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Innhold

I høst fikk alle husstander brev 
fra direktoratet for samfunns- 
sikkerhet og beredskap med en 
liste over alt man bør ha dersom 
det skulle begynne å brenne på 
dass. Hvis du har alt på listen, 
skal det ikke være noe problem 
at du ikke har tilgang på strøm, 
vann, mat eller medisiner i noen 
dager. Begrunnelsen for brevets 
timing er at klima og sikkerhet-
spolitikk er i bevegelse slik at 
trusselbildet er endret. Jo flere 
som klarer seg selv og kan hjelpe 
andre i en eventuell krise, desto 

bedre. Men hadde du klart deg 
alene i 72 timer? 

Jeg vet ikke med deg, men jeg 
føler at jeg kvalifiserer til en eller 
annen psykoselidelse hvis jeg 
skaffer meg alle tingene på lista. 
Har du peis på hybelen? Radio 
med batterier? Jodtabletter? Ikke 
jeg. Men jeg har førstehjelpskrin, 
fire liter vann i en tank under  
senga, og masse havregryn da. 
Kommer jeg til å dø fordi jeg ikke 
har lommelykt også? For å være 
helt ærlig høres det mer ut som  
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når vi synger siste vers. Uansett 
hvordan du stiller deg til krise og 
krig, frykt ikke. Denne utgaven 
av Synapsen er bedre bered-
skap enn DBS sin nettside! Vil 
du lese andres innerste tanker 
om dommedag? Lære om å klare 
seg uten sosiale medier? Kanskje 
du lurer på hvor du skal gå tur 
for å få den beste utsikten over 
elendigheten? Eller kanskje er 
du bare her for oppskriften på 
hummus? Synapsen byr på det 
meste, igjen.

dommedag hvis du har alle  
tingene på lista: gassdrevet koke- 
apparat, rødsprit og fyrstikker??

Videre følger noen fakta for  
preppere: Det nærmeste tilflukts- 
rommet for oss på Dragvoll er  
på Sluppen, er bygget på 90-tallet  
og kan huse ikke mindre enn 
244 mennesker. Det er bare 
plass til halve befolkningen i  
slike rom dersom noe skulle 
hende. Mens dekningsgraden i  
Trondheim ligger på 71%, er den 
nede i 25% på Sortland, og   

oppe i 320% i Kirkenes. Sist gang 
en slik oppfordring kom fra 
myndighetene var for 45 år si-
den. Da ble det blant annet  
anbefalt å ha i hus to kilo 
knekkebrød, en kilo kjeks, 
fire bokser leverpostei og to  
pakker skummet tørrmelk.

Spøk til side, jeg tenker det er 
bedre å være føre var. Gjør det 
for andre hvis du ikke gjør det 
for deg selv! Du skal selv få 
bestemme om du vil overleve 
som negativ eller dø positiv 

25 
Studentenes  
bekjennelser

Hvilke tanker har 
psykologistudenter rundt 

temaet dommedag?

30 
Konfliktskyen

Ghosting er en kjip opplevelse 
for de fleste

32 
Kalender vol. 2

Med så mange rare dager å 
forholde seg til er ikke én 

kalender nok

16 
Pensum i media

For nerdene som ikke kan få nok

20 
Det skal ikke være 

vanskelig å komme 
seg på tur!

Vi har samarbeidet med Turapi    
om en turlivs-guide

22 
#online, aldri offline

Marte tar utfordringen

26 
Traumebehandling: 

Dramaterapi og  EMDR
FagKom foredrag og workshops 

gir oss et innblikk i spennende 
terapiformer

28 
Snarveien til Zen

Avslapping på et helt nytt nivå

34 
Dommen har falt

Det har vært revy!



4

I hver utgave av Synapsen får lederen 
av Psykolosjen denne spalten til sin 
disposisjon. Her er nåværende leder 
Marte Solheim sin hilsen til dere.

Tekst: Marte Solheim

Kjære Losjen!

Først og fremst vil jeg bare si tusen takk for  
tilliten dere har gitt meg, det å være ny leder av 
losjen er både fint og litt skummelt på samme tid. 
En mer herlig sammensetning av initiativrike,  
handlekraftige, engasjerte og kreative folk skal 
man lete lenge etter, så aller mest gleder jeg meg til 
året som kommer!

I 2019 er linjeforeningen vår faktisk hele 10 år  
gammel, hvilket selvsagt er noe som må markeres. 
Vi i styret er godt i gang med planleggingen av en 
heidundrende jubileumsuke – så stay tuned!

Psykologistudent tro måtte jeg undersøke hva 
som er typisk for 10-åringen. Et lite søk på kvinne- 
guiden viser at 10-åringens foreldre har mange 
bekymringer: de er frekke i kjeften, rydder ikke opp 
etter seg og har sirup i beina når man skal avgårde. 
Også 10-åringens fysikk byr på bekymringer: er det 
vanlig at en venninnes nyfødte spedbarn har like 
stor penis som ens egen 10 år gamle sønn???

Styreord

Jeg (og mange andre empirikere, såvidt jeg  
husker fra utviklingspsykologien) velger å tolke 10- 
årigenes opprørske atferd som et uttrykk for  
individualitet og et ønske om å utvikle autonomi. 
Og det er noe vi gjentatte ganger har fått bevis på 
at losjingene er gode på, så er det å tørre å handle 
etter våre egne hoder og hjerter, og stå på kravene 
våre. Det ser ut til at denne egenskapen kommer til 
å være minst like viktig utover i 2019, som den var i 
2018 #BevarInternklinikken.

Når det er sagt så håper jeg at alle har fått landet 
litt etter juleferien, og er klare for å gjøre 2019 til et 
fantastisk år! Til slutt vil jeg komme med en 
aldri så liten oppfordring for semesteret som  
kommer: sett deg som mål å gjøre en ekstra i 
nnsats for at enda flere skal trives her hos oss! Slå  
av en prat med noen dere ikke kjenner så godt, la  
folk vite at dere savner dem dersom de ikke 
 kommer i forelesning en dag - hold litt ekstra  
utkikk etter de man ikke alltid ser i mengden. Jeg 
har troa på 2019!
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I november 2018 besøkte Synapseredaksjonen Voll gård, en sentralisert bondegård som tilbyr en rekke 
aktiviteter og opplevelser for barn og voksne. Der skulle vi få hilse på dyrene på gården, få et innblikk i 
hverdagen på et gårdsbruk, men viktigst av alt; ri. I den foregående redaksjonen hadde ridetur vært et mål 
over lang tid, som mange hadde sett frem til lenge, og da det ble annonsert at vi skulle ta plass i sadelen 
ble det møtt med jubelrop. 

Allerede på barneskolen ble det klart for meg at det finnes to typer folk; de som liker hest og de som 
ikke gjør det. Gjennom mine tjue år har jeg tilhørt sistnevnte. Når jeg har fått spørsmål om rideerfaring 
eller vi skulle ri på leiropphold i syvende klasse, har jeg ikke vridd meg i protest av tanken på hover og 
hestemøkk. Jeg har heller ikke bidratt med spydige kommentarer om hesteridning eller hvordan eimen 
av stall liksom aldri fordufter, men har bare nikket, takket for tilbudet, men sagt at det trolig ikke er noe 
for meg. «Hva? Liker du ikke å ri? Det er jo kjempegøy! Du har sikkert ikke prøvd det på lenge da?».  
Jeg har med ærlighet forklart at jeg ikke er særlig interessert i verken hest eller ridning. Det  
etterfølges ofte av en særdeles overrasket, nesten skuffet bemerkning, som om det nærmest foreligger en  
forventning om at alle skal like å ri.

Jeg har stor respekt for hesten. Dette mektige, flotte dyret - det er jo utrolig at vi gjennom små signaler 
kan få hesten til å bevege seg nesten etter vår vilje. I TV og bøker kan det ikke unnværes å inkludere minst 
ett arteksemplar, men min interesse for hest strekker seg ikke særlig lengre enn at den kan beundres på 
avstand. Da jeg fikk vite at Synapsen skulle på ridetur var det dermed ikke noe nytt at mitt engasjement 
ikke var like skyhøyt som mange andres. Kanskje måtte jeg også prøve å skjule en liten skuffelse. Likevel 
skulle jeg i stor grad overraskes denne litt kjølige høstdagen på Voll gård, både når det gjelder gårdsbruk, 
hesten og hvordan det majestetiske dyret kan gi støtte til veldig mange.

PÅ HESTERYGGEN
Tekst: Josefine Prestmo Hoem            Foto: Marte Sundberg, Josefine Prestmo Hoem
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Vi ble møtt av fagleder Jessica Kennedy-Barlaup, 
som informerte om Voll gård og dens historie, 
dyr, frivillige og aktiviteter som drives på gården. 
På gården har de hester, sauer, kyr, geiter, griser 
og kaniner. Høner og katter kan bevege seg fritt 
rundt på det svært idylliske bondetunet, som 
sto i sterk kontrast med den travle bilveien noen  
meter unna. Ellers var det få indikasjoner på gårdens  
sentralitet, og de skjønne omgivelsene og små  
klukkene fra frittgående høns gir nok et lite 
avbrekk i selv den travleste hverdag.

Voll gård er en nesten 20 år gammel stiftelse 
og består av ansatte som representerer Sør- 
Trøndelag Landbruksselskap, som dessuten er 
eier av gården, Sør-Trøndelag Bondelag, Sør- 
Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, 4H Sør- 
Trøndelag og Trondheim kommune. Noen 
ansatte bor på gården og her ligger også bl.a.  
Strinda frivillighetssentral og Voll gårdsbarnehage.  
Jessica forteller om deres målsetning; et tilbud 
om en grønn ambassade i byen. De anser opprett- 
holdelsen en såpass sentral gård som et viktig trekk 
i slaget for landbruket, og de tilbyr gratis besøk for 
skoleelever der de vektlegger husdyrstell og gårds-
drift. Kennedy-Barlaup anser Voll gård som et 
viktig tilskudd til Trondheim kommune, som var 
forståelig for oss besøkende.

Dyrevelferden står sentralt på Voll. De ansatte 
forklarte hvordan dyreholdet må ha en form 
for mening og at dyrene skal ha det godt mens 
de lever. Gården slakter og spiser det meste 
selv, men driver ikke melkeproduksjon. Noe  
produksjon leverer de blant annet til spisestedet 
 RÖST i sentrum. Urban dyrking står i sentrum på 
gården og i tillegg til at man kan kjøpe grønnsaker 
i gårdsbutikken, har det blitt arrangert dyrknings- 
kurs. 

Redaksjonen fikk hilse på flere av dyrene på 
gården. En gris kunne utøve formidable triks -  
andre fikk vi klappe og före gulrøtter. 11.februar ble 
to nydelige små geitekillinger født. Gården venter 
flere dyrebabyer og i løpet av de neste månedene 
ventes også flere kje, lam, kyllinger, kalv og det 
håpes på en ny grisunge.

