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Se nærmere på tørt øye-sykdom med tanke på alvorlig keratitt. 
Ikervis bryter den onde sirkelen av inflammasjon ved
tørre øyne og reduserer signifikant hornhinneskader.2–4

 
 
 
 
 

Når kunstige tårer ikke er tilstrekkelig, velg Ikervis  
 
(ciklosporin 1 mg/ml)

 
Referenser: 1. Preparatomtale for Ikervis. 2. Baudouin C et al. Br J Ophthalmol 2014;98:1168-1176. 3. DEWS (International Dry Eye Workshop). Ocul Surf 2007;5(2): 65-204. 4. Leonardi A et al. Eur J Ophthalmol
2016;26(4):287-296.
IKERVIS ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Ciklosporin 1 mg, cetalkonklorid 0,05 mg, middels lange triglyserider, glyserol, tyloksapol, poloksamer 188, natriumhydroksid (til pH-
justering), vann til injeksjonsvæsker. Indikasjoner: Alvorlig keratitt hos voksne med tørt øye-sykdom som ikke er bedret til tross for behandling med tåreerstatninger. Dosering: Behandling må initieres av øyelege/ 
helsepersonell kvalifisert i oftalmologi. Voksne inkl. eldre: Anbefalt dose er 1 dråpe 1 gang daglig som påføres berørte øyne ved sengetid. Behandlingsrespons revurderes minst hver 6. måned. Glemt dose: Behandlingen 
fortsettes neste dag som normalt. Pasienten skal rådes til ikke å bruke mer enn anbefalt dose. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke 
relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. 
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere 
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær
infeksjon. Forsiktighetsregler: Brukes med forsiktighet ved sykdomshistorie med okulær herpes. Nøye overvåkning anbefales ved alvorlig keratitt hos pasienter som bruker kontaktlinser. Hjelpestoffer: Inneholder
cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.
Interaksjoner: Ciklosporin kan påvirke motstandskraften mot infeksjoner og maligniteter, og samtidig bruk av øyedråper som inneholder kortikosteroider kan potensere disse effektene. Forsiktighet utvises hos pasienter
med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke.
Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi,
øyeirritasjon, øyesmerte. Øvrige: Irritasjon/erytem/tåreflod på inndryppingsstedet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Infeksiøse: Bakteriell keratitt, oftalmisk herpes zoster. Øye: Konjunktivalt ødem,
tåreforstyrrelse, utsondring, kløe, konjunktival irritasjon, konjunktivitt, følelse av fremmedlegeme, avleiringer, keratitt, blefaritt, korneal dekompensasjon, chalazion, hornhinneinfiltrater, hornhinnearr, øyelokk-kløe,
iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning:  Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper:
Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering  av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed
frigjøring av proinflammatoriske cytokiner. Oppbevaring og holdbarhet: Etter åpning av aluminiumsposen skal endosebeholderne oppbevares i posen for å beskytte mot lys og unngå fordampning. Må ikke fryses.
Sist endret: 12.12.2017. Basert på SPC godkjent av SLV:
07/2016. Ikervis, ØYEDRÅPER, emulsjon i endosebeholdere:

 

Styrke Pakning, Varenr. Refusjon1, Byttegruppe Pris (kr)2 R.gr.3

1 mg/ml 30 × 0,3 ml (endosebeholdere), 392390 Blå resept   897,00 C
1 mg/ml 90 x 0,3 ml (endosebholdere ) 399809 Blå resept 2618,60 C

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO. 2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten 
resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis. 3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.
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relevant. Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Hver endosebeholder er tilstrekkelig til å behandle begge øyne. Pasienten skal først vaske hendene. Endosebeholderen ristes forsiktig før administrering. 
Administrering: Kontaktlinser fjernes før administrering og settes inn igjen ved oppvåkning. Pasienten skal instrueres i å bruke nasolakrimal okklusjon og å lukke øynene i 2 minutter etter inndrypping, for å redusere 
systemisk absorpsjon (kan redusere systemiske bivirkninger og gi økt lokal aktivitet). Ved bruk av flere topisk oftalmiske legemidler, må de administreres med ≥15 minutters mellomrom. Ikervis administreres
sist. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget. Ubrukt emulsjon kastes umiddelbart etter administrering. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktiv eller mistenkt okulær eller periokulær
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cetalkonklorid som kan gi øyeirritasjon. Bilkjøring og betjening av maskiner: Kan gi midlertidig uklart syn eller andre synsforstyrrelser. Pasienten skal rådes til ikke å kjøre eller bruke maskiner før synet er blitt klart igjen.
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med glaukom som får annen samtidig behandling, spesielt betablokkere kjent for å minske tåreutskillelsen. Graviditet, amming og fertilitet: Ikke anbefalt til fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler.
Graviditet: Ingen data. Anbefales ikke med mindre mulig fordel for mor er større enn mulig risiko for fosteret. Amming: Utskilles i morsmelk. Tilstrekkelig informasjon om effekter på nyfødte/spedbarn foreligger ikke.
Ved terapeutiske doser ciklosporin i form av øyedråper er det usannsynlig at tilstrekkelige mengder vil være tilstede i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra.
Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: Smerte på inndryppingsstedet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Erytem i øyelokk, økt tåreflod, okulær hyperemi, uklart syn, øyelokksødem, konjunktival hyperemi,
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iridosyklitt. Øvrige: Reaksjon/ubehag/kløe/følelse av fremmedlegeme i øyet på inndryppingsstedet. Overdosering/Forgiftning:  Topisk overdose er lite sannsynlig. Behandling: Symptomatisk og støttende. Egenskaper:
Klassifisering: Syklisk polypeptid og immunmodulator med immunsuppressive egenskaper og antiinflammatorisk effekt. Virkningsmekanisme: Absorberes passivt inn i T-lymfocyttinfiltrater i kornea og konjunktiva og
inaktiverer kalsineurinfosfatase. Ciklosporinindusert inaktivering av kalsineurin hemmer defosforylering  av transkripsjonsfaktoren NF-AT og forhindrer NF-AT-translokasjon inn i kjernen, og blokkerer dermed
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Santen Norge • Postboks 43 • 3166 TOLVSRØD • Tel 33 32 98 02 • www.santen.no • info.no@santen.com
Representasjonskontor for SantenPharma AB



4

Kan vi stenge Norge igjen?

Regjeringen hadde allerede inn
ført tiltak for å begrense smitte 
av covid-19 i forkant av 12. mars. 
Da Norge stengte fikk det ring-
virkninger for store deler av 
befolkningen og helsetjenesten, 
og avtalespesialistene ble 
i større grad påvirket av de 
tiltakene som ble innført, 
enn resten av den offentlige 
spesialisthelsetjenesten. 

Mange avtalespesialister har 
nok opplevd covid-19-krisen 
forskjellig, avhengig av hvilken 
spesialitet de har. Enkelte måtte 
stenge umiddel bart, mens andre 
hadde redusert drift i en kort 
periode, og flere har sett seg nødt 
til å permittere sine ansatte. Det 
har vært en økning i avbestillinger 
blant pasienter, og det har 
generelt blitt en reduksjon av 
drift på grunn av de justeringer 
som er innført i henhold til 
smittevernstiltak.

En av PSL sine tillitsvalgte forteller 
at en nedskalering og beredskaps-
tankegang var naturlig da covid-
19-pandemien traff Norge, og at 
avtalespesialistene sto klare til å 
overta polikliniske utredninger 
for å avlaste helseforetakene. 
Behovet kom ikke i den grad man 
fryktet, men blusser smitten opp 
igjen kan behovet endre seg. 
Det påpekes at man innenfor de 
enkelte spesialitetene bør ha en 
plan for hvordan samarbeidet 
mellom avtalespesialister og 
helseforetak kan utformes, og Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør

intervaller, slik at de lettere kan 
gjeninnføre tiltak for å begrense 
ny smittespredning. Både 
befolkningen og helsetjenesten 
besto den første dugnadsrunden 
med glans, og vil sannsynligvis 
være bedre forberedt hvis behovet 
kommer igjen. La oss håpe at vi 
slipper det…

God sommer.!  

Selv om regjeringen så langt ser ut til å ha  
tatt gode og fornuftige valg ved de tiltak som  

har blitt innført, så er det for tidlig å  
si hva som er fasiten

denne planen bør legges nå som 
man er inn i en rolig fase.

Smittespredningen av covid-19 er 
lav i befolkningen, og andelen av 
de som tester positivt ved prøve 
har falt. Antallet av pasienter som 
trenger sykehusinnleggelse har også 
blitt redusert. Situasjon per i dag ser 
lovende ut, selv om en smitteøkning 
i befolkningen ikke er usannsynlig.   

Det blir påpekt av flere i dette 
nummeret av Legekunsten at 
hvis befolkningen følger de råd 
og tiltak som blir gitt, så er det et 
håp om at vi slipper å oppleve en 
smittespredning slik enkelte land 
har hatt. Selv om regjeringen så 
langt ser ut til å ha tatt gode og 
fornuftige valg ved de tiltak som har 
blitt innført, så er det for tidlig å si 
hva som er fasiten. Svaret på dette 
får vi ikke før det enten foreligger 
en vaksine, eller at scenarioet blir 
at vi må opparbeide en naturlig 
immunitet i befolkningen.

Regjeringen gjenåpner nå landet 
i etapper med fjortendagers 
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Frøydis Olafsen, Leder i PSL

Vi lever i en tid som det vil bli 
skrevet om i historiebøkene. Det 
har vært en krevende periode for 
mange av oss. Vi har vært nødt 
til å tenke nytt, og det har vært 
påkrevet med omstillinger. For oss 
som er praktiserende spesialister, 
har det vært nødvendig med 
flere tilpasninger for å kunne 
opprettholde driften. Mange av oss 
har likevel hatt nedgang i pasient-
rettet aktivitet og dermed inntekt. 
Kompensasjonsordningene har ikke 
truffet alle like godt. Endringene i 
takstsystemet har hatt noe, men ikke 
god nok effekt. Videokonsultasjoner 
kan ikke brukes innenfor alle fagfelt. 
Manglende smittevernutstyr, i tillegg 
til økt tidsbruk for gjennom føring 
av smittevern, har også påvirket 
driften.

