

Vi i det avtroppende styret i NMT har i de 
foregående årene arrangert forbundets kurs ved 
Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen. Etter å 
ha mottatt flere tilbakemeldinger fra kursdelta
kere med ønske om å prøve et annet hotell som 
ramme fagkurset, valgte vi i år å flytte det til 
Best Western Oslo Airport Hotel.

De ytre rammene
29,5 prosent av kursdeltakerne var middels 
fornøyde med de ytre rammene i år, 41 prosent 
var godt fornøyde og 29,5 prosent var veldig 
godt fornøyde. Vi i styret hadde fått lovnader 
om at det skulle være utført en del oppgraderin
ger av hotellet før vårt kurs ble avholdt, blant 
annet av barområdet, men dette var dessverre 
ikke gjennomført. Hotellpersonalet var likevel 
imøtekommende, og vi er fornøyde med at vi 
fikk bruke møtelokalene til sosialt samvær 

utover kvelden. Dette var det mange som syntes 
var hyggelig, og 61,8 prosent var veldig godt 
fornøyde med det sosiale opplegget. 23,5 
prosent var godt fornøyde, og 14,7 prosent var 
middels fornøyde. Flere av disse kommenterte 
at de etter middagen savnet et barområde med 
sittegrupper slik at vi kunne ha vært litt mer 
samlet.

Det faglige innholdet og - nivået
I og med at vi er to yrkesgrupper med variert 
bakgrunn, er det en utfordrende oppgave å 
bestemme hvilket faglig nivå vi skal legge 
innholdet i foredragene på. Tre prosent mente at 
årets faglige nivå var under middels, ni prosent 
mente det var middels, 42 prosent mente det var 
godt og 46 prosent mente det var veldig godt. 
Dette betyr at de aller fleste hadde et faglig 
utbytte av årets kurs – noe vi arrangørene synes 
er positivt. Vi hadde gleden av å ha mange gode 
foredragsholdere med oss i år, men vi må få lov 

til å trekke frem prof. dr. med. Kari Skullerud 
som et absolutt høydepunkt. Hennes to foredrag 
om Hode og nakkeskader og Alkoholrelaterte 
hjerneskader var som et fyrverkeri! Dette var 
også tilbakemeldingene vi fikk fra kursdelta
kere, som syntes hun var en utrolig engasje
rende foredragsholder. Sammen med dr. med. 
Ingunn Rise Kirkebys foredrag om Hjernesvul
ster og herniering ble det noen svært lærerike 
timer om hjernens funksjoner og ulike skader 
som kan oppstå ved både sykdom og traumer. 
Både autopsiteknikere og nevrofysiologitekni
kere ga tilbakemelding om at de under disse 
foredragene lærte mye om hjernen som de 
kunne ta med seg tilbake til sitt daglige arbeid.

Det praktiske
Alle var veldig godt fornøyde med forholdene 
rundt påmelding, adkomst og registrering. En 
kommentar vi arrangørene satte ekstra stor pris 
på å få på et evalueringsskjema, var følgende: 
«Kjempebra, blir møtt med et stort smil, vi føler 
oss virkelig velkomne!»

Innspill om hva som kunne 
ha vært bedre
Også etter årets kurs fikk vi gode og konstruk
tive tilbakemeldinger om hva som kan være 
med på å gjøre neste års kurs enda bedre. Blant 
annet ytret flere ønske om at alle foredragshol
derne skal bruke mikrofon. Det kan til tider 
være vanskelig å høre hva som blir sagt, for de 
som sitter bakerst i relativt store møterom. Det 
ble også bemerket at det var lytt mellom 
møterommene. Dette er det dessverre lite vi 
kan gjøre med, men vi tar med oss tilbakemel
dingen i det videre arbeidet med kursarrange
menter.
Flere ønsket seg sterkt et møtested etter 
middagen. Muligheten for dette ble som 
tidligere nevnt, litt «amputert» i år da lokalite
tene ikke var helt i henhold til det vi ble 
forespeilet. Det er imidlertid alltid fint å møte 
kollegaer til hyggelig samvær utover kvelden, 
så dette håper og tror vi skal være bedre til neste 
kurs!