Hver søndag er det åpen gård mellom kl. 11 – 15,  
der man kan besøke dyrene i fjøset, dra på 
gårdens tilhørende kafe eller prøve barne- 
ridning. I tillegg holder de en rekke arrangement-
er tilpasset de ulike årstidene – i fjor fikk over 
80 barn møte fjøsnissen under Julevoll. I januar 
holdt de bl.a. et gjenbrukssalg og på kafeen har 
de jevnlige barseltreff og lekkafé. Opplevelsesvoll 
er samlebetegnelsen for alle prosjekter mellom 
gården, frivillighetssentralen og kulturenheten i  
Trondheim. For de som besøker gården ofte er 
det også anledning for å kjøpe årskort, og for  
barneskoleelever er det tilbud om påmelding 
i stallklubb, der en lærer det grunnleggende i  
hestehold og stell. På tunet ligger ikke bare et 
fjøs, en kafe og privat barnehage, men dessuten et  
frivillighetshus der det foregår kveldsaktiviteter. På  
mandager er det tilbud for autister, tirsdag for  
utviklingshemmet ungdom og voksne, onsdager 
4-7 trinns elever og torsdager 7-10 trinn. Det foregår 
også et integreringsprosjekt for barn og unge som 
er nye i Norge, der assistenter også deltar.

Da det var tid for ridning var nok de fleste  
redaksjonsmedlemmene nokså spente. Vi var så  
heldige å få ri på dølehestene Vollvinn og Skrims  
Prinsen. På gården bor det også Fjording og  
Nordlandshester, og de fleste dyrene er tradisjonelle  
norske raser, da Voll jobber for å bevare de  
gamle, særnorske husdyrrasene. Jessica er  
utdannet sosionom og agronom, og da det var tid 
for min svært nervøse psyke å komme seg opp på  
hesteryggen var hun essensiell. «Det viktigste 
er å bli trygg på hesten» sa hun. En sentral del 
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av Volls filosofi er at de ikke driver ridetrening. 
De driver leietreing og i tillegg til å lære praktisk  
hestebruk kan man også drive balanse- 
øvelser på hesteryggen. Målet for stallklubben er  
eksempelvis at barna skal kjenne mestringsfølelse 
av å være sammen med og bli trygg på hesten.

Jessica geleidet meg både fysisk og psykisk,  
gjennom Vollvinns tunge skritt, og ga meg et  
innblikk i hvordan hest kan være sentralt i terapi. 
Kanskje er det for mange godt å kunne bli trygg 
på og få kose med nettopp hesten? Dette store, 
majestetiske dyret, kan kanskje bli litt som en  
lojal klippe. Dyret var tre ganger min størrelse, men 
kjentes myk og varm mellom fingrene. Da Jessica 
fortalte at hest kunne være en viktig intervensjon 
i utfordrende liv, var dette forståelig. Selv om Voll 
ikke bruker dyret i terapeutisk sammenheng, 
gir de mulighet for hestestell til f.eks. utviklings- 
hemmede. «Han har aldri sparket mennesker»  
betrygget hun og forklarte hvordan han ville følge 
rytmen jeg hadde i sinn, og da jeg bevege hoftene 
dernest gikk Vollvinn opp i trav, nesten som en  
tankeleser. Personlig kunne jeg kjenne på en 
økende mestringsfølelse jo lengre jeg satt på  
hesteryggen, og selv om ikke hadde vært klar 
for å ri på egenhånd, var det gøy å kunne leve ut  
drømmen som Pippi eller Ronja Røverdatter en 
god stund.

Etter flere runder, med både andre redaksjons-
medlemmer og fotgjengere langs bilveien som til-
skuere, gikk jeg med skjelvende skritt (ridning er 
anstrengende for den som lurte) bort fra Voll-vinn. 
Dog min ferd ikke ble like spektakulær som Dagny 
og Lives gallopp eller Elisa og Trines akrobatikk (ta 
en titt på bildene så skjønner dere hva jeg mener), 
var min tur med Vollvinn øyeåpnende. Hest kan 
gi mestringsfølelse og trygghet, og er ikke det noe 
flere som søker terapeutisk hjelp nettopp kan ha 
behov for?

Selv om jeg ikke er særlig personlig involvert 
i hest og aldri var interessert i å bli medlem 
av Penny-klubben, ga turen et innblikk i hvor  
potensielt viktig hest kan være som inter-
vensjon for både barn, unge og voksne, særlig i  
utfordrende situasjoner. Voll gård er ikke en 
rideskole, men gir rom for et fristed der en kan lære 
seg å bli trygg med og på hesten. En får opplæring i 
hvordan man respekterer hesten og sørger for at den 
har det fint, som ikke overraskende kanskje kan gi en  
beroligende, nærmest terapeutisk effekt. 

På ridetur

Jakob Hardersen Prydz (25 år)

Trine Smedbøl (26 år)

«Besøket på Voll Gård var en oppvåkning. Hesten 
- et dyr jeg knapt anerkjente som et firbeint kjøtt- 
stykke, er et vesen mer komplisert enn jeg ante. 
Jeg er hektet. En ridetur med hov-dyret induserer 
en affektregnbue: frykt, spenning, nysgjerrighet, 
overraskelse og ikke minst glede. Å ri er ikke bare 
motorikk. Å ri er også kommunikasjon. Dessuten er 
den varm å sitte på. Jeg anbefaler hest, and I approve 
this message.»

«I over et år var ridning som teambuilding med 
Synapsen bare en fjern drøm, en utopisk fantasi 
som jeg innerst inne ikke helt turte å tro på at skulle 
bli virkelig. Men virkelig ble den og det overgikk 
all forventning. Jeg opplevde regresjon tilbake 
til min storhetstid som hestejente, og vurderte et  
øyeblikk å gjenoppta medlemskapet i Penny- 
Klubben. Høydepunktene kom som perler på 
en snor; geiter som slåss, griser som trikset på  
kommando og gleden over å se ivrige og smånervøse 
Synapsinger i ridehjelm. Alt toppet seg med en hane 
som trodde han var en gris, og dagen ble. 10/10, 
terningkast 6, og livets anbefaling til ridning som 
teambuilding eller bare som en real dopamin-boost 
i hverdagen.»
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Jeg kommer nok ikke til å dra på ridetur med 
det første og jeg hadde nok fortsatt stemt rafting  
heller enn ridning på leirskole, men jeg har 
fått enda større respekt for dyret og hva det 
kan brukes til. Hesten er mer enn et transport- 
middel. Den kan være en venn og en støttespiller - et  
levende vesen en kan respektere, være glad i og 
være trygg med.

Til slutt vil redaksjonen takke Voll gård for at vi 
fikk komme på besøk og for det innblikket vi fikk i 
deres gårdsdrift, og hvordan hest kan være en vik-
tig intervensjon for både store og små, i ulike livs-
situasjoner.

Dersom du kunne tenke deg å vite mer om Voll 
gård, undersøke mulighet for besøk, dra på kafé 
eller kanskje også bidra som frivillig - besøk  
facebook-siden deres eller  nettsiden 
www.vollgard.no. 
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HVA SKJER?
1.mars -” fallende IQ: blir vi dummere? 
19:00-2030 på Litteraturhuset
Litteraturhuset inviterer til debatt om  
dumskap og kunnskap. Menn sin IQ har vært 
synkende siden 70-tallet. Hva skal dette bety?’

Psykorøvinger
Møt opp til sang og hygge på psykor sine uken-
tlige øvinger tirsdager fra 16:30-18:30

15. mars - “Debatt om casting i reality- 
program” 
Famkomiteen inviterer tidligere tv-psykolog 
Helge Braatthen og Willy Tore Mørch, en 
psykolog som har uttalt seg svært kritisk til 
realityprogrammer, til debatt om casting og 
ivaretagelse av deltagere.  Problemstillinger 
som «får deltagerne hjelpen de trenger?» og 
«er castingprossessen forsvarlig?», skal  
diskuteres.  Hva kan i så fall psykologer bidra 
med innenfor dette området?

2.april - “Kielder Quiz” 
1930-0000 på kielderen
Har du kunnskap om noe som helst? Dann lag 
med noen andre som også har kunnskap om 
noe som helst og bli med på kielderens  
månedlige quiz. Førstkommende blir 2.april. 

8.mars – “KVINNEDAGEN”
Om du er en kvinne, kjenner en kvinne eller vet 
om en kvinne, er dette en ypperlig anledning til å 
feire kvinnedagen. Møt opp i  
Tordenskioldsparken 1630 for appeller og kvinne-
tog gjennom Trondheims gater. 

3.april -”Vårfest”
Bli med på psykoolosjen sin vårfest! Det er store 
sannsynligheter for at det blir en hyggelig affære. 

14.mars - “ Vaffellunsj” 
1100-1300 utenfor Psykologisk institutt
Kaffe, vafler, saft og hyggelig samvær. Det 
er ikke kiosken i idrettshallen, borettslagets 
dugnad eller kaffebesøk hos bestemor. Det er 
Psykolosjens månedlige vaffelunsj. 

30.mars - “Earth Hour” 
2030-2130
Vi er tvunget til et liv på jorden, jorden er tvunget 
til å ha oss som sine innbyggere. Kanskje er det en 
god ide å samarbeide. Enten du gjør det av frykt 
for å bli dømt av dine naboer, er naturaktivist, 
eller bare tenker det er en sabla fin markering; 
skru av lyset i en time og bli med i den
verdensomspennende bevisstgjøringen av 
klimautfordringene vi står overfor. 

28.mars- “Unge Ferrari Ekstrakonsert” 
2130-2330 i Storsalen på Samfundet
Unge ferrari ga i slutten av fjoråret ut albumet 
«midt mellom magisk og manisk» til glede for 
både anmeldere og lyttere. Dette er muligheten 
til å høre, se og føle musikken hans slik en bør, 
nemlig på konsert
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Møt “Dynastyret”! 
Tekst og foto: Marte Sundberg 

Nytt år, nytt synapsen, og jaggu ikke nytt styre også. Losjen har mange flotte og ivrige som står på i ulike 
kriker og kroker, men noen må jo stå for å holde styr på denne saueflokken. Vi har tatt en prat med styret 
for dette semesteret, i håp om å bli litt bedre kjent med dem!

Spørsmålene de fikk servert var følgende: 
1. Hvem er du i Parterapi på NRK? 
2. Hva er din oppgave i styret, og er du kompetent til jobben? 
3. Hvem i styret ville du hatt som din psykolog? 
4. Fuck, marry, kill: Hroar, Eva og Kennair

I tillegg fikk hvert av styremedlemmene en test som skulle beskrive dem (hvorav plot-twisten var at ingen 
fikk samme test, og svarene presenteres helt uten kontekst). 

