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En utfordrende hverdag  
for de som står i front

Lars Duvaland, avdelingsdirektør 
og advokat i Avdeling for jus 
og arbeidsliv i Den norske 
legeforening,fortelleridette
nummeret av Legekunsten om en 
komplettprofesjonsforeningsom
arbeider for å favne interessene 
tilalleleger,forvaltebåde
lønns- og arbeidsvilkår, og alle 
de andre rammene rundt legens 
fag lige virksomhet. Han forteller 
Lege  foreningen også tenker på 
bemanning for å håndtere en 
stadig mer profesjonalisert for-
valtning.Detharblittflerefrikjøpte
tillitsvalgte,ogforeningenvokseri
alle ledd.

Avdelingsdirektøren forteller det 
er underkommunisert hvor god 
ordningen med ansvarsforsikring 
ertilLegeforeningenssinemed
lemmer. Han forteller ordningen 
nå dekker det meste, slik som 
omfattendeøkonomisketapved
erstatningsansvar, opp reisnings-
ansvar,rettshjelpogformueansvar.

Etnyttpunkteratdenogså
dekker bærer av MRSA, og som 
av denne grunn ikke kan jobbe 
ienmidlertidigperiode.Dette
erettilleggsomgjøratansvars
forsikringenharfåttetekstra
element av en trygghet og 
sikker het. Duvaland forteller 
at Lege foreningen også ser det 
somviktigåformidleomstøtte
kollegaordningentilsinemed
lemmer,dadeterviktigatde
ikke bare tenker juridisk bistand, 
men at de også kobler inn andre Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør

viktigatarbeidsgiveretablerer
utvidede forsikringsordninger 
grunneteksponeringforsmitte,
foreksempelettermodellavden
utvidede ulykkesforsikringen som 
gjelder for utrykningskjøretøy, 
luftambulanseogredningsarbeid.

Legeforeningenmenerdette
er aktuelt for alle sykehus. Det 
vil gjelde få personer, men vil 
væreetsværtviktigsignalfra
arbeidsgiversiden om at de tar 
risikoenfordeansattepåalvor.
Deterviktigatderegionale
helseforetakene og myndighetene 
pådennemåtenbidrartilålette
de økonomiske konsekvensene for 
hardt rammet helsepersonell og 
deres familier.

Nå som landets leger står ovenfor 
sinstørsteutfordringnoensinne,så
er det trygt å vite at de har en sterk 
profesjonsforening i ryggen. 

støttepersonernårdettrengs.

Den 16.03.2020 utalte Lege-
foreningens president, Marit 
Hermansen,tilforeningens
hjemme side at; Legene står i 
front og behandler pasienter i 
bekjempelsen av koronaviruset. 
Detteansvarettarvi.Sykehus
og kommuner har ansvaret med 
åivaretasikkerhetentilhelse
personell. Når våre medlemmer 
står i en situasjon med stor risiko 
foråblismittet,forventerviat
alle gjør alt de kan for å dempe 
risikoen.

Legeforeningen har sendt brev 
omsikkerhetssituasjonentilKS,
de regionale helseforetakene 
og arbeidsgiverforeningene 
Spekter og Virke. Der det blant 
annet står at da de ser den økte 
risikoen helsepersonellet vil bli 
utsattfor,menerdedetersvært

Nå som landets leger 
står ovenfor sin største 
utfordring noensinne, 

så er det trygt å vite 
at de har en sterk 

profesjonsforening i 
ryggen
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I Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjettproposisjonfor20192020
kunne man lese følgende: «Det tas 
sikte på at avtalespesialistene skal 
inkluderesiISF.Dettevilinnebære
en avvikling av dagens trygde takst-
finansieringavdissebehandlerne.
Enslikendringvilleggetilrettefor
at avtalespesialistene kan tas bedre 
hensyntilvedplanleggingavtilbudet
tilpasientene.Dettevilværeetstørre
arbeid som bl.a. Helse  direktoratet 
og de regionale helse foretakene må 
utføre.DetvilværenaturligatLege
foreningen og Psykolog  foreningen 
trekkes inn i arbeidet.”

PSL og Legeforeningen reagerte på 
dette.Ikkebarefordiviikkehadde
værtmediinnledendedrøftelser,
men også fordi ISF ikke egner seg 
foravtalepraksis.Dethartidligere
værtpartssammensatteprosesser
ledet av Helseministeren, der det 
har vært enighet mellom sentrale 
helsemyndigheter, RHFene og 
Legeforeningen om at ISF ikke egner 
seg for avtalepraksis. Det har også 
vært forsøkt gjennomført en pilot 
som har konkludert med det samme.

Som om ikke det var nok, har det også 
togangertidligereværtdiskutertå
innføre ISF i avtalepraksis, men begge 
ganger konkludert med at denne 
finansieringsordningenikkeegnerseg.

Deterflereårsakertildette.Blant
annet er avtalepraksiser små 

Kjære kolleger!

Bortenforståendelederbleskrevet3.mars. 
I dag er det 15.mars, og mye har skjedd. Den 
blirimidlertidstående,someteksempelpå
hvordan vi plutselig kan stå i en helt annen 
virkelighet. Da den ble skrevet, var det 
planlagtetmøteominnsatsstyrtfinansiering
iavtalepraksis.Deterutsattpåubestemt
tid.Dadenbleskrevet,haddeviplanerom
fleremøtermedfysisktilstedeværelse.Disse
eromgjorttilnettbasertemøter.Vihåper
fremdeles at vi kan gjennomføre jubileums-
møtetvårtiBergen25.27.august.Derekan
derforinntilviderefortsattreserveredisse
datoene.

I dagene som kommer må vi alle 
konsentrere oss om konsekvensene av Covid 
19pandemien.

Situasjonenendrersegfradagtildag,ogdet
erviktigatderefølgermedpåinformasjon
fraFolkehelseinstituttet,Helsedirektoratet
ogregjeringen.Legeforeningensnettside
eroppdaterttilenhvertid,ogdetkommer
ogsåtilsendesutmedlemsbrevfraPSLog
informasjonsskriv fra RHFene. 

Takkforatderestårpåientidsom
krever mye av oss alle!
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Frøydis Olafsen, Leder i PSL

virk som heter med et lite antall 
prosedyrer, og med ulike praksis-
profiler.InnføringavISFkanføre
tilatdriftenikkesikrespåsamme
måtefordifinansieringenblirmer
uforut sigbar. Det er også slik at 
ISF ikke gir dekkende refusjon per 
prosedyresomutføres,mener
ment å være dekkende i sum for 
flereulikeprosedyrer.Derforvil
detfungereienveldiversifisert
poliklinikksomtilbyretbredt
spekter av tjenester, mens små 
spesialiserte avtale praksiser 
risikererunderfinansiering.I
tilleggkommeratderegionale
helseforetakene også vil kunne få 
en økonomisk usikkerhet, og av 
denne grunn kanskje ønsker å styre 
innholdet i avtalepraksis på en 
annen måte enn det gjøres nå. 

Legeforeningen ba om et møte 
medHelseministeren,ogislutten
av denne måneden arrangeres 
det første av to planlagte møter. I 
det første møtet vil psykisk helse-
vern i avtalepraksis diskuteres 
spesielt, i det siste kommer avtale-
spesialistordningengenerelttil
åblidiskutert.Dettekommertil
åbliviktigemøtersomvilpeke
fremover mot hvilken retning 
avtalespesialistordningen skal ta. 

Førdissemøteneharviimidlertid
blittinnkaltavHelsedirektoratet
tiletinnledendemøteomISFi
avtalepraksis. Prosessen har altså 

startet,meningentingeravgjort.
PSL har det samme standpunktet 
somtidligere,ogdetvilvifortsette
å argumentere for: ISF er ikke 
egnet i avtalepraksis.

Paralleltmeddetteharvistartet
forberedelsenetilåretsfor
handlingeromnormaltariffen.

Vi hadde møte i takstutvalget i 
sluttenavjanuar,derallekravble
fremlagt. Den videre prosessen 
ersomtidligereatvibearbeider
kravenetiletendeligdokument
som oversendes staten. 

Næringsdrivende leger forhandler 
sammen. Årets forhandlinger 
vil preges av fastlegekrisen og 
handlings planen som forventes 
å komme i løpet av våren. PSL 
står sammen med Allmenn lege-
foreningen (AF) i forhandlingene, 
uansetthvordanutviklingen
av disse blir. Avhengig av 
hvordan prosesser med 
finansieringsordningogannet
kommertilåblifremover,kandet
bliPSLsomtrengerekstrastøtte
fraAFifremtiden.Sammenervi
sterke!

Det heter seg at alt går i sirkler og 
at historien gjentar seg. ISF i avtale-
praksisereteksempelpådette. 
I det samme året som PSL feirer 40 
år startes det altså en ny prosess 
om ISF.

Historiskeperspektivererviktigeå
ha med seg i mange beslutninger. 

2020erforPSLetårfortilbakeblikk
og jubileum, men også for 
optimistiskefremtidsperspektiver.

Jeg håper at dere vil være med å 
bidratilåpåvirkeretningenfrem
over for PSL, og at dere tar turen 
tilBergen27.29.augustpåadmini
strasjons kurset der vi markerer 
40-årsjubileum!