Noen ønsket at vi kunne besøke en arbeidsplass 
i løpet av kurset. Dette er vi i styret enige i, og 
vi har også diskutert muligheten for dette 
tidligere. Noe av problemet er tidsmangel da vi 

Evaluering av NMTs fagkurs  2010
Totalt var vi 59 kursdeltagere på Gardermoen 22. og 23. oktober, og vi er glade og stolte over at så 
mange tok seg tid til å delta! Hele 16 av våre kollegaer fra Sverige og Danmark fant veien til årets 
kurs, og dette setter vi utrolig stor pris på! Et godt samhold mellom de nordiske landene betyr mye for 
såpass små og spesielle yrkesgrupper som våre.

Vellykket kurs
61,8 prosent av kursdel takerne leverte evalueringsskjema, 

og de var gjennomgående godt eller veldig godt fornøyde.

Av årets kursdeltakere var 47 prosent godt fornøyde med kurset samlet sett, mens 53 
prosent var veldig godt fornøyde. Dette er en tilbakemelding vi er veldig glade og 
takknemlige for, og som vi tar med oss videre i forhold til neste års kurs. All erfaring 
blir videreført til det nye styret.
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har kurs over kun to dager. For å få faglig 
tyngde har vi følt at dagene bør fylles med 
foredrag og undervisning. Hvis vi skal besøke 
en arbeidsplass, fordrer det også at kurset blir 
holdt i nærheten av et sykehus. For de av 
kursdeltakerne som kommer med fly eller tog 
og så videre, vil det medføre ytterligere reisetid 
for å komme seg til kursstedet. Vår vurdering 
har vært at kurset skulle være så lett tilgjengelig 
som mulig for flest mulig, og dermed har det 
dessverre ikke blitt noe arbeidsplassbesøk hittil. 
Kanskje vil det komme muligheter for dette 
senere?
Ett nyttig tips var å ha rundstykker eller 
smørbrød tilgjengelig før kurset starter. Mange 
har reist hjemmefra tidlig og har vært lenge uten 
mat, så dette er absolutt en idé vi tar med oss 
videre!
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Hvis Delta har riktig epostadresse til medlemmene, kan informasjon om medlems tilbud, kurs, 
etter og videre utdanning, temakvelder og andre arrangementer sendes ut på epost. Det sparer 
organisasjonen for både tid og penger, og mer ressurser kan gå til å skape flere goder for 
medlemmene. Bare det å slippe å få post og blader i retur, vil spare organisasjonen for mye tid 
og arbeid.

Slik gjør du
Alle medlemmer kan nå logge seg inn på www.delta.no der de kan lese egne medlemsopplys
ninger. For å endre feilaktige opplysninger, må du logge deg inn på nytt i Deltas medlems portal 
og gjøre endringene der. Lenke finner du under   
https://medlem.delta.no/focusclient/kfo/login.aspx og menypunktet/«knappen» «Endre 
medlemsopplysninger».

NB! Det er også mulig å sende en epost via kontaktskjemaet på siden «Endre medlemsopplys
ninger». Hvis dette virker vanskelig, kan du eventuelt ta kontakt med yrke s organisasjonen din 
eller Deltas medlemsregister. Det viktigste er at du gir beskjed!

Delta utvikler nå web’en videre slik at du skal kunne oppdatere medlemsopplysning ene direkte 
på www.delta.no i fremtiden.

Les om deg!
Får du post fra Delta? Får du Kommuniké og Caput et Corpus? 
Har du byttet jobb eller flyttet? Nå kan du selv sjekke om Delta 
har riktige opplysninger om deg og rette det som måtte være 
feil. Husk: Delta trenger å vite hvor du er!