Didrik Jeppesen Berg-Hanssen: 
1. “og vi LO!” (Siv Anita) 
2. Veteran - egentlig skal jeg bare sørge for at alle 
vet hva de gjør , og hjelpe til med  
erfaringsoverføring.  Og ja, det vil jeg si. 
3. Sivert - fordi jeg vet at han er enda mer  
opp-og-ned enn meg, haha.  
4. Fuck: Eva, Marry: Kennair, Kill: Hroar 
5. You’d rekindle an old love
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Sivert Havnen: 
1. Jeg tok den testen på NRK, men da ble jeg hun 
bloggeren, noe jeg derimot uenig i - jeg liker  
egentlig flere av karakterene, så kan jeg være alle?
2. Jeg er “moderator og administrtor”, så jeg har 
ansvar for facebooksiden, litt instagram, og holde 
orden på psykolosjon.com... der har jeg derimot 
en jobb å gjøre, for ingen vet om den, hehe. Om 
jeg er kompetent er litt opp til andre å bedømme, 
men jeg har  grunnkurs i informasjonsteknologi, 
der vi bla lagde nettsider. Men jeg er dårlig på 
SoMe, men det ordner seg 
3. Ooioioi, jo assa det sitter mange flotte folk i 
styret. Aparna hadde nok vært flinkest, men 
Didrik og jeg hadde nok bare tatt en øl, noe som 
kan være til like god hjelp 
4. Fuck: Eva, Marry: Hroar, Kill: Kennair 
5. Shrek 

Hanna Leonhardesen Maanum:
1. Jeg tok den testen på NRK, og ble Sara Elise, 
men jeg identifiserer meg ikke så sterkt med 
henne. Personlig syns jeg Kjell Simen er veldig 
søt, men også irriterende.  
2. Arrkom-leder - jeg har ansvar for sosiale   
arrangementer for losjen. Om jeg er 
kompetent? Haha, vel jeg håper jo det da.  Jeg 
er jo helt ny, men får god opplæring av Marte. 
3. Elisabeth - hun er sympatisk, har så søt 
stemme og er behagelig å være rundt. 
4. Fuck: Eva, Marry: Hroar, Kill : Kennair 
5. “but nothing in this world that i like more than 
checks”

Mari Lillejord: 
1. Jeg har faktisk ikke sett på det, haha. 
2. Økonomiansvarlig og nestleder - Jeg har 
ansvaret for søknader og regnskap. Hahah, vel 
nei, men jeg tror jeg blir det. Eller, det er ikke så 
vanskelig, så kanskje jeg er kompetent likevel?
3. Aparna, hun er snill og virker trygg 
4. Fuck: Eva, Marry: Kennair, Kill: Hroar
5. Designer 
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Aparna Malin Thilliampalam: 
1. Kjell-Simen, fordi jeg er sinnsykt konfliktsky 
og unngår konflikter så godt jeg kan
2. Fagsjef - jeg har ansvaret for Fagkom, og 
følger opp komiteen vår. Jeg er jo på mitt andre 
år, så håper jo det da.  
3. Didrik, uten tvil 
4. Fuck: Kennair, Marry: Hroar, Kill: Eva
5. Gryffindor 

Marte Solheim: 
1. Litt Britt-Helen, dama til Kjell Simen, fordi jeg 
blir fort irritert dersom den andre ikke klarer å 
bestemme seg og er tafatt. 
2. Leder - Jeg sørger for at hjulene går rundt, og 
hjelper til der jeg kan. Det viktigste er at folk trives 
og har kontroll over sine arbeidesoppgaver. Ja, det 
vil jeg si, har vært leder for Arrkom, og vært  
engasjert lenge og jobber for alle i losjen. 
3. Aparna - hun er rolig og empatisk, og jeg 
trenger en hvor jeg føler at en blir sett og får 
positiv  
feedback.
4. Fuck: Eva, Marry: Hroar og Kill: Kennair
5. Chris Pine 

Anniken Tviberg: 
1. Jeg tok den testen, og ble opprørt over resultatet, 
og tok den dermed igjen. selvom jeg svarte ulikt 
ble jeg den samme igjen … jeg ble den verste.. 
Maiken! Jeg er ikke passiv aggresiv, men direkte, så 
jeg vil ikke si meg enig i det…. Jeg tror heller jeg er  
mannen til Mens-Ellen, for det er han jeg liker 
best. 
2.  Jeg er PR-sjef, og er min egen komite, noe som 
er ganske digg. Tja, jeg har gått media (men hatet 
det), men jeg syns det er gøy å være kreativ, og har 
nå blitt venn igjen med photoshop. 
3. Aparna - hun har kommet lengst og mer mest 
moden, og har det på magefølelsen - tror hun  
hadde passet meg bra 
4. Fuck: Kennair,  Marry: Hroar og Kill: Eva 
5. Detektiv 
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Mari Kristine Knudsen Østlie: 
1. Nei, hvem skal velge? Jeg klarer jo ikke å ta 
stilling til noe - så kanskje Kjell Simen 
2. Faddersjef - til nå har jeg ikke gjort så mye, 
men vi driver å snekrer sammen en komité i disse 
dager.  Videre så blir det jo å planlegge selve  
fadderuka, og alt det innebærer. 
3. Aparna - alt hun gjør er veldig gjennomført, og 
hun er driver veldig søt og tillitsfull 
4. Fuck: Hroar, Kill: Eva, Marry: Kennair, slik at vi 
kan fly med “Kenn-air” ;) 
5. Trefrosk 

Elisabeth Carlsson:  
1.  Jeg tror jeg er kona til Kjell Simen, de fleste 
kjenner seg jo igjen i partnerne til hovedkarak-
terene i serien. 
2. Kjellersjef - hovedansvaret er jo å arrangere  
festligheter der, og passe på at det går rundt. Ja, jeg 
føler det. Jeg har jo hatt ansvaret i 1 ½ år (hvis det 
er lov å skryte?) #fuckjanteloven 
3. Aparna - hun virker flink, og er allerede på klin-
ikk, og virker som en god lytter 
4. Fuck: Kennair (virker kompentent på området), 
Marry:  Eva - for å ha en kvinne for å ordne opp i 
ting, og Kill: Hroar (sorry) 
5. Fairy 
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Pensum i media
Tekst: Leif Henrik Hansen Hoøen

Podkaster
La oss starte med podkaster. Podkaster er perfekte 
til å høre på mens man gjør andre ting, så kan man 
føle at man er utrolig produktiv og effektiv. Hør på 
podkast mens du tar ut av oppvaskmaskinen for 
eksempel, og plutselig har du lært en ny fun fact 
du kan imponere medstudentene dine med under 
pausen i neste forelesning.

Kjærlighetspodden: Psykologene Sissel Gran 
og Catrin Sagen utforsker kjærligheten og  
forelskelsen. Alt fra tinder og ghosting til  
kjærester som har holdt sammen siden ungdoms-
tiden tas opp her.

Psykologlunsj: Hvorfor er det så viktig å si takk? 
Hva er IKEA-effekten? Hvorfor er studenter så 
flinke til å utsette ting? Populærvitenskapelig  
podkast der psykologene Tommy Mangerud, 
Jonas Vaag og Jan-Ole Hesselberg snakker om  
psykologiske tema som opptar dem.

Hos Peder: Psykologen Peder Kjøs møter fire unge 
mennesker som trenger hjelp med forskjellige  
utfordringer. Lytterne blir flue på veggen i  
terapirommet mens han prøver å komme til bunns 
i problemene de sliter med.

Noia: Christine Dancke snakker med mennesker 

som deler sine erfaringer med angst, med faglige  
tilskudd fra psykolog Carina Poulsen. Gjester i 
alder fra 18 til 62 år, fra all slags bakgrunner, med 
ulike fremtidsplaner og jobber.

Pia og psyken: Pia åpner seg selv og inviterer  
gjestene til å gjøre det samme, med hjelp fra hus- 
psykiater Anne Kristine Bergem. Et vidt spekter 
av tema, fra psykisk helse hos unge idrettsutøvere, 
spiseforstyrrelser og rusmisbruk til økopsykologi.

SinnSyn: Psykolog Sondre Risholm Liverød 
formidler psykologisk teori på en praktisk  
anvendelig måte.

Filmer
Hector and the search for happiness:  
Komedie-drama om en psykiater som reiser rundt 
i verden på jakt etter hemmeligheten bak lykke.

Requiem for a dream: Vi følger fire personer i 
New York med ulike former for rusavhengighet 
som drar dem lengre og lengre ned.

Lei av å sitte på lesesalen og lese psykologiske forskningsartikler? Skulle du kanskje ønske du 
kunne lært om psykologi på en annen måte? Eller er det heller slik at du ikke kan få nok av  
pensum og derfor også vil dedikere all din tid utenfor lesesalen til psykologi? Uansett årsak, som  
psykologistudenter er vi så heldige at vi har et hav av podkaster, bøker, filmer og serier som på en 
eller annen måte er relatert til faget. Noen er av det humoristiske slaget, noen er mer alvorlige, noen 
er dystre og noen er lette. Uansett hva du er ute etter så finnes det et pensumrelatert medium for deg!
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Serier
Hva med et psykologisk innslag før du fortsetter 
netflix-maratonet? 

Parterapi: Norsk humorserie der vi følger ulike 
par som får hjelp med problemene sine i terapi. 
Kanskje du finner en karakter du kjenner deg  
igjen i?

Jeg mot meg: Unge mennesker dokumenterer 
de psykiske utfordringene sine gjennom video- 
dagbøker, og møtes så til terapi med Peder Kjøs.

Født i feil kropp: Norsk dokumentarserie som 
omhandler kjønnsidentitetsproblematikk. 

Bøker
Å lese skjønnlitterære skildringer av psykiske 
lidelser kan gi et annet perspektiv på psykiske 
lidelser enn faglitteraturen gir. Annen litteratur 
er også fin for å finne ut mer om de psykologiske  
feltene du har en ekstra interesse for.

Generasjon prestasjon av Ole Jacob Madsen 
(2018): Ole Jacob Madsen er professor i kultur- 
og samfunnspsykologi og har skrevet bok om  
generasjon prestasjon. Mange unge i dag føler 
de må prestere best mulig på alle arenaer i livet, 
enten det er på skolen, treningssenteret eller  
sosiale media. Dette fører til økte psykiske helse-
plager og stress for flere unge. Hva må gjøres for at  
ungdommen skal få det bedre?

The Bell Jar av Sylvia Plath (1963): Brutalt, rått og 
ærlig om en ung kvinnes reise dypere og dypere 
inn i en depresjon. Mørk og tung, men fylt med 
vakkert og poetisk språk. Delvis selvbiografisk.

Else går til psykolog av Else Kåss Furuseth 
(2018): Else Kåss Furuseth inviterer deg inn i  
terapirommet gjennom å gi et innblikk i to år med 
samtaler mellom henne og terapeuten hennes, 
og deler sjenerøst av seg selv. Et spennende og  
rørende innblikk i hvordan pasient og terapeut 
jobber sammen.

Professor Hieronimus av Amalie Skram (1895): 
Maleren Else Kant takler ikke presset ved å være 
både hustru, mor og kunstner, og bryter sammen. 
Hun søker hjelp hos en berømt psykiater og pro-
fessor, men får ikke den hjelpen hun ønsker. I 
stedet blir hun sendt til lukket avdeling, og fra de 
som skal hjelpe henne møter hun maktmisbruk 
og løgn. Et historisk innblikk i psykiatri og psykisk 
sykdom.
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Det skal ikke være vanskelig å komme 
seg på tur!

Tekst: Cecilie Othman Arnesen og Turapi
Illustrasjon: Mathias Kirknes og Cecilie O. A. 

I samarbeid med Turapi presenterer Synapsen en 
guide til turlivet i Trondheim!