Disse argumentene har vi brukt i 
flere møter med Helse direktoratet 
og Helse-og omsorgs departementet. 
Dessverre har vi foreløpig ikke fått 
gehør for flere endringer.

Det argumenteres nå med at 
aktiviteten i avtalepraksis er for 
oppadgående. Det sies også at 
pandemien er slått ned og at 
smittetallene er lave. Dette er for 
så vidt riktig, men kanskje bare for 
en periode. Vi må se fremover og 
planlegge for at det kan komme nye 
smittetopper. Takstsystemet vårt er 
ikke robust nok til å møte disse. 

Parallelt med annen møteaktivitet er 
vi nå i gang med å planlegge høstens 
forhandlinger om normaltariffen. 

Erfaringene fra pandemien 
kommer til å prege disse også. 
Planen er at forhandlingene skal 
foregå i september og at resultatet 
skal være klart innen 1.oktober. 
Takstkravene som ble levert 
tidligere i år må revideres av dere 
som sitter i takstutvalget. Det vil 
komme mer informasjon om dette 
etterhvert.

Vi håper på et godt forhandlings-
klima. Pandemien og den 
påfølgende nedstengningen av 
samfunnet har gitt svært usikre 
prognoser for norsk økonomi. 
Nedgangen i norsk økonomi vil 
prege forhandlingene og resultatet 
av disse. Vi kommer likevel til 
å gå inn i dem med ønske om 
et best mulig resultat for oss 
avtalespesialister.

Norge er i ferd med å åpnes stadig 
mer. Hvis smittetallene holdes 
nede, kan 200 personer være 
samlet på arrangementer i løpet 
av sommeren, så lenge smitte-
vernhensyn ivaretas. Styret i PSL tok 
imidlertid beslutningen i april om 
å utsette årets administrasjonskurs 
til neste år. Vi står fast ved denne 
avgjørelsen. Det betyr at det er 
enda større grunn til å glede seg til 
et forsinket 40-årsjubileum i Bergen 
neste år! Sett av datoene 19.-21.
august 2021 allerede nå!

Før den tid skal imidlertid PSL 
avholde sitt første digitale årsmøte! 
På samme dato vil det også bli 
arrangert Landsrådsmøte og PSLs 

En tid for  
historiebøkene

time. Jeg håper at flest mulig 
av dere deltar på dette den 
27.august. Det kommer mer 
informasjon om dette, og det vil 
også bli arrangert et digitalt «test-
årsmøte» i forkant.

Det sies at det er i krisetider man 
viser sitt «sanne jeg» fordi man 
ofte handler ubevisst. I den tiden 
vi har bak oss, og som vi fremdeles 
er inne i, har jeg blitt imponert 
over hvilken omstillingsevne og 
hvilket pågangsmot dere som er 
praktiserende spesialister har vist.

Dette lover godt for omdømmet 
vårt og for en fortsatt 
videre utvikling av avtale-
spesialistordningen.

Alt godt i tiden som kommer, og 
ha en riktig god sommer! 
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Barnelege Andreas Slørdahl mener 
helsemyndighetene har tatt gode valg 
under covid-19-pandemien, men han 

påpeker at det er for tidlig å si noe om 
hva som fasiten på en god strategi. 
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- Det var en vanvittig pågang på 
telefonen i den perioden skolene og 
barnehagene gjenåpnet. Mange var 
bekymret for om deres barn befant 
seg i risikogruppen, og om det var 
trygt å sende barnet tilbake. Det er 
fortsatt foreldre som holder barna 
sine hjemme etter gjenåpningen. Jeg 
skjønner dilemmaet. Mange frykter 
det verste, og vil gjøre det de kan 
for ungene sine. Disse familiene er 
det viktig å ta seg god tid til. Det 
er ikke et medisinsk problem hos 
barnet som tar tid, men bekymrede 
foreldre. Man må prøve å trygge 
dem så ungene ikke går glipp av livet 
mens pandemien pågår. Jeg prøver 
også å utfordre de på hva som bør 
være exit-strategien fra det å holde 
barnet hjemme. Skal vi vente til det 
foreligger effektive medisiner, en 
vaksine, eller til hele samfunnet har 
blitt smittet. Alt dette er ting som 
kan ta flere år, sier Slørdahl.

Kontaktet alle og silte  
knall hardt
Slørdahl utgjør en del av gruppe-
praksisen Risvollan Medisinske 
Senter i Trondheim. Senterets 

øre-nese-hals spesialist stengte all 
virksom het for en periode da covid-
19-utbruddet kom, mens Slørdahl 
reduserte driften kraftig. Han 
stengte kun de første dagene mens 
situasjonen fortsatt var uoversiktlig, 
og utsatte flere konsultasjoner i løpet 
av de påfølgende dagene. Enkelte 
konsultasjoner ble gjennomført per 
telefonen, og antall pasienter som 
kom til time ble redusert til fire per 
dag i flere uker.

alle som stod på ventelisten mens vi 
rigget oss til med de smitteverntiltak 
som måtte tas. I starten så silte 
jeg knall hardt på hvilke pasienter 
som burde komme, de som kunne 
vente, og hvilke pasienter jeg kunne 
vurdere over telefonen eller via 
e-konsultasjon, sier Slørdahl. 

I tiden der ting ble mer avklart 
fikk Slørdahl gjennomført en 
del konsultasjoner, men han har 
fortsatt pasienter som har fått 
utsatt timer til høsten på grunn av 
vedvarende redusert kapasiteten. 
Han understreker det blir viktig å 
følge opp disse pasientene igjennom 
sommeren, for å vurdere om 
enkelte bør komme inn tidligere til 
konsultasjon.  

E-konsultasjon er dårlig 
egnet til de minste
Han forteller det var et bredt 
spekter av problemstillinger hos de 
pasientene han prioriterte å ta inn 
til konsultasjon. Alt ifra hodepine 
som kunne skyldes en underliggende 
hjernetumor, der det var viktig 
og få tatt en grundig nevrologisk 
undersøkelse. Til pasienter med 
astma som var i ferd med å bli 
ustabil, slik at den ble godt regulert i 
forkant av eventuell annen sykdom. 

Viktig å trygge barnas 
foreldre under 

covid-19-pandemien 
Barnelege Andreas Slørdahl opplevde i starten av covid-19-utbruddet at 

mange foreldre var redde, og at flere vegret seg for å komme til avtalt time. 
Han forteller dette har avtatt nå som befolkningen har skjønt at dette vil 

pågå over tid, og at de ønsker å motta helsehjelp.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Jeg skjønte fort at  
etter slepet av pasienter 
kunne bli helt umulig å  

ta igjen

- Det føltes ikke greit å utsette 
timer på ubestemt tid. Enkelte 
foreldre var redde under starten 
av utbruddet, og flere ønsket å 
utsette avtaler hvis jeg mente det 
var forsvarlig. Jeg skjønte fort at 
etter slepet av pasienter kunne bli 
helt umulig å ta igjen, så jeg ringte til 
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 - E-konsultasjon egner seg 
generelt dårlig til de minste barna. 
De under 16 år har ingen bank-id, 
så det må eventuelt opprettes en 
helsejournal på barnets foresatte 
for å kunne gjennomføre en 
e-konsultasjon. Derfor blir de fleste 
konsultasjonene utenfor klinikken 
gjennomført per telefon fremfor 
e-konsultasjon, sier Slørdahl.  

Fulgte de tiltak som ble gjort 
ved barneklinikken
Risvollan Medisinske Senter fortsatte 
med siling av pasienter, helt frem til 
da helseministeren ga beskjed om 
at man skulle begynne å arbeide 
inn imot normal drift. Slørdahl så 
også på hvordan det ble arbeidet 
på barneklinikken ved St. Olavs 
Hospital, der han jobber poliklinisk i 
en 20 prosent stilling. Han forteller 
Helse Midt-Norge RHF kom med 
klare retningslinjer da all drift i 
avtalepraksis skulle reduseres, men 
at det var noe uklare retningslinjer 
da arbeidet skulle gjenopptas som 
normalt.

- Det ble informert om at vi kun 
skulle ta imot pasienter når det var 
helt nødvendig. Vi skulle ta unna 
det meste på telefonen der det lot 
seg gjøre, men fortsatt jobbe faglig 
forsvarlig. Det ble litt opp til den 
enkelte å vurdere hvordan man 
skulle jobbe da de restriksjonene 
skulle oppheves. Jeg jobbet 
parallelt opp imot de tiltak som 
ble gjennomført på barneklinikken 
i egen praksis, også har vi 
avtalespesialistene i regionen innen 
samme fagfeltet hatt en kontinuerlig 
dialog, sier Slørdahl.

Ser an tiltak i forhold til 
pasientens og ledsagers 
behov
Nå følges vi de vanlige smitte-
vernreglene som håndvask, og at det 
holdes avstand mellom pasientene 
på venterom. Han forteller det kan 
bli utfordrende å holde avstand når 
man har barn som vandrer rundt, og 
at de derfor har vi tatt i bruk ledige 
rom som kan benyttes som en del 
av ventearealet. Hovedparten av 
pasientene er under fem år, og at de 
prøver å begrense antall ledsagere til 
en per pasient.

- Det er foreldrene som tar imot 

informasjonen som blir gitt, og som 
skal hjelpe barnet hjemme. Hvis en 
foresatt føler det kan bli utfordrende 
å komme alene, og at det hjelper 
hvis begge foresatte eller et annet 
familiemedlem blir med, så tenker 
jeg at det ikke er hensiktsmessig å 
være streng på akkurat dette tiltaket, 
sier Slørdahl.

