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Som sådan var han eminent. Han kunne an-
skueliggjøre vanskelig problemer på enkle
måter, slik at studentene lærte dem for alltid.

Jeg husker særlig en gang Brodal snakket
om ryggmargens oppbygning og var kom-
met til cervikotorakalintumescensen. Han
kalte frem en kvinnelig student, stilte seg rett
overfor henne, og la armen rundt henne
ovenfra og nedover. Med denne demonstra-
sjonen ville han vise at skulderens muskula-
tur var innervert fra kjerner høyt oppe og
medialt fortil i intumescensen, mens armens
innervering kom mer fortil lateralt og hån-
dens mest lateralt og nedtil.

Jeg tror ikke noen av de tilstedeværende
noen gang ville glemme denne forelesnin-
gen. Alf Brodal var en inspirator som hadde
evnen til å skape interesse og entusiasme for
sitt fag. Jeg tror ikke jeg har hatt en dykti-
gere lærer.

Ålesund Alv J. Skarbøvik
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Medisinske effekter 
av transcendental meditasjon
Transcendental meditasjon er en standardi-
sert, nøytral og enkel teknikk for stressmest-
ring og personlighetsutvikling som alle kan
lære. Teknikken utøves 20 minutter morgen
og kveld og innebærer verken konsentrasjon
eller kontemplasjon. Et kurs på Internett om
forskningen på og bruken av teknikken i for-
bindelse med stress og hjerte- og karsykdom
er nå godkjent som del av amerikanske
legers etterutdanning (1).

En metaanalyse har vist større effekt av
transcendental meditasjon brukt for selvrea-
lisering, som er et overordnet mål for psy-
kisk helse, sammenliknet med andre avslap-
nings- og meditasjonsteknikker (2). Det
samme er vist ved angst (3) og ved avven-
ning fra alkohol, nikotin og illegale russtof-
fer. Randomiserte studier tyder på effekt ved
depresjon, nervøsitet, sosial angst, søvnpro-
blemer og posttraumatisk stresssyndrom.
Andre studier har vist reduserte smerter ved
angina pectoris, økt treningstoleranse og re-
versering av åreforkalkningsprosessen hos
mediterende pasienter med hjerte- og kar-
sykdom. En studie over tre måneder viste re-
duksjon av mild hypertensjon (både systo-
lisk og diastolisk) hos utøvere av transcen-
dental meditasjon (gjennomsnittsalder 67
år) (4). Reduksjonen var større enn ved
andre former for avslapning og livsstilsinter-
vensjon. Etter åtte års oppfølging var den
kardiovaskulære og totale mortalitetsrate
hos de mediterende henholdsvis 75 % og
50 % mindre enn for andre grupper. En stu-
die blant eldre viste signifikant redusert
mortalitetsrate for utøvere av transcendental

meditasjon ved oppfølging etter tre år i for-
hold til utøvere av andre programmer for
stressreduksjon og personlighetsutvikling.

Tverrsnittsstudier tyder på effekt på ald-
ringsprosessen (aldersavhengige fysiologis-
ke parametere) og på lavere nivåer av frie ra-
dikaler. Studier med større grupper tyder på
at utøvelsen av transcendental meditasjon
fører til reduserte helseutgifter (5).
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