Turer
Storheia - 565 moh ligger den høyeste toppen i 
bymarka med fantastisk utsikt! Når det er fint vær 
kan man blandt annet se Trollheimen og til og med 
Snøhetta i sør hvis det er klart. Det er mange tur- 
alternativer. Følg for eksempel stien fra Fjellseter- 
området (ca 5km, det meste slakt terreng). Med en 
liten avstikker fra den beskrevne ruta på UT.no, kan 
en også legge turen innom Elgsethytta. Den har  
helgeservering hele året, og servering onsdag- 
fredag i sesong med blant annet rømmegrøt, boller 
og kakao. Et alternativ er å følge TT-stien som går fra 
Grønlia. Stien starter bak hytta og tar av i nordvestlige  
retning. Distansen fra Grønlia er ca 3 km, og fra 
Lian 7-8 km.
 
Estenstadhytta: Fin utsikt over byen og over  
Dragvoll (!!) For å komme deg til hytta kan man ta 
buss nummer 5 eller 9 til Lohove, og følge merkede 
stier derfra (ca. 1.2 km). Det er også mulig å ta med 
ski på forelesning og gå rett ut ved idrettsbygget. På 
torsdager har hytta tacobuffet, der man kan spise 
så mye taco du vil for 150kr fra 15.00 til kl:20.00. 
Det er også mulig å gå på ski helt ned til Eberg fra  
Estenstadmarka! Oversikt over lysløypene i  
Trondheim finner du på skisporet.no. 
 
Bymarka: Eksempel på tur: Start på Lian og 
gå til Grønlia (ca. 5 km). Her har de veldig god  
gjærbakst, og om vil du slå til så har de tapasbuffet 
på onsdager fra 15.00. Ta turen rundt vannet  
på vei tilbake for å få en litt lengre 
tur. Skistua er også svært moderne og lett  
tilgjengelig med buss nummer 10, og er åpent fra 
mandag til fredag 11-15, lørdag-søndag 11-17. Husk at 
bussen til skistua går ganske sjelden i hverdagene 
- da er det kjekt å vite veien til Lian (ca. 8-12 km 
avhengig av sesong) så man ikke blir stuck i marka. 
På trondelag.com finnes oversikt over alle  hytter 
med servering i Trondheim. 
NTNUI har også koier til låns.

Hva skal til for en suksessfull tur?
Varme: For å ha det bra bør man være tørr og varm 
(og mett). Gå gjerne med våte klær og skift først til 
tørt etter du har stoppet. Ull skal innerst, alltid!  
Deretter skal et lag med vind- og vanntett tøy.  Ha 
med minst to par sokker til skift. Varm på ben og 
hode = varm i hele kroppen. Husk at det ikke er  
klærne varmer deg, det er du som varmer klærne! 
Er du kald hjelper det ikke å bare kle på seg - du må 
bevege deg. Luft mellom hvWert lag klær hjelper 
for å holde varmen, og nettingplagg innerst kan 
være gull. Husk å kle deg etter vær, temperatur 
og aktivitetsnivå. Ved -15 grader anbefales kun  
rolig fysisk aktivitet, og dersom du skal 
sove ute når det er så kaldt, anbefales 
det å grave en kuldegrop i forteltet. Dessuten 
kan man lage en varmeflaske og legge 
den nederst i posen på overnattingstur.

Sko: Har du våte sko kan man skifte sokker, og  ta  
plastposer utenpå før man tar på skoene 
på ny. Dersom du har gnagsår hjelper 
det å bruke en nylonstrømpe under den vanlige  
sokken, eller teipe med sportsteip. Man bør også 
lufte føttene ofte for å unngå gnagsår - de blir verre 
i vått miljø. 

Generelt: Bruk apper for det de er verdt - ut.no,  
norgeskart, regobs og skisporet.no er gode forslag. 
Å beregne hvor langt du går og hvor fort du 
går avhenger av form, terreng og oppakning.  
Hovedregel: en vanlig person som går på vei går 6 
km/t. 

Båltenning
Skogbrannloven: det er ikke tillatt å gjøre opp 
ild (bål, grill eller engangsgrill) i skog og utmark 
(gjelder også stranda) mellom 15. april og 15.  
september. Man kan be om særskilt tillatelse fra 
brannvesen og grunneier, og man kan alltid tenne i 
godkjente bålplasser. Husk at det alltid er den som 
tenner bålet som har ansvar for brannsikkerheten. 
Det bør være i god avstand fra bebyggelse og vege-
tasjon, ikke på svaberg og man bør ha minst 1.5 liter 
vann til slukking ved nød. Bålet må slukkes helt før 
man forlater det, og det er ikke lov å brenne søppel. 
Husk også å ta vindstyrke og -retning i betraktning. 
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Det finnes mange båltyper. Et pyramidebål har en 
pyramide/kjegleform, som er lett å vedlikeholde 
og egner seg til matlaging. Et pagodebål/firkant-
bål bygges med to og to kubber parallelt, slik som 
kapla. Dette er kanskje det enkleste bålet å få fyr 
på. Et viftebål har en større stamme som grunnlag, 
og mindre stokker lent over så det lages en liten  
gapahuk der man tenner på. Bålet holder lenge og 
egner seg til overnatting. Et reflektorbål er laget 
inntil en fjellvegg eller stor sten og gir god varme. 
Helt nederst, i midten av hver båltype legges tørr 
never og småkvist for lett antenning. Her kan man 
også bruke tennbriketter, bomull (en tampong  
fungerer supert!) eller tørre lavtyper. Tyri (død 
furu) brenner spesielt godt, selv om det er litt fuk-
tig. All ved brenner bedre om det er kløyvet. Får du 
ikke fyr? Husk at bålet trenger nok luft mellom hver  
kubbe for å brenne skikkelig. Dessuten burde 
opptenningsveden være tørr - sjekk innerst ved 
stammen til grantrær etter små kvister. Et siste tips, 
syntetiske klær som fleece tar lett fyr/får hull av 
glør. Vær forsiktig og kle deg riktig.

Turapi sin kalender for semesteret
16. mars: blåtur (oppmøte 12)

25-28. april: surfetur
1.mai: 1. mai-bad (oppmøte 17)

4.- 5. mai: sove-under-åpen-himmel (fra 19 på 
kvelden)

Å pakke sekken
Når du pakker sekken vil du legge de tyngste  
tingene inntil ryggen, for  få et  best mulig   
tyngdepunkt. Det bør ikke være mange hulrom i  
sekken og vekten bør være jevnt fordelt til 
høyre og venstre. Du vil også legge tingene du 
trenger lett tilgjengelig. Eks. sovepose nederst,  
deretter kokeutstyr, mat og klær. Niste, hodelykt,  
førstehjelpsutstyr, toalettpapir, kniv, og liknende 
bør ligge i topplokket eller sidelommene. Alt bør 
pakkes i vanntette poser, gjerne fargekodet så det 
er lett å pakke ut. Pass på at brensel er spesielt godt 
pakket inn! En dagstursekk ligger ofte på 10-40  
liter, mens lengre turer bør ha 40-80 og  
ekspedisjoner 80-120. Reimene skal være stramme 
både rundt hoftebeina og rundt brystet, slik at  
sekken hviler på hoftene (ikke skuldrene) og hold-
er seg tett mot ryggen. Løse reimer bør festes godt. 

Man skal alltid ha med førstehjelpsutstyr, ekstra 
skift, kart og kompass (evt mobil og nødlader) og 
vann. Sjekk i forkant av turen om det finnes rene 
drikkekilder der du skal og beregn vannbehovet 
ditt. På vinteren bør man ha med spade og evt.  
sondestang og skredsøker i ulendt terreng. Når det 
er kaldt kan liggeunderlag og sovepose redde liv, 
ta dette med selv på dagstur hvis du skal langt fra  
allfarvei. 

Utstyr kan du leie og låne mange steder i Trond-
heim. Bare google lån av turutstyr, ski eller li-
knende, og mange nyttige sider dukker opp. Du kan 
dessuten låne lavvo, stormkjøkken og skredsøker 
av Turapi, som også har en lånegruppe på Face-
book. Turkart kan kjøpes på nomaden og fjellsport.

Fjellvettreglene
1 – Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2 – Tilpass turen etter evne og forhold.
3 – Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

       4 – Vær forberedt på uvær og kulde, selv 
på korte turer.

          5 – Ta med nødvendig utstyr for å kunne 
hjelpe deg selv og andre.

        6 – Ta trygge veivalg. Gjenkjenn 
skredfarlig terreng og usikker is.

7 – Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.
8 – Vend i tide, det er ingen skam å snu.

9 – Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

Viftebål

Pagodebål

Pyramidebål
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#online, aldri offline

Utfordringen: 5 dager uten sosiale medier
Da uten «the big five of SoMe”  

(Snapchat, Instagram, Facebook,  
Twitter og Youtube)

Deltagere: Synapsen-redaksjonen
Vanskelighetsgrad: out of our league

Status: deltakerne møtte aldri til start

For det var jo dette vi egentlig skulle skrive om...  
hvor vanskelig det er å holde seg unna sosiale  
medier. Men vi ga oss allerede før vi hadde startet. 
Og grunnen til det? Vel, la oss bare si at noen er 
på dealer’n, andre i langdistanseforhold, og et  
tilfelle av alvorlig youtube-avhengighet satte en 
stopper for hele prosjektet. For hele ideen ble jo 
møtt med et dramaskrik….”Jeg må jo få med meg alle  
arrangementene på facebook”, “Jeg må jo få 
facetimet med typen” og “Hva skal jeg gjøre om 
kvelden hvis jeg ikke kan se på youtube lissom?”. 
Etter litt drøfting frem og tilbake fant vi ut at vi 
skulle droppe det hele, men fortsatt skrive noe om 
sosiale medier… spørsmålet var bare hva? 
Men kanskje er du alt lei av å høre om sosiale medier. 
Om alle de negative sidene ved det, hvor  
avhengige folk blir eller hvordan det påvirker 
søvnen vår. Kanskje forventer du en positiv vin-
kling på ting, eller så lurer på om dette bare blir i 
samme gata som det du har hørt før. Jeg kan i alle 
fall forsikre deg om at det blir om litt av hvert, og 
forhåpentligvis noe nytt å ta med seg. Men først 
skal vi spole litt tilbake. 

I høst slettet jeg Instagram. Og grunnen til det? 
Vel, rett og slett fordi jeg var lei. Lei av alt som var 
der. Lei av hvor falsk alt virket. Men ikke minst lei 
av hvor avhengig jeg selv hadde blitt. Hver bidi-
ge pause eller busstur gikk til å skrolle gjennom 
det jeg alt hadde sett før, i håpet om at noe nytt  
hadde dukket opp. Det var fjell og turbilder, “daily 
avokado-toasts” og bilder av alt hva andre gjorde. 
Problemet var ikke at jeg brukte så alt for mye tid 
der, men 5 minutter her og der i løpet av dagen 
blir til slutt mye. Og jeg klarte ikke å “ikke sjekke” 
heller. Det var rett og slett blitt en liten digital 
avhengighet. Så etter det inspirerende Psyko-Aktiv 

foredraget til Bendik Romundstad om “sosiale  
medier og psykisk helse”, fant jeg også ut at  
instgram var verstingen av “the SoMe big five”. 
Så med det bestemte jeg meg for å hive meg med  
gjengen på slutta.no, og slettet Instagram. Målet 
var én uke ...  det ble seks. (Det skal derimot også 
nevnes at jeg jukset litt på dag 4, og sjekket insta via 
ipaden …low point Marte, low point).
 