Kryssimmunitet kan 
forekomme hos barn
Han forteller det var noen tilfeller av 
vanlig forkjølelse blant pasientene 
da utbruddet kom, men at dette 
forsvant fort da landets barnehager 
stengte. Selv om også barn kan bli 
alvorlig syke, så tror han at de har 
mindre sjanser for å bli alvorlig syke 
av covid-19, og at flere av barna som 
smittes er asymptomatiske

grunn av strenge restriksjoner og 
lav smittespredning i befolkningen.

 - Smittevernutstyr som 
munnbind er uansett ikke noe 
jeg skal benytte i mitt daglige 
virke. Er pasienten syk, så får vi 
avklare smittestatus i forkant 
av konsultasjonen, eventuelt 
gjennomføre den på telefon eller 
utsette konsultasjonen. Men 
skulle det vise seg at vi får en ny 
smittetopp, og at behovet for 
behandling blir større enn det vi nå 
har hatt, så er det greit at utstyret 
er på plass, sier Slørdahl.

Helsemyndighetene har 
tatt flere gode valg
Han mener smittesituasjonen så 
langt ser lovende ut, selv om det er 
ikke ulogisk å tenke det vil komme 
en smitteøking. Hvis befolkningen 
følger de råd og tiltak som blir gitt, 
så håper han at vi ikke vil oppleve 
en smittespredning slik enkelte 
land har hatt. Han påpeker at 
før det enten foreligger en god 
vaksine, eller om senarioet blir at 
befolkningen må opparbeide seg en 
naturlig immunitet, så er det ikke 
noe fasit på hva som har vært rett 
strategi.

Derfor vil det  
under en pandemi være 

flere asymptomatiske 
bærere

Det er begrenset hvor 
mange flere ganger  

kan vi kan  
stenge hele landet

 - Hos barn finner man gjerne 
flere virus samtidig, men det er ofte 
kun et av virusene som eventuelt 
forårsaker symptomer. Derfor vil 
det under en pandemi være flere 
asymptomatiske bærere, da det 
også er flere typer coronavirus som 
smittes barn imellom. Det kan også 
fore komme kryssimmunitet som 
delvis beskytter de yngre, uten at 
man kan si noe sikkert om dette 
ennå, sier Slørdahl.

Behovet for smitte vern-
utstyr kom ikke 
Antibac var å oppdrive, men 
helseforetaket hadde ingen mulighet 
til å bistå med munnbind. Gruppe-
praksisen fikk etter hvert beskjed 
om å kontakte samarbeidende 
avdeling ved helseforetaket, hvis 
behovet for smittevernutstyr skulle 
oppstå. Behovet kom aldri, og de 
klarte og anskaffet munnbind og 
annet smittevernutstyr via andre 
leverandører. Slørdahl påpeker at det 
gikk greit i denne omgang, både på 

 - Selv om vi nesten skulle klare 
slå ut all smitte her til lands, så vil vi 
kunne få importsmitte så lenge folk 
reiser og rører på seg. Jeg mener 
uansett de valgene som har blitt 
gjort her til lands har vært gode, 
og får vi en snarlig vaksine, så har 
helsemyndigheten valgt en god 
strategi. Får vi en ny smittetopp 
så vil både befolkningen, myndig-
hetene og helsevesenet være mer 
forberedt, men det er begrenset 
hvor mange flere ganger kan vi kan 
stenge hele landet, sier Slørdahl.
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Bergen Øyelegesenter ble stengt 
den 18. mars da en ansatt fikk påvist 
covid-19-smitte. Klinikken gjenåpnet 
den 27. mars med redusert drift. I 
forløpet fikk også tre øyeleger, og to 
av de ansatte i fra helsepersonellet 
ved klinikken påvist smitte. Birkeland 
var selv en av de tre legene som ble 
smittet. Alt personell ved klinikken 
gikk i karantene i løpet av de dagene 
den var stengt. 

Gode e-løsninger og 
pasienttilgjengelighet
Tre av legene var allerede i 
karantene på grunn av utenlands-
opphold. Så da øyelegesenteret 
stengte fikk disse legene raskt 
etablere hjemmekontor via Norsk 
Helsenett, og det ble tilrettelagt for 
tilgang til PasientSky. Dette gjorde 
at de var oppe gikk i løpet av et par 
dager, og at de fortsatt kunne motta 
henvendelser i fra pasientene.

 - I forkant av denne covid-19-
pandemien, så hadde vi allerede 
investert en del midler og ressurser 
i vår hjemmeside. En av våre 
optikere fikk ansvaret for å daglig 
oppdatere hjemmesiden med 

Innførte skiftarbeid for å 
redusere smittefaren blant 
leger og ansatte

Øyelege og kirurg Vibeke Huun Birkeland ved Bergen Øyelegesenter, 
forteller de på grunn av covid-19-pandemien så seg nødt til å dele staben 
i to team. De jobber nå på å ulike skift annenhver uke, og den todelte 
turnusen vil fortsette frem til uke 27. 

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: BERGEN ØYELEGESENTER 

Selv om det ikke er ønskelig på sikt, så har vi heldigvis kapasitet til å ha utvidet åpningstid slik 
situasjonen er per i dag, sier Birkeland.
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relevant informasjon. Selv om mitt 
fagområde ikke nødvendigvis er 
så veldig egnet til e-konsultasjon, 
så ser jeg at vi har hatt stor nytte 
av å være tilgjengelige for våre 
pasienter på nett, sier Birkeland.

Klinikk og stab delt i to 
som smitteverntiltak
Bergen Øyelegesenter 
gjenåpnet med redusert drift 
med kun to leger, og skjerpete 
smitteverntiltak. Pasientene 
måtte bruke munnbind og sprite 
sine hender, og de ble møtt av 
en ansatt som hadde fullt smitte-
vernutstyr før de fikk slippe inn 
til konsultasjon. Det ble utført 
begrensede undersøkelser, der 
kun de nødvendigste prosedyrene 
ble prioritert.

 - Etter tre uker så var alle leger 
og annet helsepersonell tilbake på 
jobb. Vi har siden den tid delt oss 
inn i to team, der vi bytter på å 
jobbe annenhver uke på tidlig- og 

seinvakt. Tidligvakt er fra klokken 
08:00 til 14:00, og seinvakten er 
fra klokken 14:00 til 20:00. Dette 
gjør vi for å redusere sjansen for 
å måtte stenge ved eventuell ny 
smitte. De to teamene bruker 
forskjellige arbeidsstasjoner, 
kopimaskiner, garderober og 
lunsj rom. Toalettene har blitt 
unisex, og er nå kun merket med 
team 1 og team 2 på dørene, sier 
Birkeland.

Viktig å skape trygghet hos 
pasientene
Pasientene slipper nå å bruke munn -
bind, men de må sprite hendene 
ved konsultasjon. Legene bruker 
munnbind og hansker ved under-
søkelser, og alle kontaktf later blir 
desinfisert mellom hvert pasient-
besøk. Endringer i arbeids rutinene,  
og at enkelte pasienter uteblir, har 
ført til en redusering i antall kon sulta-
sjoner per arbeidsdag hos øyelegene.  

Kristen Realfsen utfører en grå stær-operasjon på den nye operasjonsavdelingen ved Bergen Øyelegesenter.

Toalettene har blitt unisex, og er  
nå kun merket med team 1 og team 2  

på dørene



11

Det er innført flere smitteverntiltak på klinikkens venterom.

Har fått positive 
tilbakemeldinger på at 
vi klarer å holde åpent, 

slik at vi kan avlaste 
øyeavdelingen

 - Normalt så kan jeg ta imot 3 
til 4 pasienter i timen, avhengig av 
hvilken problematikk pasientene 
har. Slik situasjonen er nå, så kan 
jeg ta imot 1 til 3 pasienter i timen. 
En av utfordringene vi nå ser, er 
viktigheten av at de som virkelig bør 
komme til konsultasjon skal føle det 
så trygt at de ikke uteblir. Dette har 
man også sett hos fastlegene, der 
pasienter som burde ha vært hos 
legen uteblir fra avtalt time, sier 
Birkeland.

God kommunikasjon med 
helseforetaket
Øyelegesenteret har i et redusert 
volum nå begynt å utføre kirurgi på 
grå stær. Birkeland forteller at de i en 
lengere periode har holdt på med et 
oppussings- og ombyggingsprosjekt 
ved klinikken, og at de måtte stenge 
også førte til noe positivt. De nå 
har fått ferdigstilt prosjektet med 
nye operasjonsstuer, og generelt 
forbedrede fasiliteter til alle ansatte.

 - Samarbeidet og kommunika-
sjonen med øye avdelingen på 
Haukeland universitetssykehus 
har vært god under covid-19-
pandemien, og vi har fått nyttige 
innspill i forhold til smittevernstiltak. 
Helse Vest RHF har også vært 
på banen med å gi fortløpende 
informasjon om situasjonen, og de 
har gitt positive tilbakemeldinger 
om at vi klarer og holde åpent, slik 
at vi kan avlaste øyeavdelingen ved 
øyeblikkelig hjelp, sier Birkeland. 
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Jon Helge Bonesrønning og Morten Dalaker 
har pasienter som kommer reisende i fra både 
Røros, Oppdal, Fosen og Tynset.  De forteller at 
flere av disse har dratt nytte av at de nå tilbyr 
e-konsultasjoner, og at de vil fortsette å gi 
dette som en del av behandlingstilbudet.
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 - Vi hadde ennå ikke fått noen 
direkte informasjon om hvilke 
smitteverntiltak som burde 
iverksettes, så det ble å utforme 
de selv. Det er mange kontaktflater 
og tett trafikk med pasienter på 
lysbehandlingsenheten, så derfor 
stanset vi umiddelbart alt av den 
behandlingen. Den 12. mars stengte 
vi hele klinikken i noen dager, slik 
at vi fikk litt tid til å få oversikt over 
situasjonen, sier Dalaker.