Finansiering 
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AndersPrestmo,EndokrinologogPSLmedlemisamarbeidsutvalget,erpositivtinnstilttiljournalsystemetsomskalkommuniserermellomdeulikeaktøreneiregionen,slikatpasientinformasjonproblemfrittkaninnhentesogdelesvedbehov.

 - PSL er på banen, men ikke i like 
stor grad som St. Olavs Hospital 
og Trondheim kommune, noe som 
er helt naturlig. St. Olavs Hospital 
og kommunehelsetjenesten har 
alleredetattutetflertallpersoner
tilåjobbemedHelseplattformen.
Fastlegeneerenlittmindreaktør,
men de har nå 2 fastleger som 
jobber inn imot IT-løsningen. Helse-
plattformenerrealistisketilatde
er i en oppstartsfase, og at de ikke 
kan gi oss svar alle spørsmål ennå. 
Detviktigsteifravårtståsteder
hvordan løsningen vil fungere for 
avtalespesialistene, og at det blir 
sattenprissomvikanlevemed,sier
Prestmo.

Blir med i løpet av 2022
TidsperspektiveteratSt.Olavs
Hospital og Trondheim kommune 
taribrukHelseplattformenifra
november neste år. Prestmo forteller 
at fastlegekontorene kommer 
etteriløpetavvåren2022,ogat
avtalespesialistene også skal kunne 
komme med i løpet av denne 
perioden.BlirITløsningenbra,så
tror han mange avtalespesialister vil 
bytteovertilsystemetpåettidlig
tidspunkt.

 - Det er mange sykehusleger 
og avtalespesialister som kjenner 
hverandre.Hvisdetetterprøve

periodenblirgittsignalerom
misnøye med løsningen, så vil nok 
flereværeavventendemedåbytte
system,imotsetningtilhvisdet
skullevisesegåfungereoptimalt,
sier Prestmo.  

Avtalespesialister skal delta 
på sandbox tester

 - Det er enighet om at alle skal 
være med, og at det er ønskelig at 
alleinnendenoffentligespesialist
helsetjenesten tar i bruk det nye 
systemet. Derfor er det en fordel 
at PSL er med i enkelte deler av 
prosessen, sier Prestmo.

Planen om å kjøpe fri avtale spesia-
lister på lik linje med fast legene for 
å delta er skrinlagt. Prestmo tror 
organisasjonenharblittsåstorat
detikkeerplasstilflere,ogatdetnå
jobbes i et tempo der man ikke har 
tidtilåventepånoen.Framforat
det skal kjøpes fri avtalespesialister, 
såharHelseplattformenetønske

om at representanter fra PSL deltar 
på tester i utprøvningen av enkelt-
moduler. Slik skal avtale spesialistene 
få testet ut programvaren som er 
spesifikkinnenforulikefagfelt.

 - Når det for eksempel foreligger 
en testversjon for øyefaget, så 
kan avtale  spesialister delta i ut-

Anders Prestmo, var som eneste representant 
for PSL nylig i møte med Helseplattformen. Han 
opplever at Helseplattformen har et realistisk syn på 
hvordan avtalespesialistene kan bli en del av  
IT-løsningen på en god måte.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Vi må uansett  
forbeholde oss retten 
til å se sluttproduktet 

før vi blir en del av 
IT-løsningen

Helseplattformen; funksjonalitet og pris blir 
avgjørende for avtale  spesialistene
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AndersPrestmo,EndokrinologogPSLmedlemisamarbeidsutvalget,erpositivtinnstilttiljournalsystemetsomskalkommuniserermellomdeulikeaktøreneiregionen,slikatpasientinformasjonproblemfrittkaninnhentesogdelesvedbehov.

prøvn ingen av det som kalles 
ensandboxtest.Detteeret
lukket system, der spesialisten 
sammen med en instruktør tester 
programvaren.Jegmenerdette
er godt nok for vår del, men 
vimåuansettforbeholdeoss
rettentilåsesluttproduktetfør
vi blir en del av IT-løsningen, noe 

Helseplattformenogsåharforståelse
for, sier Prestmo.

Gjensidig forståelse rundt pris
Hvilkekostnaderetbytteav
systemvilmedføre,erfortsatt
usikkert. Prestmo sier det ikke 
kunfallerpåHelseplattformen,
men også avtalen med Epic. Han 

Helseplattformen; funksjonalitet og pris blir 
avgjørende for avtale  spesialistene

forteller det er kjøpt en lisens som 
Helseplattformenmeneromfatter
hele spesialisthelsetjenesten i 
Midt Norge, som også inkluderer 
avtalespesialistene.

 - Uavhengig av hvilken type 
lisens man går for, så har ledelsen 
iHelseplattformenforståelseforat



Det er et amerikansk 
program, så det er ikke 

sikkert alt er overførbart 
til norske forhold

deikkekangiossettilbudsomer
veldig mye dyrere enn de vi har per 
idag.KvalitetenpåITløsningenmå
minimum være like bra, eller vesent-
lig bedre, for at avtale spesialistene 
skalønskeråbytte.Viharien
god dialog, og det er en gjensidig 
forståelserundtdettetemaet,sier
Prestmo.

En stor og effektiv 
organisasjon
Hanfortellerflereerskeptiske,
og at det er delte meninger om 
IT-løsningen, noe han også videre-
formidletimøtetmedHelseplatt
for men. Selv tror han det nye 
jour nal  systemet vil gagne både spe-
sia list  helse tjenesten og pasientene. 
Inn trykket Prestmo har av pro gram -

TidslinjeforHelseplattformen
• Utviklingsfase november 2019-høst 2020 

Her foregår standardisering av det helsefaglige innholdet. 
Designavarbeidsflyt,planleggingavtestfaseogopplærings
aktiviteter,superbrukereavsystemetidentifiseres.Videre
sam arbeid med nasjonale myndig heter om pasient portal, 
kodeverk, termino logi og legemidler.

• Test- og godkjenningsfase januar 2021-sommer 2021 
Hergjennomførestestavarbeidsflyt,integrasjonerog
konvertertedata.Avsluttendetestingoggodkjenning,
dessutenplanleggingogforberedelseavprodusksjonssetting.
Detleggesdetaljerteplanerforsluttbrukeropplæringog
opplæringsmateriellferdigstilles.

• Opplæringsfase august 2021-november 2021 
Detteerperiodendersluttbrukeropplæringstarter.Det
kjøresdessutengeneralprøverfortekniskoppsettog
arbeidsprosesser.

• Produksjonssetting fra høst 2021 
Her starter utrullling av det nye systemet. Først ute er  
St. Olavs hospital, Trondheim kommune samt to fastlege-
kontoriTrondheimi2021.DeretterfølgerHelseNord
Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, med omliggende 
kommuner og fastleger, i 2022. Det gjøres fortløpende 
feilrettinger.Systemetoptimaliseresogstabiliseres.

• Èn journal for hele helse tjenesten i Midt-Norge fra 2021 
Innbyggerne i Midt-Norge får en ny pasientportal og  
opplever en mer helhetlig helsetjeneste.

Kilde: helseplattformen.no

varen så langt er at det er vel fung-
erende, og at utgangspunktet for at 
det skal lykkes er godt.

JegipositivtinnstilttilIT
løsningen, både som avtalespesialist 
og representant for PSL. Det å få et 

journalsystem som kommuniserer 
mellom aktørene i regionen, der 
pasientinformasjonproblemfrittkan
innhentes ved behov er bra. Det 
er et amerikansk program, så det 
erikkesikkertalteroverførbarttil
norskeforhold.Mendeereffektive,
og de har en mye større organisasjon 
baksegiforholdtildenorske
aktørene på markedet, sier Prestmo. 

Uvant for flere avtale
spesialister 
Prestmo forteller det kan bli uvant 
for mange hvordan dataene låses 
for å oppnå en gjenbruksfunksjon, 
slikatinformasjonenkanbenyttes
av alle i systemet, men tror det 
kanføretilatmanunngåruheldige
situasjoner. Han mener den formen 
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Erfaringene har så langt 
vært positive, og da 

spesielt iblant fastleger 
og helsepersonell utenfor 

sykehus

helsetjenesten kommuniserer med 
hverandre på i dag, medfører både 
utfordringerogproblemer,ogikke
da minst for pasienten. 

Denstørsteutfordringenfoross
avtalespesialister kan bli måten vi er 
vanttilåtenkepå.Helseplattformen
er mere en bare et journalsystem, 
den inneholder også det vi kaller 
brukerstøtte.Dennefunksjonaliteten
gjør at informasjon inndeles auto-
matiskiprogrammet,noesom
forutsetterendelstandardisering,
og som kan være uvant for enkelte. 
Ved St. Olavs Hospital er de mer 
kjentmedutfyllingavmaleriet
strukturertjournaloppsett,noe
someruvantfordeflesteavtale
spesialister, sier Prestmo.

Delte meninger hos våre 
naboland
I Danmark har pasientjournalen 
som går under navnet Sundheds-
platformenmøttmyemotstand,
ogdetblittrapportertomdårlig
funksjonalitet siden det ble innført 
forfireårsiden.Systemetleveres
av det amerikanske selskapet Epic 
SystemsCorporation,somogså
stårbakHelseplattformen.