Tekst: Merete Vonen 
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Også i år har Eli-Mathea Skåre påtatt seg 
oppgaven å gå gjennom alle evalueringsskje-
maene og oppsummere resultatene av 
deltakernes vurderinger. Det er viktig for 
kursarrangørene å vite om temaene de velger 
ut, engasjerer begge de to medlemsgruppene 
i NMT. Som kakediagrammet viser, ble det 
bare bruk for to farger for å visualisere 
graden av tilfredshet med kurset i år – én for 
vurderingen «godt fornøyd» og én for 
vurderingen «veldig godt fornøyd». Det 
vitner om en verdig avslutning på styrets 
seksårige innsats! Førstepreparant 
Eli-Mathea Skåre satt som styremedlem og 
sekretær i disse årene. Her er hun fotografert 
mens hun var konferansier under årets 
festmiddag. Foto Merete Vonen

Noen kommentarer fra deltakere
«Generelt det meste har inspirert meg og kan 
brukes på min arbeidsplass og i hverdagen»
«Svært gode foredrag/foredragsholdere»
«Bedre forståelse av hjerneskader, og gode 
erfaringsutvekslinger»
«Ulike idéer som jeg får diskutert med 
kollegaer»
«Forståelse for andre yrkesroller»
«Meget bra arrangement! TAKK!»
«Helt topp totalt sett! Gleder meg allerede til 
neste års kurs!»

Det avtroppende styret takker
En hilsen fra oss i det avtroppende styret i NMT 
til årets kursdeltakere: Takk for veldig hyggelig 
samvær med påfyll av både faglig og sosial art. 
Vi håper å treffes igjen til neste år!
Til dere som dessverre ikke kunne delta på 
fagkurset i år; hjertelig velkomne skal dere være 
til NMTs fagkurs i 2011!
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«Banan-saken»

Mikrobiologi som 
rettsmedisinsk verktøy
Mikrobiologiske undersøkelser foretas hyppig ved rettsmedisinske obduksjoner. Dette gjøres oftest for 
å finne ut om den avdøde hadde noen form for infeksjon eller var påvirket av mikroorganismer som 
kunne ha noe å si for resultatet av obduksjonen. Slike prøver kan også benyttes for å sannsynliggjøre 
eller avkrefte opplysninger gitt i politiforklaringer.

Tekst: Inge Morild og Per J. Tharaldsen

Et eksempel på sistnevnte er fra en sak i 
Bergen som nå er ferdigbehandlet i tingretten 
og i lagmannsretten. En 31 år gammel mann 
ble innlagt på Haukeland Universitetssykehus 
etter at han angivelig hadde klart å rømme fra 
en leilighet der han ble innesperret mot sin 
vilje. Han gikk selv til sykehuset, naken, med 
en dyne rundt seg. Han hevdet å ha blitt slått 
og i tillegg seksuelt misbrukt ved at en banan 
ble presset opp i endetarmen hans. Han ble 
behandlet for sine skader og forlot sykehuset 
etter to dager. Politiet undersøkte leiligheten 
noen dager senere. Store områder i leiligheten 
var dekket av pulver fra et brannsloknings
apparat. Blant andre funn ble det funnet en 
banan, dekket av pulver (fig. 1). Verken blod 
eller avføring var synlig på bananen.

Rikelig vekst av mikroorganismer 
Bananen ble penslet og prøver sendt inn med 
tanke på DNAavsetning. Bananen ble så 
undersøkt videre for å se etter andre funn som 
kunne koble den til den påståtte hendelsen. 
Bananen ble penslet med vattpinner på ny og 
materialet strøket av på et objektglass. Deretter 
ble det gjort en farging av materialet som så 
ble mikroskopert. Det ble funnet rikelig vekst 
av ulike mikroorganismer, som ikke kunne 
bestemmes nærmere. I tillegg ble det påvist 
mikroskopisk blod. Vattpinnene ble så sendt til 
Avdeling for mikrobiologi og immunologi ved 
Gades institutt for dyrking av eventuelle 
mikroorganismer som måtte befinne seg på 
avstryket på vattpinnene.