De første dagene skjønte jeg hvordan de som  
slutter med snus og røyk må ha det. Vel, kanskje 
ikke så ille, men noe abstinenser fikk jeg. Fingeren 
ville hele tiden trykke på en app som ikke lenger 
var der, og jeg lurte på hva jeg gikk glipp av. Når jeg 
ikke var på telefonen gikk det fint, men når jeg først 
var der føltes det ut som om noe manglet. Heldigvis 
skulle ikke dette ubehaget vise seg å vare så lenge 
(og på dag 4 fikk jeg beroliget meg selv med at ting så  
akkurat ut som før der inne). Mot slutten av uka var 
det blitt ganske deilig, om ikke befriende, å være 
uten insta. Jeg innså også hvor mye mindre tid jeg 
brukte på telefonen, for så fort jeg hadde svart på 
en melding eller snap (min andre guilty pleasure) 
var det ikke mer igjen å sjekke, og jeg kunne leg-
ge bort telefonen. En uke ble til to, og to til tre, før 
det plutselig hadde gått seks. Og jeg ble sakte men  
sikkert kvitt litt av min insta-avhengighet. 

Tekst: Marte Sundberg
Illustrasjon: Mathias Kirknes 

Mulig det kan være litt vanskelig å se akkurat hva som står på de 
ulike søylene, men hensikten er at de positive og negative sidene ved 
Instagram er blitt veid opp i mot hverandre, der resultatet viste at det 
er mest negative sider samlet sett. 
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Så hva er det nå med sosiale medier som gjør at 
vi hele tiden får behovet for å være “på”? Som  
student er det kanskje lett å kjenne seg igjen 
i hvordan telefonen aktivt er et forstyrrings- 
moment, som hele tiden stjeler din konsentrasjon. 
Særlig om du er en av de som har alle varsler 
på, og skjermen lyser opp som julebelysning når 
du prøver å lese den samme setningen om igjen.  
Snapper  skal svares raskt, været skal sjekkes (som 
om det hjelper i Trondheim), og når både blodsukker 
 og motivasjon daler er de fleste raske til å fiske 
opp mobilen. Mange kjenner på det å måtte være  
tilgjengelig hele tiden, og kunne svare med én gang 
det skulle være noe. Men trenger alt å bli besvart 
med det samme? Eller går det kanskje greit å vente 
et par minutter eller 43?

Ifølge psykologspesialist Jan Rimau kan lettheten 
med å være «på» og spre informasjon om hva 
man gjør «akkurat nå» også motvirke fornuften, 
og på en måte misbruke det sunne menneskelige  
behovet for samvær og intimitet.

 “Vi mennesker er designet til å ha i det meste 
fem til ti nære relasjoner, og alt over dette vil 

være fjernere bekjentskaper. Dette er egenskaper 
i mennesket, grunnlagt for 70 000 år tilbake, 

som ikke forandrer seg på grunn av internett og 
smarttelefoner. Når moderne mennesker prøver 

å ha tilknytningsatferd til hvem som helst utover 
den lille gruppen som vi er designet til, kan man 

oppleve at hjerne og følelse ikke følger med” 
forklarer han.

“Livet skjer ikke på telefonen” blir vi fortalt, 
men redaksjonen klarer ikke å leve uten. Det  
blomstrer opp en lett angst for alt vi kan gå 
glipp av, i form av arrangementer på facebook,  
gøyale snaps eller samtaler med kjæresten (der de 
i langdistanseforhold unnskyldt). For vi klarer 
ikke å gi slipp. Jeg tror vi alle går og føler på litt 
FoMO (fear of missing out), og er redd for hva som 
skjer om vi bare logger oss helt ut. Ja, det er mye  
negativt med sosiale medier, men det gjør oss 
jo også i stand til å holde kontakten med venner 
og familie fra fjernt og nært. De fleste er bare ett 
tastetrykk unna. Men igjen kommer følelsen av å 
aldri helt ha tiden til å snakke med alle, og strekke 
til. 

«Det å holde seg uten sosiale medier gjør at jeg 
blir mindre sosial, med tanke på å holde kontakt 
med venner og familie som ikke bor i nærheten» 

- medstudent 

Men hvordan er det å koble helt ut? Er det egt så 
ille? Når var det sist du gikk en hel dag uten å tenke 
på telefonen? Selv har jeg vært dager, og uker uten 
dekning og telefon gjentatte ganger, og ikke savnet 
sosiale medier ett sekund. Det skal sies at jeg ofte 
da har gått turer og gjort andre ting, som har fylt 
det sosiale tomrommet telefonen kanskje sørger 
for til vanlig. For da har vi alle vært i samme båt. 
Ingen har hatt dekning, og de fleste har gått tom 
for strøm etter et par dager. Og om en skulle bruke 
telefonen var det kun for å knipse et par bilder av 
den flotte utsikten. For det er kanskje det som er 
det vanskelige, og logge av mens hele verden er på? 
Når du først er med en gjeng der tid og telefoner 
ikke har så mye å si, så blir fokuset på å være “her 
og nå” så mye større, og ikke minst satt pris på. 

For et par år siden hadde vi ikke ord som  
“digital-detox” og “mobilfri-sone”, rett og slett fordi 
det ikke var nødvendig. Mens vi i dag har ungdom 
som gjør opprør mot rektorer fordi de absolutt 
skal ha telefonen ved pulten. Jeg tror også dette 
forklarer litt hvorfor yoga, meditasjon og annen  
mindfulness stadig blir mer og mer populært,  
fordi vi ønsker å koble av i en ellers hektisk og 
travel hverdag. Telefonen har av spesialister på 
dette området sammenliknet unge og voksnes  
mobiltelefoner med kosebamser som vi har som 
barn. De gir oss en trygghet når de er i nærheten, 
og vi bærer de med oss overalt. For ikke å snakke 
om at vi alltid må ha de med i senga. For sovner 
noen uten et par minutter (eller fler) på telefonen 
nå i dag egentlig? 

Personlig føler jeg at jeg har ett bein i hver  
generasjon. Ett hos de eldre som enda husker VHS- 
spilleren og kassettbånd, og som ikke fikk  
telefon før fylte 10 år. Men også ett i generasjonen  
under som får ipader før de kan snakke, og lever 
ut kjendisdrømmen som influencere på instagram. 
Litt sånn the best (and the worst) of both worlds. 
For de som kommer etter oss nå har det etter min 
mening verre med det å logge av. Jeg kan ta min 4 
år yngre bror som eksempel. 
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Juleferien ga meg et tydelig innblikk i hvor aktive 
hans generasjon er, med 20+ snapper å svare på til 
alle døgnets tider, et must om å svare innen 0.385 
nanosekunder på messenger, samt game med gutta 
constantly på Fortnight (eller hva som nå er “inn”). 
Det er kanskje ikke så rart man blir litt avhengig 
da? Det som derimot var betryggende og fint å se, 
var at så fort han var med venner eller familien,  
var det mindre skjermtid og telefonen ble lagt bort. 
Det samme gjelder jo meg selv, for jeg hater å både 
kjede meg og være alene. Men kanskje vi (særlig 
jeg) må lære oss at det ikke trenger å skje noe “hele 
tiden”, og faktisk er greit å kjede seg litt? For det 
er jo slik virkeligheten er… det skjer jo aldri noe 
heeeele tiden, og i perioder må man faktisk lade 
både telefonen og fysiske (og psykiske) batterier. 

Riktig hva som fikk meg til å laste ned insta igjen 
kan jeg ikke riktig huske. Det jeg derimot innså 
når jeg først lastet det ned igjen var at jeg egentlig 
ikke hadde gått glipp av så mye. Det gikk fortsatt 
i avokado-toast’s og turbilder, og begivenheter i  
andres liv. Folk hadde levd sine liv akkurat slik som 
før, og jeg hadde levd mitt, bare uten å poste det. 
Jeg tror til og med de fleste ikke fikk med seg at jeg 
var «borte» engang. Bortsett fra mormor, som sa 
hun savnet å se hva jeg holdt på med i Trondheim. 

Takk til Bendik Romundstad, kull 39 , for god hjelp 
og materiale til teksten :)  
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Studentenes bekjennelser: Dommedag
Kim Jong-un, Putin, zombier, global oppvarming... Noen ganger kan frykten for at jorden snart går under virkelig 
gripe oss alle, og mange vil kanskje ikke klandre visse amerikanske rikinger for å ville si takk for seg og prøve igjen på 
Mars. Men denne frykten kan oppleves som vanskelig å snakke om. Som psykologstudenter er vi selvsagt opptatt av 
å snakke om det vanskelige, så vi har spurt hvilke tanker folket (altså, dere) har rundt temaet:

Bare tull, jeg 
har troen på 
mennesker!

Gleder meg!! Klarer ikke vente på dødens varme omfavnelse<3<3

Jeg er egentlig ikke 
redd for at noe katastrofalt a la dommedag 
skal skje, men jeg har nesten alt fra norges 

beredskapsplan tilgjengelig i huset. Inkludert 
15 liter vann i kjelleren. Mest fordi det gjør at 
jeg føler jeg har stålkontroll på livet. Mangler 

Jod-tabletter da, så satser på et par dagers 
strømbrudd med spaghetti a la capri på 

primus heller enn et atomangrep

Har i det siste blitt veldig opphengt i et dommedagscenario som jeg synes er 
veldig uhyggelig. De siste 40 årene har spermkvaliteten i vesten gått kraftig 
ned, vi har bare 50% av den spermkonsentrasjonen vi hadde i tiden rundt 

andre verdenskrig, og det ser ut til at det kommer til å fortsette å synke. Det 
skyldes mest sannsynlig bruk av hormonforstyrrende stoffer i plast, hvilket 
betyr at dette kommer til å bli litt av en jobb å fikse på miljø-, industri- og 

samfunnsnivå. Jeg håper jo at vi klarer å ordne opp i dette, men må nesten 
innrømme at tanken på at menneskeheten kan være utdødd om 150 år, rett 
og slett fordi alle er steril, er en veldig uhyggelig og trist tanke. De som har 

sett filmen “Children of Men” vet kanskje hva jeg snakker om.
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Psykologifeltet er  –  både fascinerende  og  
frustrerende nok – fortsatt i oppstartsfasen av sitt 
liv, og som unge fagfelt flest springer det ut stadig 
nye teorier, metoder og domener som forsøker å 
forstå seg på dette med menneskers mentale helse 
og fungering. I grove trekk kan man dele feltet inn 
i ulike domener, der hovedfokuset i forskningen 
snevres inn og fokuserer på spesifikke aspekter 
ved menneskers psyke. Nye retninger oppstår som 
motreaksjoner på gamle og etablerte sannheter, 
og nye fremskritt i forskningen utfordrer det vi 
lenge har tatt for gitt. Det er urovekkende lite vi 
faktisk vet og forstår om oss selv, og derfor er det  
kanskje ikke så rart at vi kan bli usikre på 
hvordan å gå frem for å forstå alle de ulike 
 aspektene av et menneske som i dag samles under  
konseptet psykologi. I bhandling av pasienter er det  
simpelthen en overflod av metoder å velge  
mellom, og ofte koker det ned til hvilken retning  
psykologen selv abonnerer til.