 - Det har vært størst misnøye 
iblant legene, og minst misnøye 
iblantadministrativtpersonell,
noe som er bekymringsfullt. Noe 
avårsakentildettekanvære
at leger er mer vant med en 
autonom rolle, og at de har følt 
seg noe styrt av IT-løsningen. 

Systemet er nå under utprøving 
i Finland i en stor skala. Der har 
erfaringenesålangtværtpositive,
og da spesielt iblant fastleger og 
helsepersonell utenfor sykehus, sier 
Prestmo.
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Lars Duvaland, avdelingsdirektør 
og advokat i Avdeling for jus og 

arbeidsliv i Den norske legeforening, 
fortellerforeningenerenkomplett

profesjonsforening som forvalter 
både lønns og arbeidsvilkår, og alle 

de andre rammene rundt legens 
faglige virksomhet
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DuvalandmøttenyligstyretiPSL.
Der redegjorde han for Lege-
foreningensorganisasjon,ogtilbudet
fra Avdeling for jus og arbeidsliv. 
Han forteller foreningen arbeider 
foråfavneinteressenetilalle
leger, og dermed fremstå relevant 
ogrepresentativ.Detjobbesogså
kontinuerligmedåvedlikeholde
Legeforeningen som en sterk 
profesjonsforening, som taler med 
en stemme utad. 

Enviktigårsaktilatviskiller
oss ut i europeisk sammenheng, er 
atLegeforeningenerenkomplett
profesjonsforening som forvalter 
både lønns og arbeidsvilkår, og alle 
de andre rammene rundt legens 
fag lige virksomhet. Medlemskapet er 
bygd på 3 obligatoriske ”søyler” som 
består av yrkesforeningene, lokal-
foreningene og de fag medisinske 
foreningene, sier Duvaland.  

Jus og arbeidsliv
Legeforeningens Avdeling for jus 

og arbeidsliv har ansvar for både 
forhandlingertilnæringsdrivende
ogansatte,ogseesogsåpåsomen
avgrunnenetildenhøyemedlems
oppslutning. Duvaland påpeker det er 
enfinbalansegangiårepresentere
både arbeidstakere og arbeids  givere, 
og det hender foreningen må ta 
høyde for mot stridende hensyn. Han 
nevner som eksempel høringssaker 
om konkurranse  begrensninger i 
arbeids forhold. 
 

og det er vi som opp daterer lover, 
lager høringsforslag og lands-
styresakerknyttettilendringer
i Legeforeningens lover. Vi har 
årlig juridisk bistand i cirka 5000 
saker, både store og små. Vi har 
ogsåegenvakttelefonmedto
linjer inn, hvorav en er dedikert 
nærings drivende. Totalt håndterer 
vi cirka 10 000 samtaler med 
medlemmerogtillitsvalgteårlig.
Vi har et internt advokatkontor, 
somårligdekker3til5rettsaker.
Detteeretviktigmedlemstilbud,
og våre tjenester er kostnadsfrie 
formedlemmene.Vedenrettslig
prosess, så har medlemmet også 
mulighettilåsøkeomåfådekket
motpartens omkostninger igjennom 
Rettshjelpsordningen,sierDuvaland.

Styrking av arbeidet med 
eHelsetiltak
Duvalandfortellerdetersattet
team på tvers mellom avdelingene 
i sekretariatet for å arbeide med 
ehelsespørsmål.Detteharblitt
etsterktteam,somharsattLege
foreningen på kartet. De opp lever 
at enten det gjelder spørsmål om 
HelseplattformeniMidtNorge

En komplett 
profesjonsforening

Lars Duvaland, avdelingsdirektør og advokat i Avdeling for jus og 
arbeidsliv i Den norske legeforening, forteller at yrkesaktive under 70 

år utgjør 95 prosent av medlemsbasen. Han påpeker at dette er en unik 
medlemsoppslutning, både i norsk- og europeisk sammenheng.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

«Dette er et viktig 
medlemstilbud, og våre 
tjenester er kostnadsfrie 

for medlemmene»

- Vi forhandler rammeavtalene og 
normaltariffforavtalespesialistene,
ogtilsvarendesentraleavtalerfor
fastlegene. Tidligere hadde Lege-
foreningen en egen organisasjons -
avdeling. Denne ligger nå hos oss, 
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Avdelingforjusogarbeidslivhareksemplerpåbådemedisinstudenterogyrkesaktive,somikkeharhattøkonomiskedekningetteråhablittsmittetavMRSAved
utenlandsopphold.Isliketilfellerfungerernåansvarsforsikringensomsikkerhet.

eller Akson, så er Legeforeningen 
blittenaktørsomnevnesialle
sammenhenger. Han påpeker at de 
har takhøyde for interne diskusjoner, 
men at foreningen skal ha et samlet 
budskap utad. 

Vieropptattavåsørgefor
prosessogforankring.Detstilles
høyekravtilossmedhensyntil
å kommunisere med alle deler 
av foreningen, spesielt når det er 
store spørsmål som diskuteres. 
Eksempelvis i arbeidet vi gjør rundt 
fastlegeordningen,såerdetviktig
åtrekkemeddetillitsvalgteog

RETTSHJELPSORDNINGEN

• Rettshjelpsordningeneren
økonomiskstøtteordningfor
kjøp av juridiske tjenester. 
Ordningen er et supplement 
tilhovedordningensomer
bistand fra Legeforeningens 
egne jurister.

• Ordningenfinansieresisin
helhet gjennom den ordinære 
medlemskontingenten,og
alle medlemmer er gjennom 
medlemskapet auto ma-
tiskkvalifiserttilåsøke.Det
erviktigåhaklartforseg
atmidlerfraRettshjelps
ordningenkuntildeles
gjennom formelle vedtak i 
Rettshjelpsutvalget.

• VedtakeneiRettshjelpsut
valget er endelige og kan 
ikke påklages, med unntak 
av avslag på søknader om 
støttetilrettssaker.Dissekan
påklagestilsentralstyret.

• Rettshjelpsordningener
ikke en forsikringsordning 
som gir medlemmene en 
ubetingetrettpåstøtte.
Søknadeneavgjøresetteren
fri skjønnsmessig vurdering 
avRettshjelpsutvalget,som
består av en representant for 
hver av yrkesforeningene  
samt en representant for 
Norsk medisinstudent-
forening. 

Kilde: Legeforeningen

styret i Allmenlegeforeningen, og at 
alle jobber for å oppnå de samme 
målene, sier Duvaland. 

Omfatter alt med legen som 
yrkesutøver
Det har vært betydelig utvikling i 
hvordan sekretariatet arbeider de 
senere år, noe som er naturlig med 
tanke på økningen av medlemmer. 
Han forteller Legeforeningen også 
tenker på bemanning for å håndtere 
en stadig mer profesjonalisert 
forvaltning.Detharblittflere
frikjøptetillitsvalgte,ogforeningen
vokser i alle ledd.

Vi bistår ofte i avhør  
når det er knyttet til 
legens virksomhet

Dette vakte sterke 
reaksjoner, spesielt hos 

fastlegene, men også hos 
avtalespesialistene

- Avdeling for jus og arbeidsliv 
harenstørrelsesomtilsvarer
et mellom stort advokatkontor. 
Bistandenomfatteraltsomharmed
legen som yrkesutøver å gjøre, slik 
somarbeidsrett,helserett,takster,
tilsynssaker,taushetsplikt,straffe
prosessogvibistårofteiavhørnår
deterknyttettillegensvirksomhet,
sier Duvaland.

Anker etter tap i rettsak mot 
personvernnemda
Oslotingrettfastslonyligiendom
atnettsidenLegelisten.nokan
samle inn og publisere vurderinger 
av helse personell, uten at helse-
personelletfårmulighettilå
reserveresegmotdette.Lege
foreningengikkifjorsommer
tilsøksmålmotstaten,fordide
mente slik publisering av anonyme 
vurderinger, var ulovlig. 

Legelisten.noAStilbyretnettsted
der pasienter kan dele sine 
subjektivebrukeropplevelserav
helsepersonell. Målet er å gjøre det 
enklereforpasienteråfinneengod
behandler. Legelisten ble lansert i 
mai2012,ogvardabegrensettil
søkpåfastleger.I2013blenettsiden
utvidettilådekketannleger,ogi
2014 og 2015 ble spesialistleger, 

kiropraktorer og psykologer lagt inn. 
I 2018 ble også videoleger lagt inn.

- De juridiske spørsmålene saken 
reiser har ikke vært prøvet for norske 
domstolertidligere.Datatilsynet
haddetruffetetvedtaksominnebar
atlegerskullehareservasjonsrett
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mot å bli oppført i Legelisten.no. 
DettevedtaketbleanketavLege
listenAStilpersonvernnemda,som
komfremtilathensyntilytringsfrihet
måttegåforan,ogatlegerikkekunne
reservereseg.Dettevaktesterke
reaksjoner, spesielt hos fast legene, 
men også hos avtale spesialistene. Vi 
fikkikkemedholdiOslotingrett,og
viharnåsendtenanketilBorgarting
lagmannsrett,sierDuvaland.