Vanlig undersøkelse ikke tilstrekkelig 
Det ble først gjort en vanlig dyrkning, og det 
kom oppvekst av vanlige tarmbakterier, blant 

annet E.coli og Klebsiella, som kan finnes 
mange steder. Det ble derfor besluttet å be 
fornærmede om en avføringsprøve for å 
undersøke om samme type bakterier kunne 
finnes i en slik prøve. Avføringsprøve fra 
fornærmede ble så mottatt 17 dager etter 
hendelsen. I denne prøven kom det også 
oppvekst av bakterier av type E.coli. Ved 
vanlige undersøkelser så de to bakteriekoloni
ene like ut, men dette var ikke tilstrekkelig til å 
fastslå at de var av samme type idet det finnes 
tallrike undertyper av E.coli bakterier. Derfor 
ble det besluttet å bruke en relativt ny metode, 
en såkalt pulsfeltgelelektroforese eller PFGE, 
til å sammenlikne de ulike bakterietypene.

Pulsfeltgelelektroforese (PFGE) 
Ved PFGE bruker man et enzym til å kutte 
bakteriers DNA opp i ulike fragmenter. Idet 
ulike bakterier har ulikt DNA, vil de oppkut

Figur 1. Bananen som ble funnet på åstedet, dekket av pulver fra et brannslokningsapparat
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tete fragmentene være ulike hos to ulike 
bakterietyper mens like bakterietyper vil ha 
DNA fragmenter av identisk type og lengde. 
Etter oppkuttingen av DNA bruker man 
gelelektroforese der man utsetter prøvemate
rialet for et elektrisk felt. Dette fører til at små 
fragmenter vandrer raskere enn lange 
fragmenter, og man får et mønster som er 
spesielt for hver bakterietype.

PFGE ble derfor utført på bakteriekolonier fra 
bananen og fra fornærmedes avføringsprøve. 
Resultatet er vist i figur 2. Her fremkom det 
overensstemmende bånd på gelelektroforesen.

Resultatet styrket historien 
Resultatet av undersøkelsen var derfor at det 
var meget høy sannsynlighet for at de to 
bakteriekoloniene var av samme type. Det var 
derfor høy sannsynlighet for at fornærmede i 
avføringen hadde en bakterietype som var 
identisk med en bakterietype funnet på en 
banan som angivelig var blitt presset opp i 
hans endetarm. Dette resultatet sannsynlig
gjorde derfor fornærmedes historie. Likevel 
finnes det fallgruver som gjør at man ikke 

umiddelbart kan godta slike resultater. Kan det 
tenkes at fornærmede selv hadde håndtert 
bananen etter at han hadde fått forurensing på 
sine hender? Var det tilsøling av avføring andre 
steder i leiligheten? Det fremkom ingen 
opplysninger om dette i rettssaken.

DNA-analyse 
Materiale fra bananen ble også sendt til 
Rettsmedisinsk institutt ved Rikshospitalet. 
Her ble det gjort en forprøvning som viste 
sannsynlig funn av blod. Det ble også gjort en 
DNAundersøkelse, og her fant man 
overensstemmelse mellom en prøve fra 
materialet på bananen og en prøve fra 
fornærmede, altså fornærmedes DNA begge 
steder. Dette var også med på å styrke 
forklaringen, men også her gjelder spørsmålet 
om fornærmede på noen måte hadde håndtert 
bananen selv?

Dersom fornærmede ikke hadde vært i kontakt 
med bananen før selve hendelsen, taler alt for 
at bananen hadde vært i kontakt med fornær
medes avføring, noe som støtter fornærmedes 
forklaring.

Figur 2. Illustrasjonen viser PFGE-resultatet der 
prøve nr. 3 er fra bananen og prøve nr. 4 er fra 
avføringsprøven fra fornærmede. Prøve nr. 5 er en 
annen E.coli bakterie som også ble påvist i 
fornærmedes avføringsprøve, mens prøve nr. 6 er 
fra nok en annen type av E.coli bakterier som også 
ble funnet på bananen. Bånd 1, 2, 7 og 8 er 
kontroller.
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