Reduserte driften for å 
omorganisere

 - Den første uken brukte vi 
til å kartlegge hvordan vi skulle 
omorganisere driften. Konsultasjoner 
som kunne utsettes frem i tid ble 
flyttet. Vi mottok kun øyeblikkelig 
hjelp, og de pasientene det var 
viktig å følge opp, slik som melanom 
kontroller. Antall konsultasjoner ble 
redusert til 5 om dagen i de første 
ukene, sier Bonesrønning. 

 - Vi brukte mye tid på å gå 
igjennom ventelistene, og kontakte 
alle våre pasienter for å informere 
om den nye behandlingshverdagen. 
Det tok noe tid før Helse Midt-
Norge RHF kom med retningslinjer 

for smitteverntiltak. De var ganske 
generelle, så det ble litt opp til hver 
enkelt avtalepraksis å utforme hvilke 
tiltak som skulle gjennomføres, sier 
Dalaker. 

 - For pasienter vi allerede kjenner 
godt, og for de som står på faste 
medisiner og som jevnlig kommer 
til kontroller, så er e-konsultasjon 
nyttig. Mange bor langt unna, og 
hvis vi kan spare noen en lang reise 
for å komme til hudlegen så er det 
positivt. Vi er 3 leger med mange 
pasienter som kommer til senteret. 
Derfor koordinerer vi pasientlistene 
slik at vi kan alternerer på å ha 
videokonsultasjoner i løpet av 
arbeidsdagen. Dette gjør at det 
fortsatt er mulig å holde god avstand 
på venterommet, sier Dalaker. 

Sto klare til å bistå 
helseforetaket
Hudlegesenteret var forberedt på 
at de måtte ta unna pasienter i fra 
hudavdelingen ved St. Olavs hospital, 
hvis smittesituasjonen ved sykehuset 
ble slik at behovet skulle komme. 
Sengeposten på hudavdelingen 
ble stengt for å kunne motta og 
behandle koronasmittede, men 
behovet for å henvise pasienter til 
poliklinisk behandling ved Trondheim 
Hudlegesenter kom aldri. 

 - Heldigvis så har vi hatt fulle 
arbeidsdager, selv om vi har jobbet 
på en annen måte enn før. Vi har 
hatt nok med å prioritere våre egne 
pasienter, men vi var forberedt på å 
motta øyeblikkelig hjelp henvisninger 

En annerledes 
arbeidshverdag

Avtalespesialistene Jon Helge Bonesrønning og Morten Dalaker ved 
Trondheim Hudlegesenter, forteller de bestemte seg for å redusere 

driften allerede i forkant av 12. mars. Blant annet ved å stenge 
lysbehandlingsenheten ved klinikken.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Derfor koordinerer vi 
pasientlistene slik at vi 
kan alternerer på å ha 
videokonsultasjoner

Et nyttig verktøy i en ny 
arbeidshverdag
Hudlegesenteret benyttet ikke 
e-konsultasjon i forkant av covid-
19-utbruddet, men de var tidlig til 
å ta i bruk teknologien da de måtte 
innføre smitteverntiltak. Klinikken 
har et bredt nedslagsfelt hos 
populasjonen i Midt-Norge, og ser 
derfor de nytten i å fortsette med 
tilbudet de nå tilbyr sine pasienter 
via nett. Bonesrønning påpeker at 
e-konsultasjon ikke egner seg til 
findiagnostikk, men at det er et bra 
verktøy for grovvurderinger, slik som 
at man får hurtig kartlagt om det 
eventuelt er noe som haster.
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ifra helseforetaket. Vi er litt på etter-
skudd med enkelte behandlinger, 
slik som PDT. Disse prioriterer vi 
nå i tiden fremover mens vi har 
stengt lysbehandlings enheten, sier 
Bonesrønning. 

Nyopprettet hjemmel i 
grevens tid
Utenom de tre avtalespesialistene 
ved Trondheim Hudlegesenter, så 
har det kun eksistert en avtale-
spesialisthjemmel i Sør-Trøndelag 
siden 1992. De forteller det var 
kjærkomment da det kom en 
nyopprettet hundreprosent hjemmel 
i hud- og veneriske sykdommer, som 
tredde i kraft nå i mai måned. 

 - Tidspunktet kunne ikke ha vært 
bedre. Vi begynte å bli på etterskudd 
på ventelistene våre når det kom 
til nye henvisninger. Så i stedet for 
å utsette konsultasjoner, så kunne 
vi henvise de videre til den nye 
avtalespesialisten, som ennå ikke 
hadde fylt opp sin venteliste, sier 
Bonesrønning.

Trondheim Hudlegesenter har halvert antall sitteplasser på venterommet som en del av smitte-
vern tiltakene ved klinikken.

Hun dannet seg  
tidlig et bilde av  

smitte situasjonen  
i E uropa

PROSEDYRER, 
RUTINER OG TILTAK 
VED TRONDHEIM 
HUDLEGESENTER UNDER 
COVID-19-PANDEMIEN:

• Informasjon på alle 
inngangs dører.

• SMS til alle med info om at 
de må være symptomfrie, 
og at de helst bør komme 
uten følge til konsultasjon.

• Oppdater hjemmeside med 
informasjon.

• Oppdater telefonsvarer med 
informasjon.

• Fjerne lesestoff og drikke i 
venteareal.

• Begrense antall sitteplasser 
og personer i venteareal.

• Nedstengning av lys-
avdelingen på ubestemt tid.

• Hånd-desinfeksjon til alle 
pasienter, og på alle rom.

• Benytte smittevernutstyr 
ved nærkontakt med 
pasienten.

• Desinfeksjon av alle 
undersøkelsesbenker.

• Systematisk desinfeksjon 
av alle kontaktflater, 
berøringsflater og håndtak.

• Benytte e-konsultasjon når 
det er mulig.

• Avlyse/utsette ikke-
prioritert behandling.

• Avlyse/utsette 
konsultasjoner for pasienter 
i risikogruppene.

• Dele opp lunsjtidspunkt for 
å begrense antall ansatte i 
pauserom.

• Benytte garderober etter tur.

Har blitt gjennomført et 
godt smittevernarbeid
Avtalespesialistene roser sine 
ansatte ved senteret for den gode 
jobben som har blitt gjort under 
omorganiseringen av driften, og 
i gjennomføringen av de smitte-
vern tiltakene som ble innført. 
Det er ansatt 6 helsepersonell 
ved klinikken, og det utføres årlig 
i over kant av 10 000 polikliniske 
konsultasjoner. Klinikken begynner 
nå å nærme seg normal pasientflyt 
i arbeids hverdagen, blant annet for 
at de har tatt i bruk e-konsultasjon. 

 - Vi gikk til innkjøp av smitte vern-
utstyr i forkant av utbruddet her til 
lands, mye takket være vår avtale-
spesialistkollega Leila Muslibegovic. 
Hun studerte i Spania, der hun 
fortsatt har nære kontakter innen 
helse  tjenesten. Derfor dannet hun 
seg tidlig et bilde av smitte situa-
sjonen i Europa, og tok raskt initiativ 
for å anskaffe smitte vern  utstyr til 
klinikken, sier Dalaker. 
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I starten av covid-19-
utbruddet så var det 

tilløp til litt panikkartet 
handling, og jeg synes 

det var mangelfullt med 
koordinert tiltak

Han tror avtalespesialistene har 
opplevd covid-19-krisen forskjellig, 
avhengig av hvilken spesialitet de 
har. Enkelte fikk beskjed om å stenge 
umiddelbart, mens andre hadde 
redusert drift i en kort periode. Han 
forteller det har vært en økning i 
avbestillinger blant pasienter med 
kronisk sykdom, og at det generelt 
sett har det blitt en reduksjon av 
drift på grunn av de justeringer 
man har måtte innføre i henhold til 
smitteverntiltak. 

Etterlyser en helhetlig plan 
og koordinerte tiltak
Han håper det blir en grundig 
gjennomgang av hvordan 
helsevesenet var forberedt på en 
pandemi, slik at man i fremtiden får 
bedre beredskapslager, uavhengig av 
hva det måtte koste. Sand mener det 
har vært en interessant lærdom det 
vi så lang har vært igjennom, og at 
vi nå forhåpentligvis er bedre rustet 
hvis en ny smittetopp skulle komme.

 - RHF’ene som er våre oppdrags-
givere, har under koronakrisen 
hatt litt preg av at de ikke ser den 
totale spesialist helsetjenesten, 
og at hovedfokuset har blitt på 
helse foretakene. Det har vært lite 

hel hetlig planlegging, og de har 
muligens vært mer opptatt av å vise 
handle kraft fremfor å ta reflekterte 
valg. I starten av covid-19-utbruddet 
så var det tilløp til litt panikkartet 
handling, og jeg synes det var 
mangelfullt med koordinert tiltak. 
Man fikk litt inntrykk av at RHF’ene 
og helseforetakene skulle finne opp 
kruttet hver for seg, sier Sand. 

e-konsultasjon. Der har de kunnet 
diskutere prøvesvar, eventuelle tiltak 
og videre henvisning av pasienten.

 - I et større perspektiv så er det 
også mye positivt. Det er behov for alle 
oss avtalespesialister, og vi har jobber 
å gå tilbake til etter en periode med 
nedstengning og redusert aktivitet. 
Jeg synes folk har vært positive, og 
stått i det som har vært. Det har vært 
lite sutring om inntektstap, og det har 
blitt tatt gode faglig grep. Pasientene 
har møtt oss med stor forståelse til de 
begrensningene som har vært. Både 
til at pårørende ikke alltid har kunnet 
delta på konsultasjon, og utsetting 
av timer der det ikke har vært akutte 
behov, sier Sand.

Sverre Sand, gynekolog ved Oslo Gynekologene, 
håper det blir en grundig gjennom gang av 
hvordan helsevesenet var forberedt på en 
pandemi, slik at man i fremtiden får bedre 
beredskapslager.

