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�� Et svært uvanlig karrieresprang

Danseren ble forsker
Hun var profesjonell 
danser i Spania og 
Frankrike. Nå er 
Amalie Svanøe en av 
de første studentene 
i et internasjonal 
samarbeid mellom 
UiB og Harvard medi-
cal School.

LIV STANDAL
Firdaposten

FLORØ/BERGEN: Amalie 
Svanøe fra Florø gjør et ganske 
stort karrieresprang når hun 
nå blir en av de første studen-
tene i et nytt forskningssamar-
beid mellom Universitetet i 
Bergen og Harvard Medical 
School i Boston i USA. 

Sammen med venninnen Si-
grid Frøyen gjorde hun det 
svært bra på balletteksamen i 
Oslo. Så etter ungdomsskolen 
reiste Amalie til London og tok 
en treårig danseskole der. Si-
den jobbet hun i noen år som 
danser i Spania og Frankrike, 
og hadde noen småoppdrag 
rundt omkring.

Nå har hun startet et nytt 
karriereløp, omtrent så langt 
unna det forrige som man kan 
komme.

Legestudier
– Det var vel i 2011 jeg bestem-
te meg for at jeg hadde lyst til å 
studere. Jeg hadde lyst til å 
bruke hodet mer, og da trengte 
jeg studiekompetanse. Jeg 
hadde jo ikke vanlig videregå-
ende, bare danseutdannelsen, 
forteller Amalie til Firdapos-
ten.

Dermed forlot hun Paris til 
fordel for Bergen, og på to år 
skaffet hun seg 
studiekompetan-
sen på Danielsen 
Intensivgymnas. 
I 2013 startet hun 
på medisinstudi-
et.

– Da hadde jeg 
ikke hørt om for-
skerlinje-pro-
grammet. Men vi 
fikk mye infor-
masjon gjennom 
det første året om 
at det gikk an å begynne med 
forskning ved siden av ordi-
nære studier. Etter hvert syn-
tes jeg det hørtes interessant 
ut med forskning. Det er jo der 
kunnskapen kommer fra, på-
peker Amalie, som etter hvert 

bestemte seg for å søke.
Det innebar ett års permi-

sjon fra de ordinære studiene 
etter at det andre året var over-
stått. Prosjektet Amalie hadde 
lyst til å delta i heter CCBIO 
(Centre for cancer biomar-
kers). 

Harvard-samarbeid
«Senteret arbeider med kreft-
markører og målrettet be-
handling, og fokuserer på me-
kanismer knyttet til hvordan 
kreftceller påvir-
kes av mikromil-
jøet i svulstene, 
og den betydning 
dette har for 
kreftspredning og 
dårlig prognose», 
heter det på nett-
siden.

Det viste seg å 
være lurt. Univer-
sitetet i Bergen 
samarbeider med Harvard 
Medical School, og nå har pro-
sjektet fått midler fra Thon-
stiftelsen. Det vil si at studen-
tene får delta på kurs som i ut-
gangspunktet er ment for per-
soner på PhD-nivå. De får også 
ta del i nasjonale og interna-
sjonale forskningsgrupper, 
kurs og utvekslingsopphold 
ved Harvard Medical School, 
der studentene er integrerte i 
forskergruppene.

Nå er Amalie tilbake i det or-
dinære studieløpet, men for-
sker ved siden av. Hun er takk-
nemlig for mulighetene som 
har åpnet seg for henne.

Hordalands-pasienter
– Jeg har fått oppleve veldig 
mye spennende og kjekt. Det 
er tidlig i planleggingen ennå, 
siden de nettopp har fått mid-
lene, men målet er større sam-

arbeid.
Amalie blir 

en av de første 
som får mulig-
heten til å dra 
på forsknings-
opphold til 
Harvard, og 
dermed får bi-
dra til å skape 
samarbeid. 
Hun kan ikke 
med sikkerhet 
si hva det var 

som fikk henne til å velge CC-
BIO-prosjektet.