Likevel er det noe å hente fra disse pragmatiske 
psykologene som springer frem, der pasienten er 
i fokus, og behandlingsmetodene kan tilpasses  
situasjonen og bestillingen til den enkelte; man 
bruker det som funker for å hjelpe pasienten,  
utenfor enhver form for domenetilhørlighet. Men 
med en utdannelse på (bare) seks år, er det mye 
som faller utenfor pensum. Foredrag og workshops  
arrangert av studenter, for studenter, kan belyse nye  
aspekter innenfor psykologien som pensum ikke 
dekker. Dette er viktige verktøy for å bevisst- 
gjøre seg på hvilke redskaper vi som kommende  
psykologer har til rådighet i vårt arsenal, og som vi 
kan armere oss med i kampen for å redde verden.
 
Traumer kan stilles som en form for psykisk  
problemstilling der enkeltindivider opplever  
alvorlige hendelser eller truende livssituasjoner 
som preger dem i ettertid, for eksempel vold 
eller seksuelle overgrep. Kjernesymptomer  
inkluderer hyperaktivering, nummenhet, mareritt, 
flashbacks, unngåelsesatferd og angst. De berørte 
føler seg gjerne skamfulle, redde, eller hjelpeløse, 
og slik kan ikke-adaptive atferds- og funksjons-
mønstre oppstå i ly av den utløsende hendelsen. 
Behandling vil fokusere på både tanker, emosjoner 
og kroppslige opplevelser trigget av traumet, som 
kan komme til uttrykk via negative kognisjoner, 

lav egenverd, utrygghet eller en følelse av  
hjelpeløshet. Det handler om uprosesserte minner 
og erfaringer som fortsatt påvirker dem i dag. Fag-
Kom har gjennom våren 2019 arrangert et foredrag 
og en workshop som begge dreier seg om spesifikke  
tilnærminger til traumebehandling: Dramaterapi 
og EMDR. Arrangementene gir en forsmak av hvor 
mange muligheter vi har når det gjelder utvikling 
av eget arsenal i møte med sammensatte lidelser, og 
i denne teksten skal jeg forsøke å kort sammenfatte 
noen av de viktigste momentene og budskapene 
 som kom frem på forelesningene.

Dramaterapeut Hedda Sandvik holdt et foredrag 
i regi av FagKom for å belyse hvordan kreative 
metoder kan være gode porter til traume-
behandling. I sitt foredrag bygget hun på egne  
erfaringer med traumeutsatte barn med flukt-
bakgrunn for å illustrere mekanismene og virke-
måtene bak dramaterapi, og malte spennende, 
fascinerende og rørende bilder om hvordan 
denne behandlingsmetoden kan åpne for nye 
innfalls vinkler i pleien av mennesker med  
sterke, traumatiske bakgrunner. Fortellingene og  
eksemplene vil ikke presenteres i denne teksten, av 
hensyn til enkeltindividene.

Avhengig av egen bakgrunn i psykologifeltet, er 
det flere ulike metoder man kan benytte seg av 
innen dramaterapi. Selv heller Sandvik mot det 
humanistiske i sitt arbeid med flyktningbarn og 
-ungdom. Her anvender hun drama som et verktøy, 
på lik linje med bruken av samtaleterapi i andre 
retninger, eksempelvis via en mer kognitiv eller 
psykodynamisk orientering. Dramaterapi kan også 
fungere som et støtteverk til den mer tradisjonelle 
verbale terapiformen som benyttes av mange også 
i dag. Rollespill står sentralt i denne fremgangs-
måten, for å illustrere hendelser, kommentere  
erkjennelser, og aktivere emosjonelle responser 
hos de pårørte. Jo bedre vi forstår oss selv, jo bedre 
kan vi gjennomskue det som «lugger». Dramaterapi 
grunner i en mer erfaringsbasert prosedyre, der 
målet blir å jobbe seg gjennom de nye erfaringene 
som dannes sammen med terapeuten.

En problemstilling man står ovenfor med pasienter 
 som sliter med negative kognisjoner, flashbacks, 
uro eller angst, er hvordan man som terapeut kan 

FagKom Presenterer:

Traumebehandling - Dramaterapi og EMDR
Tekst og illustrasjon : Marianne Aronsen Bjørseth
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skape en varig forskjell i psyken hos de berørte. 
Gjennom drama har man noe håndfast å gripe 
fatt i – vi berøres alle av drama i film, bøker, serier,  
teater eller lignende, uavhengig av om vi er bevisste 
på at det ikke er ekte; hjernen er, gjennom evolusjon 
 og tilpasning, laget for å ta farer på alvor, og kan 
komme til å være på forskudd når den oppfatter en 
truende situasjon. Kraftfulle følelser kan få oss til å 
handle, fordi inntrykkene vi sitter med blir sterkere 
enn tankene. Vi tilegner sanseinntrykkene våre 
mening, og det er svært forskjellig hvilke følelser 
som kan aktiveres i ulike situasjoner og for ulike 
mennesker.

Tradisjonell terapi handler mye om å snakke seg 
selv til fornuft, og kan slik beskrives som en form 
for top down-erkjennelse. Men dramaterapi bygger 
på en mer bottom up-tilnærming, der man skaper 
tillit og nye erfaringer slik at man gjennom drama 
kan dempe aktiveringen av fryktreaksjoner.  
Terapeuten vil forsøke og skape situasjoner som 
som fører til en endring i aktiveringssystemet 
hos pasientene. Dramaterapi blir et som-om-
uttrykk som kan berøre og vekke ekte følelser. 
Terapeuten vil følge aktiveringen og teste 
ulike hypoteser gjennom lek, for å holde det  
interessant og spennende, samtidig som det blir 
utfordrende for pasienten.

Psykologspesialist Bjørn Aksel Aasen har  
praktisert EMDR siden 1994, har vært EMDR 
 Institute Facilitator siden 2001, og  EMDR Europe  
Approved Senior Trainer  siden 2006 – med  
andre ord er han godt kjent med EMDR i 
terapi behandling, og fikk dermed oppdraget å  
videreformidle denne kunnskapen på FagKoms 
workshop om nettopp dette temaet. Eye Movement  
Desensitization and Reprocessing innebærer  
progressiv avspenning og eksponering, der bruken 
av øyebevegelse eller annen bilateral stimulering 
anvendes i bearbeiding av blant annet traumer. 
Også angst, fobier, depresjon, rusavhengighet 
og kroniske smerter kan behandles med denne 
metoden. Ved å følge affektene knyttet til minner 
og assosiasjoner, kan man gjennom kontrollert  
eksponering redusere ubehaget og de negative 
kognisjonene forbundet med hendelsene.

Det er dokumentert en sterk bedring av pasient-
er med PTSD som blir behandlet med EMDR –  
resultatene ligger på linje med CBT, men effekten 
trer i kraft etter kortere tid, noe som utgjør en del av 
appellen ved denne behandlingsmetoden. EMDR 

bygger på den adaptive informasjonsprosesserings-
modellen, der nye erfaringer assimileres inn i  
allerede eksisterende minner. Behandlingen søker 
derfor å aktivere minnets ulike komponenter, 
med både de spesifikke negative kognisjonene, 
de emosjonelle reaksjonene, og de kroppslige  
sansningene i fokus. Behandlingsløpet kan deles 
inn i åtte faser. En gjennomgang av pasientens 
historie, og forberedelse til videre behandling og 
eksponering vil danne grunnlaget for resten av  
behandlingsløpet. Etter en vurdering,  samarbeider 
man om å identifisere spesifikke kjernehendelser 
som vekker det sterkeste ubehaget hos pasienten 
(såkalte «target memories»). Her skalerer han 
eller hun hvor sterkt ubehaget kjennes. Pasienten 
skal også formulere noen positive kognisjoner, og  
vurdere hvor sanne disse føles. Målet er få dette 
positive utsagnet til å føles helt sant. Eksempler på 
slike utsagn kan være «jeg er trygg nå», eller «jeg er 
i sikkerhet».

Selve kjernen i EMDR ligger i desensitivisering, 
som er trinn fire: pasienten skal tenke på kjerne-
hendelsen, kjenne på ubehaget, de negative tankene 
og de kroppslige reaksjonene som oppstår, og  
deretter bli stimulert – enten taktilt, optisk,  
auditivt, eller gjennom en kombinasjon av de ulike 
teknikkene. Videre skal pasienten reflektere rundt 
hva han eller hun merker etter stimuleringen, 
og fortsette med tanker og assosiasjoner til noe  
positivt  dukker opp. Som et håpefullt mål ønsker 
man å minimalisere ubehaget helt til pasienten 
ikke lenger føler noe ubehag når han eller hun  
tenker på target-minnet. Dette betyr ikke at man 
har akseptert hendelsen, men at det går bra – nå.

Kanskje er ikke definisjonen av traumer i seg selv 
et godt utgangspunkt for behandling, noe som kom 
frem på begge foredragene. Som terapeuter er det 
viktigste vi gjør å lete etter det som ikke fungerer; 
det er funksjonsnivået til våre fremtidige pasienter 
som teller, ikke hvilke kvalifikasjoner de har for 
sine ikke-adaptive funksjonsmønstre. Noen er mer 
sårbare for traumer enn andre, det være seg via  
genetikk, miljøet rundt oppvekst, eller tidligere 
hendelser. Noen tåler mer enn andre. Alle pasienter 
vil være ulike, og derfor blir det også viktig å kunne 
tilpasse oss behandlingsmetodene ut ifra hva hver 
enkelt pasient trenger av oss. Det er tross alt dem 
vi er her for. 
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Snarveien til Zen
I kampen mot Trondheims plutselige snøvær 
cruiset fire ambisiøse redaksjonsmedlemmer  
gjennom byen, på jakt etter Nirvana. Etter en   
liten bomtur til Nardo, befant vi oss raskt utenfor 
lokalet til Bare Flyt i Fjordgata. Der ble vi møtt av 
to hyggelige karer, og en litt ekstra søt hund. Dette 
var ikke en hvilken som helst dag, dette var dagen 
for floating.

Vi møtte sosionomene Magnus og Kjetil, som  
hadde hatt en interesse for floating i lang tid. 
For guttene var ønsket om å skape et flyte- 
senter i Trondheim høyt på listen mot slutten av   
studietiden. Etter et møte i Oslo tok det ikke lang 
tid før forretningsideen var spikret, og sammen 
med to venner åpnet karene Bare Flyt i Fjordgata 
i November 2018.

Lokalet kunne minnes om ett radisjonelt spa, men 
vi ble raskt overbevist om at det var noe mer bak 
fasaden. Som profesjonelle journalister valgte 
vi å forhindre eventuelle biaser, og istedenfor å  
bombardere med spørsmål, la vi oss rett i flyte- 
kamrene. Vannet i tanken er mett på salt og  
magnesium, som fikk kroppen til å sveve i en  
vektløs tilstand. Alt lys slukket seg, hvor vi ble  
omfavnet av et totalt mørke, og en total stillhet. 
Med en temperatur i vannet tilsvarende kroppens, 
tok det ikke lang tid før kropp og kammer ble ett. 
Den stimulusfrie timen hadde kommet, og alt jeg 
hadde til rådighet var meg selv og mine tanker.