Ulike behov innen 
spesialitetene

Sverre Sand, gynekolog ved Oslo Gynekologene, forteller det er ønskelig 
med koordinerte tiltak innen de forskjellige spesialitetene lokalt, i 

samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetakene. 

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Positiv respons både blant 
leger og pasienter
Han tror e-konsultasjon er noe alle 
leger har hatt nytte av under covid-
19-utbruddet, men i noe ulik grad 
avhengig av hvilken spesialitet de har. 
Sand forteller de ofte er avhengig av 
å fysisk kunne møte pasienten, men 
at de har hatt en del oppfølging i 
for hold til barnløshetsutredning via 
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- Det er viktig at man har gode og 
lokale ordninger. Vi avtalespesialister 
må vise at vi er villige til å stille opp 
til dugnad når det nødvendig, og 
være lydhøre til helseforetakenes 
behov, noe jeg også tror de fleste 
er. Vi må vise at vi er en del av den 
offentlige spesialisthelsetjenesten, 
men dette er også noe som bør 
gå begge veier. Nedskalering og 
beredskapstankegang var naturlig 
da covid-19-pandemien traff Norge, 
og vi var forberedt på å overta 
polikliniske utredninger for å avlaste 
helseforetakene. Behovet kom ikke 
i den grad man fryktet, men blusser 
smitten opp igjen kan behovet endre 
seg. Jeg tenker at man innenfor 
de enkelte spesialitetene, bør ha 
en plan for hvordan samarbeidet 
mellom avtalespesialister og 
helseforetak kan legges opp, og 
denne planen bør legges nå i en rolig 
fase, sier Hannestad. 

Helseforetakene som styrer 
prosessen
Hun forteller PSL har vært gode på 
å informere alle sine medlemmer 
under covid-19-pandemine. Helse 
Vest RHF har også sendt informasjon 
på e-post, blant annet i forhold 
til generelle smitteverntiltak. 
Det har ikke gått ut noen direkte 
informasjon i fra helseforetakene til 
avtalespesialistene.

 - Beskjeden vi fikk av RHF’et i 
starten var at vi skulle redusere 
driften, og kun ta imot pasienter som 

behøvde livreddende behandling. 
Dette ble etter hvert moderert, og vi 
ble bedt om å holde kontakten med 
helseforetaket, da det var de som 
skulle styre prosessen videre, sier 
Hannestad.

Viktig å kartlegge behovet 
ved en ny smittetopp
Hun forteller om et fåtall spesialister 
som fikk henvist pasienter i fra 
sitt helseforetak, men at dette 
ikke er noe man kan kritisere 
helseforetakene for, da ingen kunne 
forutsi omfanget av behovet. Hadde 
situasjonen blitt en annen, så tror 
hun det kanskje det hadde blitt 
vurdert å henvise pasienter der det 
haster fremfor å få fulle ventelister.

Spørreundersøkelse 
avdekket et stort antall i 
redusert drift
Ved påsketider gjennomførte 
Hanne stad en spørreundersøkelse 
blant registrerte PSL-medlemmer i 
Hordaland, og noen fra Sogn ble også 
inkludert. 70 avtalespesialister og 
6 spesialister i helprivat virksom het 
svarte på undersøkelsen. På dette 
tidspunktet hadde 78 prosent redusert 
drift, og 12 prosent var helt stengt. 
Blant de som hadde redusert drift 
var gjennomsnittlig reduksjon i drift 

Bør planlegges for en ny smittetopp
Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog, dr.med. ved 
Bergen Spesialistsenter og PSL-tillitsvalgt, påpeker at 
tiden er inne for god dialog mellom avtalespesialistene 
og deres samarbeidende avdelinger på helseforetakene, 
mens det fortsatt er lav smittespredning i befolkningen.

TEKST: RUNE GEISNES  
FOTO: PRIVAT

Yngvild Skåtun Hannestad mener man innenfor de enkelte spe sialitetene bør ha en plan for hvordan samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetak kan 
legges opp, og denne planen bør legges nå i en rolig fase.

De skal prøve å estimere 
behovet hvis de må 

stenge sin poliklinikk

 - Innen gynekologi så venter jeg 
nå på en skisse i fra sykehuset, der 
de skal prøve å estimere behovet 
hvis de må stenge sin poliklinikk. 
Der vil de redegjøre for hvor mange 
pasienter de har til vanlig som ikke 
kan vente, og som kan egne seg for 
å bli henvist til oss. Vi har våre egne 
pasienter vi skal ta oss av, så det er 
viktig å få kartlagt behovet som kan 
komme ved en ny smittetopp, sier 
Hannestad. 
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på 56 prosent, med en reduksjon i 
konsultasjonsrelatert inntekt på 61 
prosent.

 - Spesialistene reduserte 
selv pasientflyten i tråd med 
de anbefalinger som ble gitt, i 
tillegg avbestilte en del pasienter 
selv. Noen av legene hadde selv 
vært i isolat eller karantene, og 
holdt derfor helt stengt i dette 
tidsrommet. Av de PSL’erne 
som hadde holdt stengt eller 
redusert drift de siste to ukene før 
påske, hadde 30 prosent måtte 
permittere ansatte, og 13 prosent 
hadde permittert seg selv, sier 
Hannestad.

Bør planlegges for en ny smittetopp

Kan ikke stå i beredskap 
uten inntekt
Hun tror det av og til kan være 
manglende kunnskap om 
hvordan det økonomisk driftes 
ved avtalespesialistpraksiser, 
både hos RHF’ene og i 
helsetakene. Eksempelvis som ved 
kompensasjon for anbefalt- eller 
pålagt redusert drift.  Hun forteller 
at det ikke ble innført annet enn 
det som bedrifter generelt etter 
hvert fikk anledning til å søke 
om ved stor inntektsnedgang. 
Enkelte avtalespesialister valgte å 
permittere helsepersonell, og noen 
permitterte også seg selv. Hvis man 
skal være permittert, skal man ikke 
være i arbeid i den stillingsandelen 
man er permittert i og skal kunne 
ta mot annet arbeid.

 - Dette lar seg dårlig forene med 
en drift der en foreslått løsning 
var å redusere antall pasienter 
per dag, og fordele pasientene 
utover med pauser imellom. En 
avtalespesialist ble pålagt av sin 
sykehusavdeling å avlyse alle egne 
pasienter for å være i beredskap. 
Denne legen ble da stående 
helt uten konsultasjonsrelatert 
inntekt, og kunne heller ikke 
permittere seg selv eller de 
ansatte, da beredskapen skulle 
opprettholdes. Man kan ikke 
likestille avtalespesialistordningen 
med resturanbransjen, vi er ikke et 
servicetilbud som befolkningen fint 
klarer seg uten. sier Hannestad.

Yngvild Skåtun Hannestad mener man innenfor de enkelte spe sialitetene bør ha en plan for hvordan samarbeidet mellom avtalespesialister og helseforetak kan 
legges opp, og denne planen bør legges nå i en rolig fase.

30 prosent måtte 
permittere sine ansatte, 

og 13 prosent hadde 
permittert seg selv

Man kan ikke  
likestille avtalespesialist-

ordningen med 
resturanbransjen
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 - Det er ikke bestandig jeg er 
enige med Erna og Høie, men jeg 
har heiet på dem hele veien i den 
siste tiden. De har håndtert situasjon 
på et forbilledlig vis, i motsetning 
til det man har sett hos enkelte 
politiske ledere i andre land. Vi skal 
være glade for at vi har en regjering 
med handlekraft, og som har tatt 
fornuftige valg, sier Westin.

Idegrunnlaget for flokk
immunitet er gammeldags
Han tror farlighetsgraden av covid-
19-viruset ble undervurdert av 
flere i startfasen, da mange hadde 
en oppfatning av at dette var som en «litt slem» influensa. Nøyaktig 

hva det var som fikk regjeringen 
til å sette inn så sterke tiltak fra 
12. mars, mener han fortsatt 
er et spennende spørsmål. Han 
påpeker at situasjonen i Sverige 
ikke skyldes vettløshet, men en 
feilbedømming av situasjonen. Selv 
om det foreløpig ikke foreligger 
noen fasit, så mener han ideen om 
flokkimmunitet har feilet.

 - Jeg er spesielt glad for at 
regjeringen ikke fulgte rådene 
fra Folkehelseinstituttet, da de 
sa at dette sannsynligvis var en 

epidemi som langsomt måtte få 
brenne igjennom befolkningen. Da 
hadde vi fort kunne havnet i samme 
situasjon som i Sverige. Å planlegge 
for en kontrollert smittespredning 
på et tidspunkt der det ennå ikke 
foreligger noen vaksine, med en 
så uforutsigbar sykdom, mener jeg 
er en gammeldags tankemåte, sier 
Westin. 

Gradvis gjenåpning av 
Norge
Han mener regjeringens strategi om 
en gradvis gjenåpning av samfunnet i 
fjortendagerstrinn har vært fornuftig, 

Roser regjeringens håndtering av pandemien
Steinar Westin, dr. med. og 
professor i sosialmedisin 
ved NTNU, forteller han er 
imponert over regjeringens 
hånd tering av covid-19-
pande mien. Han mener de 
både har vist handlekraft, 
og at de har truffet med en 
strategi som så langt ser ut 
til å være både fornuftig og 
riktig.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Steinar Westin, dr. med. og professor i sosialmedisin ved NTNU, sier håper at en regjering med vettet i behold, ikke vil finne på å ødelegge det prosjektet de nå har brukt 
milliarder av kroner og innsats på å få til.

De sa at dette 
sannsynligvis var en 

epidemi som langsomt 
måtte få brenne 

igjennom befolkningen
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og at helseministeren har vært god 
til å forklare hvorfor. Det kan ta 
fjorten dager etter gjenåpningen 
av tiltak før man eventuelt ser en 

Roser regjeringens håndtering av pandemien

Steinar Westin, dr. med. og professor i sosialmedisin ved NTNU, sier håper at en regjering med vettet i behold, ikke vil finne på å ødelegge det prosjektet de nå har brukt 
milliarder av kroner og innsats på å få til.