– Det var kanskje litt tilfel-
dig. Jeg tok kontakt med et par 
som jeg syntes hørtes spesielt 
interessante ut, og hadde mø-
ter med dem som eventuelt 

skulle bli veilederne mine. Hos 
CCBIO følte jeg at jeg fikk god 
kontakt med veilederne. De 
var veldig konkrete på hva jeg 
kunne bidra med. Jeg tror nok 
at det at man får til dette sam-
arbeidet – det visste jo ikke jeg 
da – men jeg tror det vil bidra 
til å rekruttere andre studenter 
som har lyst til å være med og 
jobbe, sier Amalie, og legger til 
at det er stor rift om studente-
ne som har lyst til å forske.

Når hun får spørsmål om 
hva en så fersk 
student kan bi-
dra med i et 
forskningspro-
sjekt, forteller 
hun at hennes 
oppgaver i pro-
sjektet så langt 
har vært å sam-
le inn informa-
sjon om en 
gruppe unge 

pasienter som ble diagnosti-
sert mellom 1996 og 2003 i 
Hordaland.

Usikker på fremtiden
– Det har også vært spesifikke 
oppgaver på laben, som man 
kan få opplæring i og klare. 
Det går fint å sette seg inn i 
dette, men det tar tid. Jeg har 
lært utrolig mye så langt, og 
det har gitt meg fordeler i stu-
diene også. Jeg forstår mer av 
det vi lærer og hvordan kunn-
skapen blir til. Alt er jo basert 
på forskning.

– Når du er ferdig utdannet, 
forsvinner du rett inn i fors-
kningen da, eller kommer vi til 
å møte deg på et legekontor?

– Jeg er veldig usikker på ak-
kurat hvordan det blir da. Tan-
ken er at jeg skal fortsette med 
en doktorgrad etter medisin-
studiet, og så blir det turnus og 
spesialisering etter det igjen. 
Men jeg er jo bare halvveis i 
studiet, så jeg vet ikke hvilken 
spesialisering det blir snakk 
om. Men det å drive med fors-
kning ved siden av å jobbe som 
lege tror jeg kan være veldig 
fint. Mange gjør det.

Og danseren Amalie? Det 
spørs om hun overlever for-
skeren og legen Amalie.

– Da jeg flyttet til Bergen, ga 
jeg litt undervisning, men jeg 
sluttet med det da jeg begynte 
på medisin. Det ble litt mye. 
Jeg synes fortsatt det er veldig 
gøy, så du skal ikke se bort fra 
at jeg tar på meg undervis-
ningsoppdrag innimellom. 
Men akkurat nå går mye tid 
med til forskning og studier.

FRA DANSER TIL LEGE: Amalie Svanøe har tatt et stort og uvanlig sprang i karrieren. Med bakgrunn som danser i Frankrike og Spania driver hun nå med forskning og legestudier på UiB. FOTO: LISA GIIL

"

Jeg hadde lyst 
til å bruke ho-
det mer, og da 

trengte jeg studiekompe-
tanse. Jeg hadde jo ikke 
vanlig videregående, bare 
danseutdannelsen.
AMALIE SVANØE

"

Jeg har lært 
utrolig mye 
så langt, og 

det har gitt meg fordeler i 
studiene også. Jeg forstår 
mer av det vi lærer.
AMALIE SVANØE

Frisøren Merete Hodne, som 
stevnet revyartistene i 

Løgnaslaget og tapte, kalte Per 
Inge Torkelsen for «pedo» på sin 
Facebook-profil før hun stengte 
den. Hodne gikk til sak mot 

revygruppen Løgnaslaget fordi de i 
en sketsj om henne brukte 
uttrykket «nazi-frisør». Hun ønsket 
at de skulle stoppe bruken av 
ordet. Fredag kom tingrettens 
dom, som slo fast at Hodne tapte, 

og samme kveld skrev hun 
følgende melding på sin Facebook-
profil: «Pedo Per Inge Torkelsen er 
nok fornøyd i kveld!».
Statusoppdateringen lå ifølge 
Jærbladet ute en times tid før 

Hodne stengte profilen. – Jeg 
stengte profilen for å skjerme meg 
selv, sier Hodne til avisen.
Per Inge Torkelsen tar betegnelsen 
«pedo» med ro. – Det gjør meg 
ingenting. La meg si det sånn: Jeg 

er ikke pedofil og har heller ikke 
hatt tendenser til dette, så jeg 
forstår ikke helt hvorfor hun skriver 
det, sier han til NRK. (NTB)

Frisør kalte Per Inge Torkildsen «pedo» på Facebook
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28. april blir den nye 
redningsskøyten døpt på 
Bryggen. Nå starter 
Redningsselskapet 
dugnad for finansierin-
gen.
BERGEN: – Dette er kanskje 
årets viktigste dugnad for 
folk i Hordaland, sier Endre 
Ytreland, regionleder i Red-
ningsselskapet, i en presse-
melding.