Starten av flytesesjonen gikk mest på å føle seg 
komfortabel. Hjertet banket i hundre, trolig som 
et resultat av de 2 kaffekoppene jeg hadde drukket 
tidligere på dagen (anbefales med andre ord ikke 
på flytedagen). Stølheten fra helgens dansemoves 
ble også mer markant mens jeg prøvde å finne 
komfort i stillheten. Etter en uviss tid begynte disse 
følelsene å bli mindre relevant, og jeg befant meg i 
en tilstand som var svært unik.

Og whops, så skrudde lyset seg på. Hva var dette 
vi akkurat hadde opplevd? Marte og jeg ble kjapt 
enige om at tankene våre ble både tydeligere 
og tregere under floatingen, nesten som om vi  
hadde hatt en dialog med dem. Det var også på 
noen punkt umulig å vite om man sov eller var 
våken, og den eneste  indikasjonen på om øynene 
var åpne eller ikke var når man prøve å lukke dem. 
Tidsperspektiv var bare å glemme. Det føltes ut 
som om jeg hadde ligget der i både 10 minutter og 
2 timer, eller ingen av dem.
Etter en kjapp dusj var jeg skrubbet fra topp til 
tå, og klar for svar. Hva er floating? Hvordan kan  
stimulideprivasjon være terapeutisk? Og hvorfor i 
alle dager følte jeg meg så klar i hodet?

Det viste seg at karene på Bare Flyt hadde svaret 
på det meste, da de hadde rikelig med personlig 
og empirisk erfaring rundt fenomenet. Magnus 
fortalte at floating er et fenomen som oppstod 
i USA på 1950 tallet, og startet med at Dr. Jay  
Shurley og John C. Lilly ønsket å forstå hvordan 
hjernen responderer i et miljø blottet for  
stimuli. De observerte at fremfor å falle i søvn, forble  
testpersonene våkne gjennom forsøkene. De  
fortalte videre at floating setter en person i en  
tilstand av økt thetabølgeaktivitet i hjernen. 

Tekst: Ole Torp

Gutta fra bare flyt er klare for å ta deg imot med åpne  
armer. Fra venstre: Stein Inge Hagen, Kjetil Bentdal, Magnus Bye  
Nebelung og Alexander Søderlund.
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Så, hva forteller disse bølgene om floating? 
Dette er en tilstand som mange ønsker å oppnå 
med meditasjon, noe som kan være  vanskelig  
for nybegynnere grunnet konkurrerende  
stimuli. Ved å redusere stimuli til det minimale,  
vil floating kunne anses som en snarvei til 
en meditativ tilstand, også kjent som zen. De  
argumenterer så videre at samfunnet i dag  
promoterer overstimulering av mennesket.  
Telefoner, arrangementer, øreplugger og  
prestasjoner holder hjernen opptatt fra morgen til 
kveld. Det er absolutt ikke en radikal tanke at en 
pause fra alt dette kan gi ro til både kropp og sinn.

Magnus og Kjetil forklarer at klientellet har vært 
svært varierende, og folk hadde kommet inn fra 
mange ulike bakgrunner og alder. I julen hadde 
det vært fullt kjør på Bare Flyt fra morgen til kveld, 
med alt fra Joe Rogan- inspirerte menn til stor- 
familier. Det finnes til og med en kar som har vært 
der 14 ganger siden åpningen i november!

Guttene forteller videre at senteret pleier å være 
fullbooket i helgene, så dersom man ønsker seg 
plass vil det være lurt å ringe inn en stund før.

Les under den blå linja for flere erfaringer! 

Intervjuet var ferdig, og jeg kom hjem mer opplyst 
rundt temaet. Det var ingen tvil om at denne  
opplevelsen hadde satt et sterkt inntrykk hos meg. 

Det er ganske så utrolig hvordan hjernen vår kan 
fungere i møte med null stimuli. Jeg tar meg selv i 
å forhindre denne  tilstanden. Telefonen er kjapt i 
hånda på bussen, musikken spiller alltid i  
bakgrunnen og Netflix har blitt min trofaste    
sengepartner de siste årene (ja, jeg er fortsatt her).  
Hva skjedde med å gjøre ingenting, og hvorfor er 
vi så utrolig redd denne stillheten? Er sinnet vårt 
virkelig så ubeboelig at vi alltid må undertrykke 
det til enhver tid?

Det var ingen tvil om at en slik stimuli- 
deprivasjon var godt for meg. Resten av dagen var 
preget av en ro i både hodet og kroppen, en klarhet  
til omgivelsene jeg ikke hadde følt på lenge.  
Lyder, sanseintrykk og samtaler var preget av 
en slags påkobling, noe som gjorde dem mer  
verdifulle. Stressfaktorer som skole og oppvask ble 
plutselig betraktet som mindre belastende, og jeg 
merket det var enklere å nyte resten av dagen for 
det den var, i nuet.

“Å flyte naken rundt i en mørk tank og ved flere  
anledninger kollidere i en naken Cecilie Arnesen er noe 
av det mest surrealistiske jeg har opplevd. Likevel var 
det utrolig interessant å være tilbake i en slags foster- 
tilstand, og det som varte i en time kjentes som omtrent 20  
minutter. Jeg kunne gjerne tenkt meg å gjort det flere 
ganger og se hvor dypt inn i mine egne tanker jeg kan 
synke.” - Josefine

“Jeg kan støtte påstanden om at floating er snarveien 
til meditasjon. En time føltes som ett kvarter!! Det er 
første gang det ikke har tatt meg en evighet å slappe  
ordentlig av. Jeg er lettpåvirkelig, men jeg er helt sikker på at  
floating kan kurere hva det skal være. Anbefaler å tisse 
først, ikke drikke kaffe den dagen, floate alene og ha med 
mat til etterpå”- Cecilie

Om du også synes hund er chill er det lov å spørre om en klem 
fra han her i samme slengen.
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Konfliktskyen

Picture this. Du har møtt på en hyggelig fyr/
jente (på Tinder eller hva vet vel jeg), og dere har 
snakket en sammen en liten stund. Samtalen  
flyter bra, og dere utveksler snap, insta og hele  
pakka. Slik som dette fortsetter det et par dager, før 
dere bestemmer dere for å møtes. Begge dukker 
opp (heldigvis), og du føler daten går utrolig bra. 
De 20 minuttene du hadde bestemt deg for å holde 
ut blir raskt et par timer, og mot slutten får du et 
«vi snakkes» eller «dette var hyggelig, håper vi kan 
ses igjen». 
But that’s it.
For du hører ikke noe mer.
Kontakten slutter her.

De neste dagene opphører den daglige snappingen, 
DM’s på insta og det kommer ingen melding-
er. Selv begynner du å sjekke telefonen oftere, i  
håpet om at det etter hvert skal komme noe, men 
det er ingen tegn fra daten. Etter tre dager er det 
ifølge en uskreven regel lov å ta kontakt igjen, 
men selv ikke da kommer det noe. Så du begynner 
å gjøre det du vet du ikke burde. Du stalker.  Du 
begynner å sjekke hvor lenge siden det er siden 
h*n har vært aktiv på Facebook, om h*n har sett 
mystorien din på snapchat, eller likt det siste bil-
det du la ut på insta. Og det er da du ser det. Ja,  
personen er på SoMe, men nei, h*n prater ikke 
med deg. Du blir ghostet.  

Ghosting … tygg litt på det ordet der. Hvilke følelser 
vekker det hos deg? Hvilke forhold har du til det? 
Kanskje er du en av de som er blitt et offer for det. 
Kanskje er du en av de som aktivt gjør, eller har gjort 
det selv. Eller så er du kanskje en av de (heldige) 
som har vært i et fast forhold de siste årene, og 
sluppet unna hele problematikken. 

Fenomenet ghosting er ikke noe nytt, men er blitt 
mer synlig og sosialt akseptert de siste årene. Vi 
har alltid hatt den klassiske «jeg ringer deg», som 
vi alle vet aldri blir noe av. Men har dagens sosiale 
medier gjort det enda lettere å ghoste noen? Og 
føles det verre for den som blir ghostet? Før vi går 

noe videre må ha vi visse fakta på plass.

Definisjonen av ghosting er; «når en person  
plutselig kutter all kontakt uten forvarsel». Dette 
er særlig knyttet opp mot dating, men også venner 
eller andre personer du ikke lenger ønsker å ha 
kontakt med. Det innebærer alt fra sosiale medier 
til å ikke svare på telefonen, eller å unngå personen 
helt bevisst, som for eks i gangene på Dragvoll eller 
unngå å svare folk på Finn.no (ja, min kilde har 
faktisk gjort dette, haha). For om du brått ser daten 
i butikken, så snur du kjapt på hælen og later som 
om du skal ha fisk fra frysedisken (selv om du egt 
er der for søndagens dose med sjokolade og chips).  

Fra den som ghoster sin side, så er hele poenget 
å vise at en ikke lenger er interessert. Istedenfor 
å si hva en egt føler, er det en (feig) måte å  
håndtere situasjoner på for selv å slippe ubehag, ved å  
simpelthen bare slutte å svare eller ta kontakt noe 
mer. Flere og flere gjør det, og det har (dessverre) 
blitt mer sosialt akseptert. Men hva gjør dette med 
den som blir ghostet? Vet vi hvilke konsekvenser 
det kan ha for den som blir rammet?

Når kontakten opphører kan man få en følelse 
av å føle seg brukt, om ikke lurt om man lot seg 
få forhåpninger eller følelser på et tidlig stadie. 
Og det er nettopp dette med at du ikke får noe  
forvarsel eller noen forklaring som kan være  
grunnen til at tankekverna starter opp. Er det noen 
grunn til bekymring, for har det egt skjedd noe med  
personen? Eller blir du aktivt unngått? Denne 
uforklarligheten for hva som egt skjer gjør at du 
ikke helt vet hvordan du skal reagere, og det kan bli 
en faktor til ytterligere stress (som om vi ikke har 
nok av det fra før av). Tanker som «sa jeg noe galt?», 
«gjorde jeg noe dumt?», eller «er jeg kanskje ikke 
pen nok?» er spørsmål som kan dukke opp, særlig 
for de med litt skjørt selvbilde fra før av. 

Tekst: Marte Sundberg 
Illustrasjon: Mathias Kirknes
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Og det er faktisk en biologisk grunn til at det kan 
føles helt j***** å bli ghostet. Sosial avvisning, 
slik som ghosting jo er, kan sammenliknes med  
fysisk smerte. Dette ved at det aktiverer de 
samme signal-banene i hjernen, og de kroppslige  
reaksjonene er de samme. Dette er også grunnen 
til at smertestillende i noen tilfeller kan være med 
på å dempe slikt ubehag. Det å holde kontakt med 
andre mennesker er viktig for vår overlevelse,  
fordi “no man is an island”. Sosiale medier har gjort 
det enda lettere å holde denne kontakten, men  
tilsvarende å kutte den. Vi snakker og blir kjent 
med mennesker vi enda ikke har møtt, og kan 
danne oss forestillinger av hvordan folk er, uten at 
disse nødvendigvis stemmer. 

Men dersom du er en av de som har blitt ghostet 
så trøst deg med dette. Forskere og psykologer er 
enige om at de som ghoster er feige, og ikke er i 
stand til å håndtere sine egne følelser på en voksen 
og ansvarlig måte. De er selv ikke i stand til å forstå 
at konsekvensene av deres ghosting kan ha er mer 
dramatiske følger enn først antatt. Både selvbilde 
og selvtillit kan svekkes, samt at personer kan ende 
opp med å holde seg unna dating-markedet for 
godt. 