økning i smittespredning og syke-
husinnleggelser. Slik kan regjeringen 
følge utviklingen før even tuelt 
nye åpninger av sam funnet, og ha 
muligheten til å dra i nød bremsen 
hvis det blir økning i smitte-
spredningen.

 - Denne gradvise og kontrollerte 
gjenåpningen av landet har vist seg 
å være en vellykket strategi så langt. 
Riktignok holder vi pusten nå etter 
de store demonstrasjonene i Oslo i 
forrige uke. Men per i dag er antall 
smitteførende personer lavt, og i et 
flertall av landets kommuner har vi 
ikke lenger sirkulerende smitte. Det 
er oppmuntrende, sier Westin.

Håper på en vaksine i løpet 
av neste år
For å opprettholde den kontrollen 
man har i per i dag, så tror han det 
blir viktig å slå ned lokale utbrudd 
av covid-19-viruset, i påvente av en 
vaksine. Han påpeker at det er en 
lang og møysommelig prosess med 
mange utprøvninger, før man har en 
vaksine som virker og som er trygg.

 - Jo lengre vi kan holde på den 
gunstige situasjonen vi er i nå, 
desto større sjanse er det for at vi 
får en vaksine før en ny smittetopp. 
Folkehelseinstituttet har vært 
systematisk pessimistiske ved å si det 
kan drøye helt frem til 2022, men 
med den internasjonale innsatsen 
for vaksineutviklingen er det ikke 
usannsynlig at vi kan få en vaksine en 
gang på nyåret, sier Westin.

Bør avvente en 
grenseåpning til Sverige
Regjeringen har åpnet for reiser 
til og fra Danmark fra den 15. juni. 
At regjeringen arbeider for å åpne 
grensen innen hele Norden, også 
til Sverige, bekymrer Westin. Han 
er også usikker på hvor effektive 
karantenekravene til nordmenn 
som har vært i Sverige er. Han tror 
oppfølgingen av disse i beste fall 

er mangelfull, og har foreslått 
at landets kommuneleger eller 
annen lokal myndighet burde få 
en oversikt over hvem kommer fra 
utlandet med krav om karantene.

Riktignok holder vi 
pusten nå etter de store 

demonstrasjonene i 
Oslo i forrige uke

Det vil være helt  
idiotisk å åpne grensen  

til Sverige slik 
situasjonen er per i dag

- Vi hører eksempler på nordmenn 
som har reist til Sverige, og som ikke 
har fulgt karantenekravene ved retur. 
Jeg håper at en regjering med vettet 
i behold, ikke vil finne på å ødelegge 
det prosjektet de nå har brukt 
milliarder av kroner og innsats på å 
få til. Det vil være helt idiotisk å åpne 
grensen til Sverige slik situasjonen 
er per i dag. Før det skjer, bør 
svenskene som et minimum ned på 
et dansk smittenivå, sier Westin. 

Ikke godt nok forberedt på 
smittefaren
Han tror det at viruset viste seg å 
være mer uforutsigbart enn først 
antatt, nok førte til at land som 
Italia og Spania ble tatt på sengen. 
Men han påpeker at vi også her til 
lands ikke var helt forberedt på hva 
som var i vente, og at det ikke ble 
tatt høyde for hvor uforutsigbart og 
smittsomt viruset var. 

 - Det er vel ingen uenighet om 
at det har vært en ekstremt slapp 
holdning til nasjonale lager med 
smittevernutstyr i forkant av denne 
pandemien. Man kan si hva man 
vil i ettertid, men akkurat på dette 
punktet har vi ingenting å være 
stolte av. Vi får bare håpe at man har 
tatt lærdom av dette, sier Westin. 
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På grunn av begrenset kapasitet 
på kreftavdelingen ved sykehuset, 
så ble løsningen et samarbeid 
med Ålesund Lungeklinikk. Dette 
for å unngå at tidligere opererte 
brystkreftpasienter i Ålesund, skulle 
slippe å reise til sykehus i Volda 
eller Molde, for å motta intravenøs 
etterbehandling med zoledronsyre. 
Liaaen, som til vanlig har 
samarbeidsavtale med medisinsk 
klinikk, forteller det har vært positivt 
for alle parter at de kunne bistå 
kreftavdelingen.

Behandlingstilbud på plass i 
løpet av en uke
Liaaen fikk forespørsel om han 
kunne ta imot pasienter, da 
kreftavdelingen ønsket spare sine 
pasienter for unødig lang reisevei. 
På grunn av covid-19-utbruddet, 
så hadde Ålesund Lungeklinikk 
betydelig redusert sin daglige drift, 
og stod i fare for å måtte permittere 
ansatte. Klinikken og sykehuset fikk 
skissert en avtale om kompensasjon 
og pasientflyt i løpet av noen 
dager, og kom tidlig i gang med 
behandlingstilbudet.

 - Vi hadde både kompetansen 
og lokalene, og derfor muligheten 
til å snarlig kunne bistå sykehuset. 
Våre sykepleiere har tidligere bred 
erfaring i fra sykehus, og kunne 
raskt sette seg inn i den aktuelle 
prosedyren, slik at oppstart av 
pasienttilbudet kom i gang kun 
en uke etter vi ble forespurt. 
Tilbudet har blitt godt mottatt av 
pasientene, sier Liaaen. 

Smittevern og videre 
samarbeid
Ålesund Lungeklinikk hadde 
smått med desifenksjonssprit, og 
de benytter ikke munnbind i sin 
daglige pasientbehandling. Liaaen 
kjente en tannlege som måtte 
stenge sitt kontor på grunn av 
pandemien, og som hadde både 
sprit og munnbind som de fikk en 
del av. Han forteller de klarte seg 
bra med smittevernutstyr frem til 
leveransene var oppe og gikk igjen 
som normalt. 

- Det ble noe færre pasienter 
enn det som ble skissert da 
forespørselen kom, men vi i har fått 
henvist pasienter ifra kreftavdeling 
helt frem til nå i slutten av 
mai. Vi fikk nylig beskjed om at 
kreftavdelingen foreløpig klarer seg 

Avtalespesialist og 
helseforetak fant en 

snarlig løsning
Erik Dyb Liaaen, spesialist i indremedisin og lungesykdommer ved Ålesund 

Lungeklinikk, og overlegen ved kreftavdelingen på Ålesund sykehus, var 
tidlig på banen med å samarbeide da covid-19-pandemien traff Norge.

uten vår hjelp til over sommeren. 
For vår del passer dette bra, da 
vi nå begynner å komme tilbake 
til normaldrift med våre egne 
pasienter. Vi har en åpen dialog om 
en ny avtale, hvis kreftavdelingen 
igjen skal få behov for vår bistand, 
sier Liaaen.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES 

Erik Dyb Liaaen forteller sykepleierne ved 
Ålesund Lungeklinikk har tidligere bred 
erfaring i fra sykehus, og at de raskt kunne 
sette seg inn i den aktuelle prosedyren for 
etterbehandlingen.
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Styret i PSL har besluttet å utsette årets 
administrasjonskurs til neste år. Derfor vil årets 

landsrådsmøte, årsmøte og PSL's time bli avholdt 
digitalt på zoom, torsdag den 27. august. 

 
 

Det blir mulig for alle PSL sine medlemmer å delta på et 
testmøte i forkant av det digitale årsmøte. Link til dette 
testmøtet vil bli sendt på e-post cirka en uke i forkant. 

Planleggingen av neste års administrasjonskurs, med en 
forsinket markering av PSL sitt 40-års jubileum, er godt i gang. 

Tidsrommet blir 19.-21. august i Bergen. Hold av datoene!

Digitalt landsrådsmøte, 
årsmøte og PSL’s time



22

MAKRELL I BLÅSKJELLSJY 

MAKRELL:
Fileteres, saltes og bakes på 40 
grader til 37 grader i kjerne.

BLÅSKJELLSJY:
Damp blåskjellene til de åpner seg.
Sil av kraften (gjerne spar 
blåskjellene til senere)
Når kraften har blitt kald smaker jeg 
den til med salt og sitron og tilsetter 
persilleolje.

Serveres med agurk og sommerens 
friske urter.

VINTIPS:
Landron Le Houx Muscadet 
Sur Lie 2017

PASTA I MORKELSAUS

 
PASTA
375g mel
6 eggeplommer
2 egg
1/2 ts salt
1/2 ts olje

FYLL:
50g morkel
1 stk sjalottløk 
150g kvernet andelår
100g creme fraiche 
salt

Morkel og sjalott svisses, før  
alt blandes og smakes til med 
salt.

Når pastaen er fyllt kokes den i 
ca 4 minutter.

MORKELSAUS:
100g morkel
1 stk sjalottløk
1 fedd hvitløk
1 l kyllingkraft
1/2 l fløte
Bringebæreddik
Salt

Sviss finhakket sjalott, hvitløk 
og morkel, hell over kyllingkraft 
og fløte og la dette putre i ca 
30 min. Kjør alt sammen på en 
hurtighakker. 
Smak til med salt og 
bringebæreddik.

SVARTTROMPETSOPP CHIPS:
20g tørketsvarttrompetsopp-
pulver
40g maisenna
200g vann

Treretters sommermat



23

Daglig leder Martin Hovdal og kjøkken-
sjef Mette Beate Evensen ved Røst 
i Trondheim er faste matspaltister i 
Legekunsten. Inspirasjonen til deres 
matlaging kommer ofte i fra den norske 
naturen. De er opptatt av å vise hvor 
maten kommer fra, og det å utnytte alle 
ressurser man får i fra et dyr. 

&kropp
sjel

Bland i en kjele og rør til den koker. 
La det koke i et par minutter under 
hyppig omrøring.
Massen skal være veldig seig. (kan 
tilsette mere vann hvis den koker inn)
Legg tynt på bakepapir og tørk over 
natten.
Friteres når den er helt tørr.