Gode forsikringsordninger
Duvaland mener det er under-
kommunisert hvor god ord ningen 
medansvarsforsikringertil
Legeforeningens sine med lemmer. 
Han forteller ordningen nå dekker 
detmeste,sliksomomfattende
økonomiske tap ved erstatnings-

Avdelingforjusogarbeidslivhareksemplerpåbådemedisinstudenterogyrkesaktive,somikkeharhattøkonomiskedekningetteråhablittsmittetavMRSAved
utenlandsopphold.Isliketilfellerfungerernåansvarsforsikringensomsikkerhet.

ansvar,oppreisningsansvar,rettshjelp
ogformueansvar.Etnyttpunkterat
den også dekker bærer av MRSA, og 
som av denne grunn ikke kan jobbe 
ienmidlertidigperiode.Detteeret
tilleggsomgjøratdenfåretelement
av en ”trygghetsforsikring”.

Detteviserhvordanvikanbruke

I slike tilfeller  
fungerer nå ansvars-
forsikringen som en 

sikkerhetsventil

saker som vi får inn. Vi hadde noen 
fortvilte medisinstudenter som 
returnerte fra utenlandsopphold, 
og som skulle begynne i jobb. De 
varsmittetavMRSAogkunneikke
begynne i jobb, og de hadde heller 
ingen annen økonomisk dekning. 
Vi så at de falt imellom to stoler, og 
vi hadde også eksempler på yrkes-
aktivesomhaddehavnetiliknende
situasjoner.Isliketilfellerfungerer
nå ansvarsforsikringen som en 
sikkerhetsventil.Vierogsåopptatt
avåformidleomstøttekollega
ordningentilvåremedlemmersom
havner i en krise situasjon. Det er 
viktigatviikkebaretenkerjuridisk
bistand, men at vi også kobler på 
andrestøttepersonernårdettrengs,
sier Duvaland.

STØTTEKOLLEGAORDNINGEN

• I en periode med på kjenninger, 
være seg privat eller profesjonelt, 
erstøttekollegenesoppgaveågi
medmenneskeligstøtte,rådog
veiledning.Drøyt90erfarnelegereri
dagstøttekolleger.

• Detlandsdekkendestøtteapparatet
finansieresavSykehjelpsog
pensjons ordningen for leger (SOP). 
Tilbudet er å forstå som en utstrakt 
hånd,frakollegatilkollega.Tilbudet
kangistilallelegerogmedisin
studenter,ogerikkeknyttettil
medlemskap i Lege foreningen.

• Mankanhainntiltresamtalermeden
støttekollega,somfårkompensasjon
for sin innsats fra Legeforeningen. 
Støttekollegene,somharerfaringog
en viss utdanning i samtale, bevarer 
full diskresjon om det de blir betrodd.

• Detkollegialestøtteapparatkan
kontaktes av legen selv, av pårørende, 
venner, kolleger eller andre. 
Støttekollegenekanogsåtakontakt
direkte med kolleger for å undersøke 
omdetforeliggerbehovforstøtte.

Kilde: Legeforeningen
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Samarbeidsutvalget i fra 
Helse SørØst var repre
sentert ved Heidi Husby og 
Thor Egeberg 

 - I Helse Sør-Øst så har vi et 
sam arbeidsutvalg som fungere 
bra. Det kan være uenigheter om 
enkeltsaker, men det er et godt 
samarbeidsklima. Det jobbes med 
forslagtilmandatihenholdtil
rammeavtalen. Vi har vært heldige 
medtankepåatdetharblittutlyst
en god del nye hjemler i løpet av de 
siste årene. I 2018 ble det utlyst 13 
nyehjemler,og3nyehjemlerifjor.
Fortsatterikkeallehjemleneifra
2018 bemannet, og noe av årsaken 
tildetteerblantannetantallsøkere
og lokalisering, sier Egeberg. 

Detpåpekesatdemografiener
viktig,ogdaistørstgradiOslo.
Riksrevisjonenharkommetfremtil
atdetmåmangeflerehjemlerover
tilbyensøstside.Konsekvensen
avdetteharblittkravomatnye
hjemler, og at enkelte hjemler ved 
avgang, blir lokalisert i bydeler på 
østsiden.

Beliggenhet og spesialitet 
spiller en rolle
HelseSørØsterflinkemedå

følgeopppraksisbesøktildesom
skal ha junior- senior avtale, for 
åseomdetilfredsstillerkravene.
Praksiser som skal overtas får også 
besøk.Nårdetgjelderbesettelse
avhjemlersåerdetlettestsentralt

på Østlandet, og det kan bli 
vanskeligere jo lengere ut man 
kommer. Hvilken spesialitet, og 
hvor folk bor, spiller også en rolle. 
Hvishjemlerikkeblirbesatt,så
begynner helseforetaket med å 
spørre om de kan utvide området. 
Fungereikkedette,såforandrer
mangjernehjemmelentilenannen
spesialitet, sier Egeberg.

Rettighetsvurdering i 
avtalepraksis
Prosjektgruppen som jobber med 
rettighetsvurderingiavtalepraksis
beskrivessomenfinaktør,men
at planen om samordnede hen-
visningsmottakeneinnenpsykisk
helsevern ble skrinlagt, da det 
ikkeblenokdeltakelsetillaåseg
gjennomføre. Det jobbes nå med 
åfåtilpiloterisolopraksis,ogdet
harblittutsendtbrevtilaktuelle
avtalespesialister, med en sterk 
oppfordring om å delta. Planen er 
at det pilotprosjektet skal utprøves 
av 2 psykologer, og 2 psykiatere i 
Vestfold.Detskalogsåutprøves2
piloterinnensomatikken,mendet
er foreløpig ikke bestemt hvor, og 

hvilke spesialiteter som skal delta. 
Helseforetakene dekker eventuelle 
fristbrudd, og skal være inne på 
kontrollsiden.

LIS i avtalepraksis
 - I Helse Sør-Øst så har vi to 

avtalespesialister som så langt har 
hattLISlegeriavtalepraksis.Det

Samarbeidsutvalgene i de fire helseregionene
Representanter i fra samarbeidsutvalgene møtte 
ved utgangen av januar i år styret i PSL. Dette for 
å informere om hvordan status er per i dag, og 
om hvilke saker det skal jobbes videre med. 

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: RUNE GEISNES/PRIVAT

Representanterifradefiresamarbeidsutvalgene,herifravenstre:YngvildS.Hannestad,AndersPrestmo,IrinaEide,HeidiHusbyogThorEgeberg,møttenyligstyretiPSL.

De som får tildelt en  
slik avtale må få 

muligheten til å ha  
den over tid
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Samarbeidsutvalgene i de fire helseregionene

har fungert bra, og det begynner å 
bliengreiordning.Utfordringene
er at noen må si seg interessert 
i å delta i ordningen, og at de 
somfårtildeltenslikavtalemå
fåmulighetentilåhadenover
tid.Dettedadetkrevesbåde
lokaliteter og diverse hjelpemidler 
for å gjennomføre, sier Egeberg. 

Samarbeidsutvalget i fra 
Helse Vest var representert 
ved Finn Finsnes og 
Yngvild S. Hannestad
Detblerapportertomlitenaktivitet,
ogatdetifjorikkebleavholdt
noen møter i sam arbeids utvalget. 
Det foreligger ingen planer hos 
HelseVestomåopprettenoen

nye hjemler for inneværende år.

Representantene fortalte at de 
aktuelle psykiaterne innen psykisk 
helsevern, per dags dato ikke 
ønsker å delta i pilotprosjektet 
rettighetsvurderingi
avtalepraksis.Detjobbesfortsatt
medåfinneenløsning.

Representanterifradefiresamarbeidsutvalgene,herifravenstre:YngvildS.Hannestad,AndersPrestmo,IrinaEide,HeidiHusbyogThorEgeberg,møttenyligstyretiPSL.
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Vedtildelingavhjemlersåpåpekes
det at hvilken type avtaler som 
skisseres, kan påvirke rekruteringen 
avpsykiatereiforholdtilom
de ønsker å gå inn i en avtale-
spesialisthjemmel eller ikke.

Rettighetsvurderingiavtale
praksisskalutprøvesvedBergen
Øyelegesenter, som er eneste 
gruppepraksis i pilotprosjektet. 
Detvilogsåblisattigangenpiloti
Rogaland. Helse Vest ønsker kun å 
inngå LIS i avtale praksis der hvor de 
ikke kan oppfylle læringsmålene i 
eget helseforetak.

Samarbeidsutvalget 
Helse MidtNorge var 
representert ved Anders 
Prestmo
IHelseMidtNorgeharvihatt

firemøtersidensistvimøttestyreti
PSL.Detetterstrebesatannethvert
møte delvis gjennomføres sammen 
med psykologforeningen, slik at 
vi kan diskuterer felles spørsmål. 
Samarbeidsutvalget fungere, men 
enavutfordringeneeratdet
regionale helseforetaket ikke har et 
definertønskeomhvordandevil
benyttesegavoss,sierPrestmo.

Utfordringer med 
rekruteringen
Ifremdriftsplanenetildet

regionale helseforetaket så fremgår 
det at avtalespesialistordningen 
ikke skal vokse i noen nevneverdig 
grad, og at den ikke skal utligne 
noenforskjelltildeandre
regionene. Det har vært lav økning 
av hjemler i Sør- og Nord-Trøndelag, 
ognoenflereiMøreogRomsdal,
sier Prestmo.