I meldingen blir det også 
fortalt at Hordaland er det fyl-
ket i landet som har hatt flest 
drukningsulykker de siste 
tyve årene. Siden 1998 har 
241 mennesker mistet livet i 
drukningsulykker her. De 
fleste drukner fra brygge og 
båt, heter det i meldingen.

Mangler millioner
Nå har Redningsselskapet 
startet en dugnad for en ny og 
raskere redningsskøyte. 
Toppfarten på nyskapningen 
som skal døpes i Bergen 28. 
april, har en toppfart på 42 
knop, 13 knop mer enn for-
gjengeren. 

Stiftelsen Kristian Gerhard 
Jebsen har bidratt med stør-
stedelen av kostnadene, men 
fortsatt mangler flere millio-
ner.

– Den nye redningsskøyten 
kommer til å bety mye for 
tryggheten på sjøen i Horda-
land. Vi vil komme raskere på 
plass når det står om sek-
under og folk trenger hjelp, 
sier Torjus Sundal, som blir 

skipper på skøyten. 
Redningsskøytene i Horda-

land har de siste ti årene hjul-
pet 11.687 mennesker, reddet 
21 fra å drukne og berget 77 
fartøyer fra å synke, heter det 
i meldingen. Sundal er sikker 
på at også den nye rednings-
skøyten vil redde mange liv.

Stasjonert på Askøy
Den nye redningsskøyten blir 
stasjonert på Florvåg på Ask-
øy og skal være operativ fra 
mai. Det er en topp moderne 
hurtiggående vannjetdrevet 
skøyte med en toppfart på 42 
knop som vil dekke området 
fra Florø i nord til Haugesund 
i sør. Den er 17 meter lang, har 
2000 hestekrefter og blir ut-
rustet med det siste innen na-
vigasjons- og kommunika-
sjonsutstyr, står det i presse-
meldingen.

Du kan støtte den nye red-
ningsskøyten med 185 kroner 
ved å sende kodeordet HELT 
til 2366, eller overføre valg-
fritt beløp til kontonummer 
5005.26.50000, heter det i 
pressemeldingen fra Red-
ningsselskapet.

"

Den nye red-
ningsskøyten 
kommer til å 

bety mye for tryggheten på 
sjøen i Hordaland.
TORJUS SUNDAL, skipper

Dugnad for ny 
redningsskøyte

REDDER mANGE: Redningsskøytene har reddet 21 personer fra å drukne 
de siste ti årene. FOTO: REDNINGSSELSKAPET 

Fredag stengte Sysselman-
nen veien på vestsiden av 

Longyeardalen på grunn av 
skredfare. Evakueringen ble 
opprettholdt lørdag.
På grunn av skredfaren ble 

Gruvelageret evakuert frem til 
søndag. Huset har åpen bistro og 
restaurant for forhåndsbestilte 
grupper. Veien mellom det gamle 
museet og Gruvelageret er stengt.
Det var snøskredvarselet for helgen 

og vurderinger gjort av både NVE 
og NGI som gjorde at veien og 
huset ble stengt fredag.
Lørdag ettermiddag opplyste 
Sysselmannen at evakueringen ville 
bli opprettholdt.

– Det er ventet at været skal bli 
enda verre med sterkere vind og 
snødrift fra lørdag ettermiddag, 
sier sysselmann Kjerstin Askholt i 
en pressemelding.
NVE mener skredfaren er betydelig 

på Nordenskiøldland og i nærom-
rådene til Longyearbyen. Det vil bli 
gjort en ny vurdering søndag 
formiddag.

Sysselmannen på Svalbard vurderer evakuering på nytt i dag