Strø chipsene over helt til slutt.

Asparges skrelles og får en kjapp tur 
i panna med litt smør før den går i 
tallerken.

VINTIPS:
A.A Badenhorst Papegaai 
Cinsault 2019

RABARBRA KOMPOTT 

200g rabarbra
50g sukker
2ss vann

Kutt rabarbra i små terninger.
Sviss halvparten av rabarbraen i 
en kjele med vann og sukker.
Tilsett siste halvdel av rabarbraen 
når første del har blitt mør.

RABARBRA GRANITE:
200g rabarbra
300g vann
50 g sukker

Kok alt mørt og sil av rabarbraen.
Frys kraften og skrap med gaffel 
når den er frossen.

MELKEIS:
1/2 l melk 
20g glykose
30g sukker
2g salt

Server gjerne med ristede 
hasselnøtter.

VINTIPS:
Innocent Bystander 
Victoria Moscato 2019  

Treretters sommermat
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SOMMERENS  
ANBEFALTE BØKER 

Samfunnsdebattant Guro Sibeko arvet etternavn og 
hud farge fra farsslekten, bunad og statsborgerskap 
etter slekta på morsiden. Dette gir et godt 
utgangspunkt for å observere den type rasisme som 
er så finsiktet at man må være definert som en av «de 
andre» for å legge merke til den. Boka er bygget opp 
av temperamentsfulle dikt etterfulgt av like tempera-
mentsfulle essays, hvor tema utdypes. Et dikt starter 
slik: Da jeg var yngre / våkna jeg hver morra og tenkte: 
/ I dag vil jeg være hvit! / Jeg vil heve et hode fritt for 
hodeplagg og afro / jeg vil tro at jeg kan møte verden 
inkognito / i dag heter jeg Guro. I essayet får vi vite 
hvorfor en hverdagslighet som dette er mer komplisert 
for et ungt menneske hvis egentlige fornavn var Jabu. 
Som hun skriver: «Sannheten var at jeg ville hete Guro 
så alle skulle skjønne at jeg var hvit på innsiden». Boka 
gir glimt inn i kolonialismen, og med det, bakteppet 

GURO SIBEKO:

RASISMENS POETIKK
Ordatoriet

STUART HALL:

RASE, ETNISITET, NASJON.  
ET ULYKKSALIG TRIANGEL 

Cappelen Damm Akademisk

for en rasisme fundert nettopp på hudfarge. Derfra 
trekkes linjene til Sylvi Listhaugs diverse utspill, som 
«her i Norge spiser vi svin og drikker alkohol», hvis 
overordnede hensikt er å skape et skille mellom oss og 
dere andre, og nettopp er et eksempel på rasismens 
poetikk, hvilket gir grobunn for rasisme.

Å lese Stuart Halls (1932-2014) bok, «Rase, etnisitet, 
nasjon» parallelt med Guro Sibekos, gir luft under 
vingene til begge, for der sistnevnte utforsker de 
språklige fallgruvene som har ligger i oss siden den 
afrikanske diasporaen tok til på 1400-tallet, går 
førstnevnte inn i det filosofiske. Han vokste, som 
barnet med mørkest hud i familien, opp på Jamaica. 
Som voksen virket han som professor i sosiologi i 
Storbritannia. Som Sibeko visste han alt om å være 
barn av to verdener. Boken utforsker tittelens tre 
beslektede, og problematiske begreper, og gir en 
analyse av fundamentet for den moderne rasismen. 
Interessant er også hans drøfting av hvordan kulturell 
identitet former oss, hvordan den posisjon vi inntar til 
avvik som f.eks. hudfarge og språk, er bestemmende 
for identiteten. Når han skriver at fordi «alle 
identiteter sterkt må markere sin likhet med eller 
forskjell fra noe annet -for mening er alltid relasjonell 
og posisjonell – må hver identitet, uansett hvor 
midlertidig den hevder seg, ha en symbolsk annen, 
som er det som definerer dens konstitutive utside», 
et resonnement han konkluderer med å påpeke at 
forskjellen ikke ligger i «om det faktisk finnes en slik 
annen som våre identiteter forholder seg til», men 
i om «representasjonen av denne forskjellen (…) 
er  fiksert og forringet slik at den blir gjenstand for 
symbolsk vold», hvilket slutter sirkelen til Guro Sibekos 
analyse av Sylvi Listhaugs fiendtlige retorikk.
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På jakt etter annerledes reise-
lektyre? En som ikke forsøker 
å si noe «dypt» om allerede 
gjennom dokumenterte turist-
att raksjoner? Som ikke forsøker 
nye per spek tiver på pyra-
midene eller eksotiske reise mål 
som Chichen Itza? Her er’n. 
Goeff Dyers bok er for fatterens 
høyst personlige erfaringer av å 
være på tur. Eller på tripp. Det 

GOEFF DYER:

VI ER HER FOR Å DRA ET ANNET STED
Oversatt av Bjørn Axel Herrman, Flamme Forlag

&kropp
sjel

Sime Mackenzie får opp draget 
med å etterforske et drap 
begått på en av de kanadiske 
Madeleine-øyene, i St. Lawrence-
bukta utenfor Quebec. Miljø, 
klima og natur er slett ikke så 
annerledes enn Hebridene 
der han har sin opp rinnelse. 
Mange kanadiere har røtter 
på de britiske øyer. Skotter 
og irlendere reiste over havet 
under hungerskatastrofen midt 

på 1800-tallet, og det gjaldt også den draps mistenkte 
kvinnens forfedre. Til å begynne med virker saken 
opplagt. Kirsty Cowell har drept mannen sin. De eneste 
andre mulige gjernings personer gir hverandre alibi. Kirsty 
har intet alibi. Hva hun derimot har, er en historie som 
går tilbake til 1800-tallets Skottland, og som veves inn i 
etterforskerens. Det lover ikke godt for etter forskningen. 
Peter May har et glitrende språk, dessuten evnen til å 
tegne karakterer som angår leseren, og ikke minst, evnen 
til å spinne en historie på tvers av århundrer som er 
troverdig ned til minste detalj.

På jakt etter annerledes 
reiselektyre? En som ikke 
forsøker å si noe «dypt» om 
allerede gjennomdokumenterte 
turistattraksjoner? Som ikke 
forsøker nye perspektiver på 
pyramidene eller eksotiske 
reisemål som Chichen Itza? 
Her er’n. Goeff Dyers bok er 
forfatterens høyst personlige 
erfaringer av å være på tur. Eller 
på tripp. Det siste virket som en 

tvilsom fornøyelse, men også den reisen er dokumentert 
inngående, og til tider hysterisk morsomt. Globetrotteren 
Dyer skriver som han reiser, litt etter innfallsmetoden, kan 
det virke som, og selv om han legger vinn på – og lykkes 
over måte godt med – en slentrende stil, er det med solid 
kunnskap i bunn. Han forsøker å skjule det bak en halvt 
misantropisk gatesmart attityde - noe reisebrevet fra et 
mørklagt, vinterhustrig Svalbard er et godt eksempel på - 
men særlig hans artikler om kunst vitner om at det sitter 
en belest kar ved skrivebordet

PETER MAY:

DRAPET PÅ ENTRY ISLAND
Oversatt av Ragnhild Aasland Sekne

Goliat Forlag

LINDA BOSTRØM KNAUSGÅRD:

OKTOBERBARN
Oktober forlag

siste virket som en tvil som fornøyelse, men også den 
reisen er dokumentert inngående, og til tider hysterisk 
morsomt. Globe trotteren Dyer skriver som han reiser, 
litt etter innfallsmetoden, kan det virke som, og selv 
om han legger vinn på – og lykkes over måte godt med 
– en slentrende stil, er det med solid kunnskap i bunn. 
Han for søker å skjule det bak en halvt misantropisk 
gatesmart attityde - noe reisebrevet fra et mørklagt, 
vinterhustrig Sval bard er et godt eksempel på - men 
særlig hans artikler om kunst vitner om at det sitter en 
belest kar ved skrivebordet.
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To nye bokutgivelser belyser - fra hver sin vinkel - 
okkupasjonsårene. Begges utkikkspunkt er midt i 
begivenhetene. Tor Busch tar utgangspunkt i egen 
familiehistorie. Derfra nøster han opp et nettverk 
av trønderske våpensmuglere, sabotører og 
motstandsmenn. Boka starter våren i 1940, da kompisene 
Herbert og Johnny går seg en skitur med hund, slede og 
sovepose – ifølge fotoalbumet, et av de beste minnene 
fra gamle dagers Norge, fredens Norge. To dager etter 
hjemkomsten ligger tyske krigsskip på havna i Trondheim. 
«Motstandskamp» er historien om skolegutter uten 
ringeste våpenkyndighet som plutselig befinner seg i 
ilden. Som en av dem i ettertid erindret: «Vi ble etter 
hvert soldater – vi utviklet vår teft og instinkt for å 
overleve og til å ta vare på hverandre. Her, under de 
farligste og karrigste forhold, utviklet (det) seg vennskap 
for livet». Boken viser hvordan motstandskampen ble 
møysommelig bygget opp, hvordan kontakter i Sverige, 

TOR BUSCH:

MOTSTANDSKAMP
Museumsforlaget

TOM KRISTIANSEN:

HÆRFØREREN OTTO RUGE
Aschehoug Forlag

England og Skottland ble opprettet, med våpensmugling, 
sabotasjeaksjoner og havkryss med Shetlandsgjengen 
over Nordsjøen hvor de får intensiv militær trening, og 
etter at Henry Rinnan gjør sin debut på krigsskueplassen, 
hvordan sikkerhet, hemmelige signaler, og dekkhistorier 
blir hverdagen. «Motstandskamp fra Trondheim» er en 
krigshistorie, en lokalhistorie som med enkeltskjebnene 
som utkikkspunkt, belyser okkupasjonshistorien og hva 
den gjorde med lokalsamfunnet, hva den gjorde med 
de som deltok, hvordan de taklet krigen – og årene som 
fulgte. Tor Busch har lagt ned et imponerende research-
arbeid her. 
    Ikke mindre imponerende er Tom Kristiansens 
biografi over «Hærføreren Otto Ruge». Der Busch 
bruker et lokalsamfunn, bruker Kristiansen en enkelt, 
sentralt plassert mann. Slik kommer vi til kjernen av 
begivenhetene. Like mye som dette er beretningen om 9. 
april 1940 og de fem følgende år, er det beretningen om 
en stabukk av en offiser som trosser fraværet av politisk 
innsikt i det norske statsapparatet, mens han på den ene 
side holder fienden på armlengdes avstand og på den 
andre sørger for at kongefamilien kommer seg i sikkerhet. 
Han hadde fiender, men hadde ordet i sin makt, og 
gjennom radiotaler og opprop mante han til frihetskamp 
selv om kampen alt var tapt. Tom Kristiansens biografi 
viser oss en mann med en overbevisning om at Norges 
historiske rolle var å være et fritt land. Det ville bare ta tid 
og en uendelighet av selvoppofrelse. Selv satt han fem år 
i tysk fangenskap, men som han sa, ikke som privatperson 
men på vegne av det norske folk. I samme slengen lovet 
han å «bli ein brysom fange for tyskane».