«Jeg må nesten le litt, haha. Jeg har jo gjort 
det selv, for det føles enkelt, men er jo ikke så 

snilt da.”

“Det er jo en feig måte å løse ting på lissom.»

“Jeg er svært konfliktsky av meg, så jeg syns  
ghosting er det letteste utvei” 

For folk (mitt representative utvalg jeg har forhørt 
meg med) er enige. Ghosting er feigt, men fortsatt 
er det mange som gjør det. Dersom du selv har blitt 
ghostet er det også større sjanse for at du selv også 
vil ghoste noen, selv om du vet hvor ille det kan 
føles. 
 
Så hva er oppfordringen her?

Jo, ta ansvar. Vær et forbilde for andre, og ikke gå i det 
samme sporet som tidligere. Send den meldingen 
om at du ikke er interessert, og riv av det  
plasteret. Omvendt kan du også skrive “si ifra om  
du har tenkt til å ghoste meg” til (den feige) daten 
din. Slik kan du slippe ubehaget og ikke la den andre 
parten få overtaket. Vær litt tøff, og våg å tre utenfor 
 komfortsonen. Vær litt tøffere og voksen enn du 
kanskje pleier, for det er en grunn til at vi sier at 
ærlighet varer lengst. For ja, det gjør kanskje litt 
vondt der og da, men det føles også så mye bedre 
etterpå. Og kanskje blir det ikke så altfor kleint når 
du møter de du har ghosta fra Tinder på Samfun-
det. For ja, Trondheim er mindre enn man skulle 
tro.
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The free dictionary by Farlex definerer ordet “kalender” som eit system for å halde orden på tida - såkalla 
tidsrekning. Han er fylt med ulike dagar der ein kan feire, hylle eller mogligens minnes viktige folk og 
hendingar.

Du har truleg høyrd om barnas dag, den 20. november, eller samefolket sin dag, 6. februar. 17. mai er 
nasjonaldagen vår og dei kristne heilagdagane står gjerne oppført i kalendrane våre, men korkje 7.juni 
eller internasjonal fredsdag (21. september) er vel eingong samanliknbar med pannekakedagen (12.  
februar)! Får du ikkje nok søvn? Da kan du glede deg til “sov lenge-dagen” 27.juli! Treng du ei  
unnskyldning for å ete noko godt, men kanskje ikkje like sunt? 14. mars er potetgulldagen og 4. oktober 
kan du ete så mange kanelboller som du berre vil!

Er du sugen ( ;) ) på ei unnskyldning for å vere ein svært gjevmild kjærast eller berre eit manssjåvinistisk 
rasshol? Gløym ikkje den særs høgtidelege “biff og blowjob-dagen” den 14. mars! Folk stiller idiot- 
spørsmål i førelesing? Dei er tydelegvis ikkje klar over at dette er atterhaldet 28. september - “Ask a 
stupid question-dagen”. Sei det til dei neste gong dei rekkjer opp handa heller enn å google som vanlege 
folk! Eg atterhald meg retten til at alle dumme spørsmål i mitt nærvær blir sagt den 28. september, så 
har ein i det minste 364 dagar ein slepp å irritere seg over dette. Har du noko dumt å spørje? Spar det til 
28. september!

Det er totalt lettfatteleg at desse datoane er mykje meir interessante enn dei gamle dagane. Kven vil 
ikkje heller ete vaflar 25. mars enn å tenkje litt på alle dei som verte drepne under den Atlantiske 
slavehandelen?  Kva er vel litt tid for refleksjon mot eit saftig vaffelhjarte? Gløym ikkje kor mykje meir 
glede desse dagane gjev oss enn all sytinga dei keisame dagane bringar. Kva er vel eit minutts stille mot 
å stappe i seg så mange donuts ein ynskjer den 1. juni eller å samle steinar den 16. september - “Collect 
rocks day”. Ser du ein liten pjokk plukke nokre langs strandkanten - riv dei ut av hendene hans og minn 
han om at det framleis er eit halvt år til denne hendinga har eigen dag!

Kalender vol. 2
Tekst: Josefine Prestmo Hoem

Blomsterdesigndagen 
               28/2

                1/3 
Peanuttsmørdagen

Dersom kjæledyr hadde 
tomler-dagen
           3/3

             11/3
Verktøytilbedelsesdagen

Amerikansk pi-dag
           14/3

          15/3
Dumbstruck-dagen

Alt du tenker er feil-dagen

Alt du gjør er    rett-dagen
        16/3

∏



33

Alt du gjør er    rett-dagen
        16/3

Ikkje alle dagar er like morosame, difor har eg tatt eit personleg val om å ikkje feire til dømes “Rydd 
rommet-dagen” den 10. mai. Dermed ryddar eg faktisk aldri rommet mitt.  
Kall meg kanskje dobbeltmoralsk, men eg vel å følgje mi tru.

Dei nye dagane fortener meir erkjenning enn dei får, og om ein ikkje kan erstatte dei gamle, keisame, 
dagane, kan dei vel i det minste verte kombinert? “Zero-discrimination-day” samanfell i USA med  
“National Peanut Butter lover’s day”, og vil overskyggjes totalt - for fleirtalet  føretrekkjer jo peanøttsmør 
over diskriminering! Om ein fortsatt vil halde på fyrstnemnde, må ein finne ei løysing, og ho kan jo bli å 
bruke peanøttsmør i kampen mot diskriminering.  
Kva kan vel løyse ueinigheit som eit roleg glass knuste nøtter og sukker?

Eg er skuffa over at ein for det meste verte informert om desse dagane gjennom facebook-innlegg tanta 
di taggar deg i. Sjølv ante eg ikkje at “Kiss a ginger day” fanst før fleire kjenningar skreiv mitt namn i 
kommentarfeltet. Eg visste ikkje at det faktisk var ein eigen dag der nokon kan kysse dei med den sama 
ekstraordinære genetiske bakgrunnen som meg! Da har vi i alle fall ein dag der nokon vil kline litt med 
oss og! Vi må få desse dagane opp og fram. Få dei ut i media og inn på nyheitskanalar!  
Heis flagget, for vi har fått ein ny flaggdag!

For kva er vel kvinnedagen verd når ein på sama dag kan feire “Be nasty day”? Vi befinn oss no i februar; 
“Black history month”. Kva slags tull er det? Månaden er jo for amarikanaren også via til nasjonal månad 
for grapefrukt og hermetisert mat! 
Få ting i perspektiv folkens! Sjå kva som faktisk er viktig.

     20/3
Utenomjordiske  
kidnappinger-dagen

Lag din egen feriedag-dagen
            26/3

        29/3
Røyk og speil-dagen

Ikke dra på jobb uten  
at det er gøy- dagen
          3/4

          6/4
New beers eve

Navngi deg selv-dagen 
       9/4
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Da jeg så at revyen skulle hete «Dømt til Livet», 
kjente jeg meg både sikker og usikker på temaet. 
Vel, den skal handle om livet, men det gjør jo 
stort sett alt. Jeg fikk assosiasjoner til restauranten  
Matbørsen som på elegant vis gir deg høye  
forventninger, uten å love noe mer enn det  
åpenbare: de selger mat. Med andre ord, det føltes 
ut som åpen løsning.

Første scene i revyen tar for seg en sædcelle 
som blir dømt til 80 år i live på tross av juryens  
frikjenning. Livet er ikke et valg og nå er ikke jury 
det heller. R.I.P Jensen.  Førsteinntrykket klarer 
dermed kreativt å linke premisset for revyen opp 
mot sin dystre tittel.  I kjent revystil, fortsetter  
forestillingen å ta for seg dagsaktuelle og politiske 
temaer. Knut Arild Hareide får blant annet  
gjennomgå i flere av sketsjene. Musikk- 
nummeret, hvor Hareide synger om sin kjærlighet  
for Jonas Gahr Støre, er både utrolig morsomt og 
godt fremført. Trine Skei Grande som sexer rundt, 
men til Krfs store misnøye, tross alt bare kan ta 
abort, synes jeg treffer bra. Revyen tar ikke bare 
for seg politikk, men streifer godt over livets evige  
temaer: religion, pornhub, angst, Linni Meister, 
jævel bergensere og demaskulinisering.

Tekst: Frøy Strøm 
Foto: Frøy Strøm

Dommen har falt

Som psykologistudent med 
kjærlighet for absurd humor, er  
det «Nils-Kåre» sketsjen som  
virkelig får meg til å gapskratte.  
Sensorer som vilkårlig karakter- 
setter og til slutt trenger hjelp fra 
apen Nils-Kåre er så dumt at det blir  
morsomt. «Akademisk tolk», der ak-
ademia trenger tolk for å få frem;  
ingenting, og nummeret hvor  
Bovim driver spill for galleriet er  
treffende i sin latterliggjøring og  
viser tydelig at det er psykologi- 
studenter som står bak revyen.

-Revyanmeldelse
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Selv om det skinner gjennom at revyen er skrevet 
for og av psykologistudenter, er det svært mange 
sketsjer den jevne kjønnscelle kan kjenne seg  
igjen i.

«1001 prokratisinger» er pinlig gjenkjennelig om 
du er dømt til livet som student. Skulle ønske 
jeg ikke kunne kjenne meg igjen i sjetteklasse- 
jentene som danser sexy på talentshow, men jeg må  
innrømme at mine foreldre ukomfortabelt har  
applaudert seg gjennom ukoordinerte dansetrinn 
til «rude boy» «can you get it up, is you big enough”

Tindersketsjen, umulig nok, oser originalitet. Med 
Kinder+ får du 20% avslag på mørke barn som har 
eneste ambisjon å ikke bli drept av politiet.  Dette 
gjenspeiler revyen. Selv om temaet kanskje ikke er 
av den mest originale sorten, er sannelig innholdet 
det. Tittelen gjør at det meste kan flettes inn. Det 
jeg synes er imponerende, er hvordan alt er flettet 
sammen. I tillegg oppleves scenebyttene som 
naturlig. Kostymene er gjennomført og dansingen 
samstemt.

Jeg kjenner meg likevel spesielt imponert 
over musikknumrene. Anna-Krisitine Bakken  
Ericksen med sangen «ingen vind i mitt segl» er så  
godt utført at jeg får klump i magen og hals og litt i 
venstre lunge. Musikerne og bandet er  
superflinke, både i sine enkeltprestasjoner som  
saksofon- og gitarsoloen i starten av andre akt,  
men de er også essensielle for revyens helhets- 
inntrykk. En annen ting som jeg ikke tidligere 
har sett bli brukt i så stor grad, er skjermvisning 
med sangtekster og powerpointer. Det fungerer  
veldig godt. Mange av sangtekstene er så godt skrevet 
at det er en fornøyelse å kunne få med seg hvert  
bidige ord på storskjerm.

Alt i alt byr psykologirevyen på en fantastisk og 
kompetansehøy aften, og publikum sitter igjen 
med mye tanker og støle lattermuskler. “Dømt til 
Livet” får en velfortjent 6-er av Synapsen. 



Takk til

Har du også en lur påstand? 
Kontakt oss på avis.psykolosjen@gmail.com eller 

facebook.com/synapsenavis