 - Rekruteringen av avtale spesia-
listeriregionenerutfordrende.Når
mantellermedkvalifisertesøkere,
så har det i de siste årene vært i 
franulltilensøkerperhjemmel
nårdetutlysesvedavgang.Dette
gjelderogsåinnenforrelativt
populære spesialiteter, slik som 
innen øye faget. Innen enkelte 
fagområder så konkurrerer vi nok 
også imot de helprivate aktørene 
på markedet, blant annet når 
detkommertilbetingelserom
lønn. Vi ser også at det kan være 
utfordringermeddeltehjemler,sier
Prestmo.

Samarbeidsutvalget 
i fra Helse Nord var 
representert ved Irina Eide 
og Dag Malm
Det ble rapportert om noe redusert 
møteaktivitetifjorgrunnet
redusert kapasitet i eieravdelingen, 
men at det er planlagt fellesmøter 
iTromsøogBodøiløpetav2020.I
rekruteringen av avtalespesialister 
tilregionensåhardetblitttilsatt
3 psykologer, og det er i gang en 
prosessmedåansettes7innen
somatikkenog7innenpsykisk
helsevern, derav 1 psykiater og 6 
i psykologer. Helse-Nord ønsker 
etbrederetilbudiAltavedå
oppretteethelsesenter,men
representantene tror det kan 
bliutfordrendeåfåansattnok
spesialister.

Dag Malm begynte ble den første 
avtalespesialisten i pilotprosjektet 
rettighetsvurderingiavtalepraksis,
da han hadde oppstart den 
01.12.2019.Norskpasientregister
er de som står for kontrollen ved 
rettighetsvurdering.

Den ITfaglige delen er ikke 
en del av jobben
Formittvedkommendeså

liggerkontrolleniatjegsetteren
dato for behandlingsoppstart, som 
jeg må overholde. Om datoen ikke 
kan overholdes, så sendes det ut 
informasjontilpasientenomdette,
oghvilkerettigheterpasientenhar.
DeterHODsomhargittoppdraget
tilHelseNord,somviderehargitt
dettilmeg.Jegerpliktigåbistå
i den medisinfaglige delen av 
pilotprosjektet. Den IT-faglige delen 
er ikke min jobb, og jeg har heller 
ingenkompetansetilåutføreden,
sier Malm.

Jeg har hatt møter 
med Helse Nord og 
representanter fra 

Infodoc angående dette 
temaet

Dette gjelder også innenfor  
relativt populære spesialiteter, slik 

som innen øyefaget

- Alle mine henvisninger 
kommuniseresvideretilNorsk
pasientregister,ettergjeldene
retningslinjer.DetopptilInfodoc
som leverandør av min program-
vare, å se hva de klarer å generere 
avinformasjonogstatistikkut
ifra de data jeg legger inn, og i 
hvilken grad disse kan brukes som 
etinstrumenttilkvalitetssikring
avrettighetsvurdering.Jeghar
hattmøtermedHelseNord
og representanter fra Infodoc 
angåendedettetemaet,menjeg
harsålangtikkefåttnoentilbake
melding om hvordan informasjonen 
kannyttiggjøres,sierMalm.

Valg til samarbeids
utvalgene
PålAlmKruseredegjordefor
dagens valgordning som dels er 
hjemlet i rammeavtalen med de 
regionale helseforetakene, og dels 
iPSL’svedtekter.Utfordringenhar
vist seg å være at valgreglene ikke 
har vært klare nok når det gjelder 
hvem som kan velges, hvordan 
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valgene skal foregå, styrets rolle 
og i Helse Sør-Øst er det også en 
utfordringknyttettilgeografisk
representasjon. 

I Helse Midt-Norge, Helse Vest 
og Helse Nord er det de lokal-
foreningstillitsvalgtesomsitteri
samarbeidsutvalget. I Helse Sør-
Østerdetåttelokalforeninger,og
fireplasserisamarbeidsutvalget.
Manharvalgtåløsedettevedå
tilstrebegeografiskrepresentasjon
med en fra Sørlandet, en fra 
innlandet og to fra Oslo/Viken. 
En av de to fra Oslo/Viken er 
psykiater. 

DagMalm,vedTromsøIndremedisinskeSpesialistsenter,vari2019førstemannutmedådeltai
pilotprosjektetrettighetsvurderingiavtalepraksis.

Kontinuitet er  
svært viktig for å  
sikre at utvalgene 

fungerer etter  
hensikten

Mandatene vil bidra  
til at samarbeids-

utvalgene arbeider  
mer likt. 

Det er enighet om at det 
fortrinns  vis bør det være lokal-
foreningstillitsvalgtesomsitter
i samarbeidsutvalgene, for å 
sikre god kunnskap om det som 
rører seg i regionen. Det ble også 
påpektatkontinuitetersvært
viktigforåsikreatutvalgene
fungereretterhensikten.Styretvil
vurdere å endre PSL’s vedtekter, 
slik at valgordningen beskrives 
bedre, og blir mer forutsigbar. 
Kontinuitetogkjennskaptil
forhold i regionen må hensyntas. 

PSL’s styre får referater fra sam -
arbeids  møtene, men det påpekes 
at det også er behov for økt 
informasjonsflytmellomsam
arbeidsutvalgene.Detteforålære
av hverandre, og være orientert 
om hva det arbeides med i andre 
regioner.Mandatenevilbidratilat
samarbeids utvalgene arbeider mer 
likt. 

Samarbeidsutvalgenes 
mandater 
Siri Næsheim, spesialrådgiver i 

Lege foreningen redegjorde for 
grunnlaget for at mandater 
for samarbeidsutvalgene ble 
etterspurt.IHelseSørØsthar
man kommet langt i å utarbeide 
et mandat, men det er ennå 
ikke formelt godkjent. I Helse 
Midt-Norge kom man i mål med 
mandathøsten2019.Nesheim
oppfordrettilåtakontaktmed
Legeforeningen for råd og 
veiledningangåendeutformingen
av mandater.
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Deterlittnorskdugnadsåndoverdet
åjobbesomtillitsvalgt,mendeternoe
Hannestadabsoluttvilanbefale.Hun
for  teller det er lærerikt å jobbe med 
desomsitterpåoppdragssidenavav
tale spe sia listordningen, og ikke minst 
detåfåmulighetentilåsamarbeide
med kollegaer i fra andre fagfelt.

iegenpraksis,gjørdetofteforåfå
mulighetentilåistørregradkunne
jobbeindividualistisk,framfori
et stort system. Men i PSL så er vi 
uansettendelavetstørrefelleskap,
somvibådehargledeognytteav,
og jeg vil oppfordre mine kollegaer 
tilåengasjeresegidetfelleskapet,
sier Hannestad.

Tillitsvalgt i to fylker
Etterflereårsomvaratillitsvalgt,tok
Hannestadifjoroversomfylkes
tillitsvalgtforHordaland.Dentillits
valgte i hvert fylke har ansvar for 
alle avtale spesialister og hel private, 
uavhengig av hvilken spesialitet 
de har. Hvor mange spesialister og 
hvilket fagfelt de har, varierer fra 
fylketilfylke.

 - Jeg tok nylig på også meg opp  -
gavensomtillitsvalgtiSognog
FjordaneitilleggtilHordaland,da
det kun var snakk om avtale spesia-
lister innen øye, fysikalsk medisin 
ogøre,neseoghals.Imotsetningtil
Bergen,derdeterlangtflerefagfelt
representert, sier Hannestad. 

Deltar ved tildeling av hjemler
En typisk oppgave er å delta på 
intervjuer når helseregionene utlyser 
hjemler.Dentillitsvalgtesrolleerda
å både ovenfor den som skal gå ut 
av hjemmel, og den som skal gå inn i 
hjemmel. Er avtalespesialisthjemmel 
fra et annet fagfelt enn det den 
tillitsvalgteer,såkandethende
manmåsetteseginnfagfeltet,og
eventuelt rådføre seg med andre 
kollegaer innen det aktuelle fagfeltet. 

Deteruansettistørregrad
formaliteter som skal vurderes under 
selve prosessen, enn nødvendigvis 
hvilket fagfelt det er snakk om. 
Hvordan kandidatene rangeres 
kommer an på hvilken bakgrunn de 
har,ogdetillitsvalgteklarerådanne
seg et godt bilde av kandidatene, 
uavhengig av hvilket fagfelt de selv 
har, sier Hannestad.

Rettighetsvurdering i 
avtalepraksis
Oppstartavpilotprosjektforrettig
hets  vurdering i avtalepraksis innen for 
psykiskhelseharforeløpigikkelattseg

Tillitsvalgt-
arbeid i PSL
Yngvild Skåtun Hannestad, Gynekolog, dr.med. ved 
Bergen Spesialistsenter, tok nylig over som PSL’s 
hovedtillitsvalgte på Vestlandet og Hordaland. Hun 
oppfordrer PSL sine medlemmer til å engasjere 
seg både lokalt og nasjonalt.

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: PRIVAT

I PSL så er vi uansett  
en del av et større 

felleskap, som vi både 
har glede og nytte av

- Det er også interessant å få 
innblikk i de større mekanismene 
som man selv er en liten del av. De 
som søker seg ut av sykehus og over 
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gjen nom  føre for Helse Vest RHF. Helse 
Bergenønskeråfåpåplassetsam
ordnethenvisningsmottak,påsiden
av selve pilot  pro  sjektet. Hanne stad 
ertillitsvalgtfordepsykiaternesom
kanbliberørtavdette.Hunforteller
at hun ikke har inngående kjenn  skap 
tilutfordringeneinnenforpsykiatrii
avtale   praksis, og at pilot pro  sjek tet 
har en helt annen dimen sjon enn det 
inter vjuene ved hjemler har.

men slik er det ikke per i dag. Derfor 
hardetværtviktigåkartleggehvor
dan psykiaterne jobber, og hvilke 
konsekvenserrettighetsvurderingi
samordnethenvisningsmottakkanfåi
deres arbeidshverdag. Jeg har snakket 
medflerepsykiatereforåfinneut
hvasomerpositivt,oghvasomkan
bliutfordrendemedsamordnethen
visningsmottak.Jegharogsåhatt
med meg en psykiater i møtene med 
HelseBergen,sierHannestad.

Samarbeidsutvalgene er en 
arena for påvirkning
Detillitsvalgteerikontaktmed
arbeids giversiden i samarbeids-
utvalgene med de regionale helse-
fore takene. Der skal de kunne bringe 
videresakertilRHF’et,ogdekanfå
sakeroginformasjontilbake,blant
annetiforholdtilprioriteringerav
hjemler.Etterplanenskaldetårlig
minst avholdes to møter i sam-
arbeids utvalgene, og de skal fungere 
somenarenatilorienteringogfaglig
diskusjon rundt aktuelle saker. 

Somtillitsvalgtsåerdetkjekt

å være med på å påvirke prosesser 
somerviktigeforbådeminegenog
mine kollegaers jobb, og hvordan 
avtale spesialistordningen skal videre-
utviklessomendelavdenoffentlige
helse tjenesten. PSL er jo også fag-
foreningentilspesialistlegenesom
jobber helprivat, og det hender at 
avtale spesialistene og de helprivate 
ikkealltidharsammenfallende
tanker og interesser, noe som kan 
væreutfordrendeforosstillitsvalgte.
Det kan være saker vi jobber med 
som har liten betydning for de 
hel  private, slik som hvordan vi er 
organisert eller hvordan det jobbes 
faglig, sier Hannestad.

Administrasjonskurs og 
årsmøte
Den største delen av jobben som 
tillitsvalgterknyttettiltildelingav
eksisterendeellernyopprettede
hjemler. Hannestad forteller det 
kanværeutfordrendeåsamlePSL
sine medlemmer lokalt, og hun 
etterlyseretstørreengasjement
ogflereinnspill,bådeiforholdtil
eksisterende og nye saker som angår 
spesialistene i regionene. 
 

YngvildSkåtunHannestadetterlyser
etstørreengasjementogflere
innspill,bådeiforholdtileksisterende
og nye saker som angår spesialistene 
i regionene.

Jeg har snakket med  
flere psykiatere for å 
finne ut hva som er 

positivt, og hva som kan 
bli utfordrende

Dethaddeværtgunstigomvi
hovedtillitsvalgtehaddevaraer,eller
opp nevnte kontaktpersoner innen 
alle de forskjellige spesialitetene, 

 
   - Avtalespesialister har mye likt i 
forholdtildriftogrammebetingelser,
uavhengig av hvilken spesialitet man 
har. Derfor er PSL sine årsmøter og 
administrasjonskursenfinarena
for alle å møtes på. Der man kan 
diskuteredeulikeutfordringene
man møter i arbeidshverdagen, både 
innensittegetogandrefagfelt,sier
Hannestad. 

Derfor er PSL 
sine årsmøter og 

administrasjons kurs  
en fin arena for alle  

å møtes på
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Det er med glede at Legekunsten kan 
presentere Martin Hovdal og Mette Beate 
Evensen som faste mat spaltister.  
Sam boerparet flytte for fem år siden hjem 
til Trondheim for å åpne restauranten 
Røst, etter å ha vært bosatt i Oslo og 
jobbet ved Maaemo og Ylajali. 

KjøkkensjefMetteBeateEvensenåpneti2015Røst,
sammenmedsoussjefogsamboerMartinHovdal.
Restauranten ligger i et av Trøndelag Teater sine 
ærverdigeteaterrom,somgirenfinrammeogatmos
fære rundt selve matopplevelsen. Samboerparet forteller 
atinspirasjonentilderesmatlagingoftekommernårde
er ute på tur i naturen, og at vi nordmenn er privilegerte 
somlevermidtimatfatet.

Vileverforågåiskogogfjellellerivannogvedstrand,
dermed sanker vi mye av råvarene selv, så mange av 
rettenevårestarternokallerededer.Vieropptattavå
vise hvor maten kommer fra, og tar kun inn hele slakt. 
Dermederdetviktigåutnyttealleressursermanfårifra
etdyr,frastarttilslutt.Viønskeratmatenvårskalvære
naturlig og ærlig, sier Evensen. 
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EN SMAK AV VÅR
SKOGSYRESORBET:

• 1l god eplejuice
• 500g skogsyre
• 200g sukker
• 200g glykose

Smeltsukkerogglykoseilittav
eplejuicen,settkaldt.

Kjøreplejuiceogskogsyreheltfini
hurtighakker.

Blandsammenogsettkjølig.
Jeg bruker ismaskin, men hvis man 
setterdetteifryserenogvisper
kontinuerligfunkerdetogså.

KARAMELLISERT SJOKOLADE:

• 100g Hvit sjokolade
• 1/2 knivsodd salt

Hakk sjokoladen i små biter

Ha den og salt i en kjele på lav 
varme

Rørkontinuerligtildenbegynnerå
bli gylden.

Hellsjokoladenoverpåbetbrett
med bakepapir

Ladenstivneførdukutterdeni
passe biter,

BLÅBÆR:

• 200g blåbær
• 50g sukker

Eller så søt som du liker.

NYRKREM:

• 200g nyr
• 25g sukker
• 1/2plgelatin
• 1/4 vaniljestang

Smeltgelatinogtilsettnyr.

Blandrestensammenogladen
settesegikjøleskapet.

PS: Nyr er verdens deiligste ferskost 
fra Grøndalen Gårsdsmeieri. Hvis 
duikkefårtakiden,kanduerstatte
den med skyr eller kesam.

DRIKKETIPS:

Brachettod´Acqui
Lettperlendevinfra
Piemonte.
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Fartein Horgar anmelder i dette nummeret syv 
av vårens boknyheter. Han er selv aktuell denne 
høsten med boken Benjamins reise, som er 
nummer fire av en romansuite på fem romaner 
om Norges rolle i kolonitiden.

VÅRENS ANBEFALTE BØKER 

Afrika er verdens mest 
plagede kontonent og de 
som bebor det vet hva 
det vil si å være hundset. 
DakirkeniEuropatoktil
åprofiterepåslaveriog
plantasjedrifttrengtedette
årettferdiggjørespåetvis.
Dengreptil1.Mosebokog
fortellingen om da Noas 
sønnKamblefordømttil
slaveri. Hvordan det gikk 
medKamvitesikke,meni

trygg forvisning om at ingen kunne lese, kokte kirken opp 
en historie om at han vandret ned i Afrika og ble stamfar 
tilafrikaneren,ogdaGudhaddefordømthamtilslaveri,
var det vår kristenplikt å fullføre arbeidet.
Detressursrikekontinentetfikkaltsådetverst

tenkelige utgangspunkt for å følge resten av verden inn 
idenmodernetid,somstartetmedindustrialismen.
DetteharToreLinnéEriksenskrevetenfantastiskbok
om.Fortellingen–fordéterhvadetteer–startermed
de første mennesker og ender opp i dagens mildt sagt 
politiskuoversiktligeognedstemmendesituasjon.
Koloniseringenbehandlesgrundig.Frigjøringskrigene
likeså. Frigjørerne som endte opp som bedrøvelige 
diktatorerfårsineportrettertegnet,ogveieninni
detnyeårtusenskisseres.Forfatterenharlagtnedet
formidabeltarbeidiålevendegjørenoesomkunneblitt
entørrgeografitime.

Tore Linné Eriksen:

AFRIKA
Cappelen Damm

AgneteØyeharoversattog
KajaSchjervenMollerinhar
skrevetetterordtilSusan
Sontags alderdomsverk. 
Herreflektererhun(som
alltid)intelligentog
gjennomtrengende over 
krigsfotografiet,fraden
spanskeborgerkrigentil
vårmodernetidmeden
hel overproduksjon av 
bilder,ogmedtilbakeblikk
tilFranciscoGoya(1746

1848)somkanskjevardenavsinsamtidsbilledkunstnere
som skarpest avslørte krigens redsler, og ikke minst 
blikketpådesammeredsler.Detteessayetgranskerde
følelsersomoppståribetrakteren,ansikttilansiktmed
menneskelig lidelse, eller som Mollerin skriver, «Hva ser 
vinårviervitnetilandreslidelse?Hvafølervi?Hvor
plasserervidet?Hvemhartattbildetoghvorfor?Hva
gjørvi,etteråhasettdet?».EllerSontagseget,mer
nærgåendespørsmål:«Blirvibedremenneskeravåse
dissebildene?Lærerviegentlignoeavdem?».Oglitt
senere, ubehagelig konfronterende: «Den som ustanselig 
larsegforbløffeoverfordervelsenseksistens,somstadig
føler seg desillusjonert (eller vantro) når han eller hun 
blirstiltoverforbevisforhvaslagsforferdelige,direkte
grusomhetermenneskereristandtilåpåføreandre
mennesker, har ikke nådd moralsk eller psykologisk 
modenhet».Tyggpåden.

Susan Sontag:

Å BETRAKTE  
ANDRES LIDELSE

Pax
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Torgrim Eggen:

AXEL. Fra smokken til  
ovnen – storyen om Axel Jensen

Cappelen Damm

Jon Ståle Ritland, øyelege mellom 
niogfire,poetmedfalkeblikk
ellers på døgnet, er ute med sin 
fjerdediktsamling.Hertillands
erdetstilleomkringdettelav
mælteforfatterskapet,utenfor
landets grenser får det større 
opp merk somhet. Russland, 
England,blantflere.

Man skaper ikke oppstandelse 
på parnasset ved å påstå at 
«hver gang du trekker pusten / 
fylles lungene med svevestøv / 

du kjenner at du er en del av noe større / du tar verden 
inn…»ogatdissepartikleneharværtherfratidenes
morgen,fortilsluttåkonkluderemedat«ingentingav
detdubærer/vilnoensinnegåtilgrunne».
Nei.Atenpoetanskuerdetbittelilleidetveldigstore

bildetgirikkegrunnlagforoverskrifter,ikkeietlandsom
ikke har rom for større samtaler enn de som Dag Solstad 
eller Vigdis Hjorth sparker i gang. 

Denne bokens omdreiningspunkt er karbonatomet, 
selvesteforutsetningenforaltliv,ogsomdetstårsåstilig
påbokenssmussomslag,poetenharettøyeiteleskopet
ogettimikroskopet.Foregenregninganmerkerjeg
athanogsåharfingerenpåpulsentilaltsomlever
og har levd; dessuten et årvåkent blikk for akkurat de 
poetiskevirkemidlenesomtrengsforåspenneoppdet
gigantiskelerretettilåfavnedettemerkverdigelivet,
somerdiktenestema.Herersåmyefintenkunnesitert
fra,foreksempeldetfineversetpåside48,derdikteren
i en søledams speil ser seg selv, mennesket, som det 
jordbunnete lysvesenet han er. Vakre, tankevekkende 
dikt,dette.Anbefales.

Jon Ståle Ritland:

KARBONFORBINDELSER
Tiden Norsk Forlag

AudurAvaÓlafsdóttirmottok
NordiskRådsLitteraturprisforsin
forrigeroman«Arr»,ogvardet
slik at det gikk an å få prisen to år 
pårad,haddehunfåttdeniår,og.
Med Haldor Laxness i ryggen og 
JónKalmanStefanssónifronter
faktiskIslanddetmestspennende
landet,hvalitteraturangår.
«FrøkenIsland»erberetningen
ombygdejentaHeklasomhartatt

Audur Ava Ólafsdóttir:

FRØKEN ISLAND
Pax
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medsegdetnødvendigste,enskrivemaskin,ogflyttet
tilReykjavik.Planeneråbliforfatter.Detfortellerhun
ikketilhvemsomhelst,hellerikketilsamboerensin
som på sin side har så høyrøstede planer om å slå 
igjennomsompoetathanrettsomdetergårunder
navnetDikteren.Detteavstedkommerganskesvart
humor når sannheten kommer for en dag. I det hele 
tattbeherskerdettenyeislandskestjerneskuddeten
temmelig snerten penn. Hun er morsom og elegant, 
ogToneMyklebostharoversattromanentillytefritt
norsk.

Du snakker om å vende hver 
stein!Detmåværetiårsiden
jeg først hørte at Torgrim 
Eggenhaddefåttoppdraget
med å skrive Axel Jensens 
biografi.Etparbøkerhar
hanutgittimellomtiden,
etpargangerharhangitt
opp hele prosjektet, leser 
jeg i den endelig fullførte 
og usedvanlig vellykkede 
levnetsskildringen. De som 
ikke har lest den allerede, 

og som er nysgjerrige på hva i alle dager som ligger bak 
detvirvaravmytersomhyllerforfatterenav«Ikaros»
og«Line»imystikkensslør,kangledesegtilenhelt
vill lesefest. Som seg hør og bør følger Eggen linjene 
bakovertilenikkealtforbegivenhetsrikbarndomi
Trondheim,førhanietspråksommanglersittlike
innenbiografisjangerendrarmedhamutiverden,til
Sahara,Hellas,England.Vikommerinnisekstitallets
frilyntekunstnerkollektiver,etlivikkeallekom
helskinnet ut igjen fra, og Jensen var neppe blant dem. 
UnderveismøterviforfatteresomLeonardCohenog
Gøran Tunstrøm, syrepredikanter som Timothy Leary, 
samtenhelrekkesvindlereogtvilsommefilosofer.
Midtoppidette,altsåAxel.Detblirvanskeligåskrive
biografieretterdette.TorgrimEggenmedsittabsolutte
fravær av nesegrus age, i tospann med dyp respekt 
for kunstnerskapet som Axel Jensen i gode stunder 
presterte–harbegåttenboksombelyserallesider
vedNorgesførste,eneste(?)jazzforfatter.Denerfrekk,
morsom,dyptpløyende,ogsann.Enbladvender,rettog
slett.
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Tilstanden,somersværtsmittsom,har
sittopphaviRomaogharsinstørste
utbredelse på begge siden av elven 
som renner gjennom byen, Tiberen. 
Nordmenn er av ufor klar lige grunner 
spesieltutsattogpredisponert;
dettekanforklaresvedatRoma,på
kunst og kultur siden, er alt det som 
Norge ikke er. Nord  boeren har derfor 
et dårlig forsvar i møtet med den 
romerske kul tur knock out. Sykdoms-
utbruddeterhyperakutt,symptom
atologien om fangs rik, for løpet 
kronisk.Medhensyntiloverlevelse
erprognosenoptimissima.Tilstan
den ender opp i en god artet, kro nisk 
pasjonslidelse, i form av en stadig 
tilbakevendendelengselefterRoma.

Sykdomsbildet er godt dokumentert, 
mentilstandenharikkeværtgjen
stand for medisinskfaglig dybde-
analyse. Nedenforstående er en 
roma syk domsbærers forsøk på å 
belyseendelviktigekarakteristikaav
morbus romanus.

Etiologi / Smitteveier
SykdommenharsittopphaviRoma
ogkansporesflereårhundretilbake.
Utallige transalpinske åndshøvdinger 
ogforfatterehargjennomtidene
værtangrepet.Spesieltutsatt
vardesomutførtedenstore
dannelses reisen, «The Grand 
Tour».Dissesmittetvedhjemkomst
sine omgivelser med fengende, 
nyskjerrig hets vekkende beretninger 
om romersk kunst og kultur. Roma 
erfortsattdenviktigstesmittekilde,
men i våre dager, med sterkt utvidet 
reiselivstilbud,ersykdommenogså
påvistpåbyensflyplass.Dessuten
kanmanbliaffisertavsmittebærere
ombordiromadestinertefly.

Den predisponerte har vanligvis en 
visspremorbidkonstitusjon,noe
somgjørdemmermottagelige.
Inkubasjonstidenersværtkort.
Noenblirsmittetidetdegårut
avflyet.Detteskyldessykdoms
miasmeneiluften,ellernærkon
taktmedtidligereinfisertemed
passasjerer.Andreblirsmittetved
bagasje båndet, der de sykdoms-
mottageligeharrikeligmedtid
tilåbligjennomsnittet.Innende
harpassertutgangen,erdefleste
sykdomsmottageligeangrepet.

Grunnetsværtkortinkubasjonstid,
melder de første symptomer seg 
alleredeundertransportentilItalias
hoved stad.    

Symptomatologi 
Sykdommen rammer alle sanse-
organer. I første omgang blir syns- og 
hørselssansenaffisert.Densmittede
bliroverveldetogsynsettertrykkelig
svimeslåttavlutterøyenslyst.
Hørselsinntrykk,utgjøresinitialtav
ambulansesirener, biler og fontener, 
akkompagnert av språklig vellyd.

Smakogluktblirogsåaffisert.De
fleste,hittilukjentesanseinntrykk,
er gjennomgripende, men oppleves 
som uventet behagelige. Alle sanser 
bliraffisert,sågardetaktile,utløst
avberøring,ikkealltidtillatt,av
byenskulturskatterogbygnings
materiale. 

Uforholdsmessig mange angripes 
av en intens kløe, den såkalte 
«romerske skrivekløe, pruritus 
romanus.»Avukjenteårsaker
ernordmennspesieltutsattog
iforholdtilfolketallet,erNorge
trolig den nasjon som har avlet 
flestRomaskribenter.Skrivekløe
symptomene lindres ikke av konven-

MORBUS ROMANUS

DR. MED. EINAR BERLE: 
Spesialist i gynekologi og utdannet innen 
arkeologi og kunsthistorie. Han behersker 
5 språk og har jobbet innen både psykiatri, 
patologi, legevakt og maritim medisin.

Møtet med Roma, den vest-
lige sivilisasjons hjerte-
kammer, (Athen er for kam-
meret) er for de aller fleste, 
en «sjelsettende» opp levelse. 
Det kan resultere i noe som 
i medisinsk termino logi ville 
være å betegne som: «morbus 
romanus», Romasyken.
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sjonell smøreterapi, men ved at et 
notatfestestilpapiret,ellertrykkes
ned på datamaskinens tastatur.  

Utløsende faktorer
Visuelle symptomer
Byoverblikketfratoppenav
«Spansketrappen»ellerGianicolo
er overrumplende overveldende, 
over raskende og harmonisk 
overbevisende. Peterskirken (Fig 1) 
dominerer bypanoramaet. Det ingen 
over, mange under og noen ved 
sidenav.Oldtidiharmonimednåtid
i et storslagent, perfekt panorama,  
politiskukorrektuttryktsom:
Vakkert, harmonisk. 

Roma er den eneste hovedstad 
medenuavbruttkunstogkultur
tradisjon;fraoldtidenogheltopptil
vårtid.Denutgjøretkunsthistorisk
kontinuumogeretutstillingsvindu
for vestens kunst og kultur, i pagan 
ogkristenregi.Romasscenografi
medattributterogrekvisitter,
oppleves best gjennom grundig, 
syns overvåkende byvandring, 
fulgt av besøk i byens mangfoldige 
museer, horisontutvidende 
utstillingerogåpnekirker.

Arkitekturnedriving og bygnings-

voldtekt er ukjent. Intet knefall 
for utenforstående knekk-
byggsarkitekter. Fasader bevares 
med største selvfølgelighet, og 
inventarerutformesiharmonimed
denytrestil.

Vissebyggherrer,aveftertiden
ansettsomupopulæreogkontro
versielle, får beholde sin plass i 
bybildet. Mens andre land, med 
destruktivhevnlyst,riverbyggmed
samtidsfrynsetomdømme,har
Romalatttyrannerogfascisters
arkitektur forblir urørt (Fig 2). 

Bygningsendringermøtesmed
største skepsis og er så godt som 
umuligågjennomføre.Flytting
fra eller rivning av fullt brukbare 
bygninger er utelukket. Her gjelder 
kontinuitet,tradisjonoggjenbruk.
Således er det best bevarte bygg 
frabyensoldtid,Pantheon(Fig3)
smidigogkristianisertblittoverført
fratempeltilkirke,menskeiser
Domitiansstadioneromformet
tilRomasflottestebyrom,Piazza
Navona(Fig4),medtilstøtende
arkitekturanordnetihenholdtil
idrettsplassensgrunnplan.

Fig 1 Ingen over 
Peterskirken

Fig3Fratempeltilkirke

Fig 2 Fascist men ikke revet av den grunn
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Brukskontinuitenseesspesieltpå
kirkefronten,idetdeflesteavRomas
gudshus er bygget oppå eller inn i 
helligdommer fra fordums kulter 
frakeisertidensgudemangfold
tilkristuskultensmonoteisme.
Et godt eksempel er kirken San 
Clemente som er bygget over 
et gammelromersk bykvartal og 
en helligdom viet den romerske 
soldatgud, Mitra (Fig 5).

KirkenStaMariasopraMinerva
tyderpå,somnavnettilsier,at
denne Mariakirken er bygget direkte 
overenhelligdomsomtidligerevar
viet gudinnen Minerva eller Isis, en 
gammelegyptiskguddom.Sistnevnte
er nok korrekt, idet Isis med sønnen 
Horus på fanget, er forbildet på 
Maria med Jesusbarnet. Igjen 
kontinuitet,dennegangogsåpådet
sakrale plan.

Hørselsymptomer
Hvinende dominerer ambulansen. 
Dens gjennomtrengende uling er 
heldigvisikkekontinuerlig.Den
resterende trio består av biler, 
fontener og verdens vakreste 
ordmusikk – det italienske språk. 
Til bilen har romerne et ikke-
elektrifisert,veidominerende
kjærlighetsforhold. Den vil helst 
ha gaten for seg selv, men er 
forhindretidetteavfotgjengerne
som dominerer med sin tallmessige 
overlegenhet. Man kommer 
ingen vei med norsk bilhat og rask 
nordmannsjogging, fra det store 

intet,rettutifotgjengerfeltet.Bare
å lære seg den bilkoreograferte 
fotgjengerballet, en pas de deux, 
hvordentobentesviktigstetrinner,
etskritttilsiden.

VannogRomaerenfuktig,antikk
romanse mellom kilde, ledning og 
utløp.Detflytendeelementfraktes
via akvedukter og rør; klukker eller 
fosser inn i byen, for å munne ut 
i ulike fontenefremtoninger, hvis 
utformingogbrukvarierersterkt,
fragigantiskeTrevi,tildesmå,
rørbærende vannposter (Fig 6). Det 
mest i munnfallende er at de aller 
flestefontenerførerdrikkevann.
Plastflaskenogkildedrikkende

turister,erstattervannkrukken.
Moderne tradisjon overvanner 
oldtidensvannpostkultur.

Talenutgjørbyensstillesumming,
med italiensk som det vakreste 
av språk. Det er fylt av syngende 
vokalitet,presisgrammatikkoglett
lærteuttaleregler.Nårdisharmoniske
konsonant konstellasjoner trenger 
på,finnermanrettogslettoppet
nytt,mermusikalskord:Krokodille
blirtilcocodrillo.Cforanlysvokal
uttalestsj,foranmørk,k.Vilman
harenklydforanenlysvokal,setter
man inn en h foran vokalen. Da blir 
bruschettaåuttalesom«brusketta»
ogikke«bruschjetta».

Fig 4
Stadion gir plass 

til plass

Fig 5 Mitreum under kirken

Fig7Detenklesteeroftedetbeste
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Lukt og smaksymptomatologi
Littavhengignesensomlukter
(aktiv)vilRomasdufterværepreget
av ulike olfaktorisk reaksjoner, 
hvorav den mest inesefallende er 
dennestenmanglendeeksosluft.
Trossallebilene,erluftenfor
bausendefrisk.På1980talletkunne
mansågarkjøperomerskluftpå
boks.

Littavhengigavhvormanbeveger
segibyen,villuktinntrykkene
variere og være preget av gatens 
aktiviteter;håndverkergatene
med lukten av høvel, spon 
oglakk.Kirkensvelduftende
røkelseseim, omvendt proporsjonal 
medmessenstimetabell.Fra
restaurantensbakgård,fyllesluften
avduftsymfonienfradetitalienske
kjøkken,somhardettilfelles
med språket, at det er verdens 
beste. Ut fra et begrenset utvalg 
av høykvalitetsingredienser, med 
tomat og olivenolje blant hoved-
aktørene, tryller de italienske 

kokekunstnere frem de lekreste 
matsymfonieroftebasertpå
pasta,pizzabunnogris.Deni
utgangspunktet enkle, tynn-
bunneteitalienskepizza(Fig7)er
blittpervertertavUSAsmag.I
amerikansk form, popularisert og 
rekylerttilbaketilEuropasomet
tykk bunnet slapt monster, pålesset 
ingredienser utgjørende en hel 
middag,amerikanskpizzapåfunn
videresendttilnordiskesfærer,
underbetegnelsen«Grandiosa»
fraitaliensknøysomhettilnorsk
kaloriopulens. 

Pruritus romanus
Den romerske kløe gir ingen ytre 
tegn på pruritus, ingen klore-
merker ingen ekskoriasjoner. Den 
sitterifingreneoggirenubendig
trangtilåskrive,omellertil
Roma. Med denne skrivekløen 
har det seg slik at mange føler seg 
kallet,menfåergittevnentilå
dybdeanalysere Romas egenart, 
fasinasjonogmystikk.

Skrivingenytrersegoftesti
panegyrier, det være seg Romas 
arkeologiskefortid,denshistorie,
arkitektur, fontener, mat og mote, 
oftedokumentertmedbyens
utroligefotogenitet.Iforholdtilsin
ringe befolkning, er Norge trolig det 
landsomistørstgradharbidratt
med skriverier om denne vidunder-
lige byen som aldri slipper taket. 

Desomersmittetavmorbus
romanus blir trollbundet, forvandlet, 
metamorfosert. De blir aldri den 
samme. 

Epikrise
Morbusromanuserensmittsom,
godartet pasjon, hvis symptoma-
tologiførertiletlivslangtkjærlig
hetsforholdtildenevigestad,Roma.
Deflestebærereavromasyken
forblirinaktive,kroniskbærere,
mens andre utdanner seg, skriver 
omellerfilmerseginnsinfavoritt
bysmagi.Vilmanskaffeseglitt
mimrendeRomastemningefter
hjemkomsten,ierdetbareåfinne
fremFellinis«Roma»,filmensom,
mer enn noen annen, feirer Romas 
sjarm og egenart (Fig 8).

Fig6Fontenetilådrikkeav

Fig8RomaersomenfilmavFellini
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