VI ØNSKER LEGESPESIALISTER 
VELKOMMEN TIL MAJORSTUHUSET

Vi bygger og tilrettelegger flotte legekontorer 
med topp teknisk standard.

Majorstua T-banestasjon • meget god parkeringsdekning 
• biladkomst til døren • apotek og medisinsk laboratorium i bygget 

• alle ønskelige servicefunksjoner i umiddelbar nærhet.

Knutepunkt og landemerke

Majorstuhuset
ajorstuhusetM

AJORSTUHUSETM

AJORSTUHUSETM

Ta kontakt med oss: anne.grete@pwje.no • Tlf.: +47 913 22 075
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Legekunstens faste bokanmelder, 
Fartein Horgar, skulle akkurat til å legge 
ut på bokturne da covid-19-pandemien 
traff landet. I stedet ble det å fortsette 
arbeidet med siste, og femte bind, av den 
kritikerroste romanserien som utspiller 
seg i den dansk-norske kolonitiden på 
1700-tallet i Karibien.
 
Horgar forteller inspirasjonen til romanserien kommer 
i fra hans egen oppvekst på Madagaskar. Hans foreldre 
var flinke til å fortelle hva Frankrike hadde gjort med 
kolonien, og at dette også var en del av Norges historie. 
Tematikken kan virke snever ved første øyekast, da 
dette er noe de færreste av oss har kunnskap om. Han 
sier han tidlig i livet ble forbauset over hvor fraværende 
denne delen av Norgeshistorien var i pensum på skolen.

Horgar mener vi har skapt en effektiv historiefortelling 
om oss selv, godt hjulpet av en rikdom som unnlater oss 
å se på hvordan vi tjente vår første million. Han påpeker 
at vi liker å tenke det var på grunn av oljen, men at det i 
realiteten var på slavehold i Karibien.

Romanserien har av anmeldere blitt beskrevet som «velskrevet, 
stødig, brutal og mørk. En intens historisk romanserie om 
kolonialismens og slaveriets grusomheter i vår egen historie.» 
Romanserien dekker forskjellige epoker av vår kolonitid, fra vi først 
kom dit i 1672, til øynene ble solgt til USA i 1917.

Norges bortglemte skamplett

 - Vi foretrekker å si at vi var en del av den danske 
kolonien, men vi var i et imperium sammen med 
Danmark. Imperiet ble starte av et norsk initiativ på 
1300-tallet, og besto helt til Danmark mistet Norge 
på grunn av at de sto på feil side under Napoleons-
krigene. I fra 1814 begynte den norske bestrebelsen 
med å bygge en nasjonal identitet, og vi har siden 
den tid gjemt oss bak at vi var en koloni under 
Danmark uten noen selvbestemmelse, sier Horgar.

I henhold til dokumenterte skipspapirer ble det 
fraktet 170 000 mennesker til norske og danske 
kolonier. Dette var de som overlevde reisen. 
Antall mennesker som ble fraktet som slaver, men 
som døde under reisen, utgjør over en million 
mennesker. Dette var kun de som ble forsøkt fraktet 
til dansk-norske kolonier, resten ble forøkt fraktet til 
Brasil, USA, Tyskland, Frankrike og Holland.

Førsteutkastet til den siste romanen i serien er 
ferdig, og Horgar håper han til høsten igjen kan 
reise ut til landets ungdoms- og videregåendeskoler, 
kulturhus og bibliotek på bokturne. 

Fartein Horgar
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Fortellingen i en virustid 
I antikkens Roma flyttet man syke 
mennesker ut på en øy i byens elv, 
Tiberen. Der var de isolert (isola – 
isolert), og man antok at de dermed 
ikke ville smitte andre (Fig 1). Under 
Svartedauden ble isolasjon igjen tatt 
i bruk. Eksempelvis beretter den 
italienske forfatter Boccaccio om en 
gruppe mennesker som drar ut av 
Firenze for å unngå pestsmitte.

Isolering, er altså ikke et moderne 
påfunn, med påbud fra Fung Ass, 
Folkehelsen eller Regjeringen. 
Snarere er isolasjonstiltak, ved epi- og 
pandemier, en flere tusen år gammel 
praksis og tradisjon.

Boccaccio lar pestflyktningene korte 
tiden med å fortelle historier for 
hverandre, gjengitt som erotisk ladete 
beretninger i Boccaccios mesterverk, 
Decameronen.

I vår tid er sykdomssvøpen en 
dyrebåren, smittsom viruspestilens. 
Vi har, i likhet med antikk tradisjon 
og praksis, brukt isolasjon som 
tiltak for å begrense spredning av 
det sykdomsfremmende agens. 
Tilbakeblikkende, kunne man tenke 
seg at isoleringstiden også i våre dager 
kunne vært kortet med fortellinger. 
Aktuelle temaer i Coronapandemiens 
tid ville være mat, virus og smitte; 
bisarre matvalg og aparte menyer.

Jordovnen og gaffelen
Lyden kom hver kveld. Den var 
solnedgangens dystre akkompagne-
ment. Trommer med uhyggelige toner. 
Nifs lyd fremkalt av stokkeslag mot 
uthulet trestamme (Fig 2). Tromming, 
som kunne skremme livet av en. 

KRONEN PÅ (FLAGGERMUS)VERKET
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.

Utallige mennesker var blitt klubbet i 
hjel, akkompagnert av lyden. Spesielt 
utsatt var fiender, samt misjonærer 
som preket gudsord og moral i et 
krampaktig forsøk på å utrydde hele 
den fijianske kulturarv. Den siste 
gryteferdige kristendomsforkynner 
ble klubbet inn i dødsrikets mørke og 
fortært i 1867. 

Fijis kannibalistiske fortid vekker 

undring. Undre undre (skrives udre 
udre) het en mann som hadde deltatt 
i over 800 kannibalfester (Fig 3). 
Hans gravmæle består av en sten for 
hvert fortærte offer. Det vitner om 
ubeskrivelige mengder misjonærer og 
fiender som gjennom tidene var blitt 
konsumert.

Jeg var invitert til en liten landsby 
utenfor Lautoka på Fijis nordkyst 

Fig 1

Fig 2
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KRONEN PÅ (FLAGGERMUS)VERKET
for å feire at landsbyhøvdingens 
datter hadde overlevd et dramatisk, 
operativt inngrep. Festlig anledning, 
festlig bekledning. Velkomst i form av 
Kava seremoni (Fig 4): Kokosnøttskall 
på rundgang. Konsumering av Kava, 
brygget på røttene av en pepper-
plante. Drikken ser ut som søle vann 
og smaker omtrent som samme. 
Festmåltidet var til beredt i en 
jordgryte, oppvarmet av glohete 
stener. Matpakker, viklet i palme-
blader, ble vippet ut av det rykende 
hullet i jorden. Dette var en Lovo, en 
jordovn, en koke metode med lange 
tradisjoner i Stillehavs området.

Landsbyhøvdingen kunne fortelle 
at en Lovo var spesielt egnet som 
kokekammer for ihjelklubbete 
misjonærer og landsbyfiender. I 
gjensidig fortrolighet ble tabutemaet, 
kannibalisme, utdypet. Han 
forklarte at lovokokt menneske 
ikke var å betrakte som sikringskost 
eller tilskuddsnæring. Det å bli 
spist var den grusomste hevn, 
grovt ydmykende for den som ble 
konsumert, noe som antagelig 
bare ble oppfattet av gjenlevende 
pårørende og av middagsgjestene der 
de studerte menyen, bestående av 
fiender, ubedte landsbyinntrengere 
og kulturdestruktive misjonærer. 

Det var strikte regler for bord-
manerer og spiseskikker. Menneske-
delikatessene måtte for eksempel 
ikke komme i kontakt med hender 
eller lepper. Man hadde derfor 
utviklet en spesiell gaffel (Fig 5), et 
kannibaltilpasset spiseredskap for 
å unngå hånd og leppekontakt. Fijis 
nasjonalmuseum, i hovedstaden 
Suva, har nu en egen utstilling 
som viser ulike aspekter ved Fijis 
kannibalske tradisjon med utstilling av 
allehånde spiseredskaper, usminket 
og rett på sak. 

Tradisjonen skulle efter sigende 
ha tatt slutt på 1800 tallet, men 

landsbyhøvdingen var nu godt på 
gli og fortsatte: Under den annen 
verdenskrig hadde engelskmennene 
hentet inn soldater fra alle sam-
veldets kolonier og protektorater, så 
også fra Fiji. Denne lettbente tropp 
var de alliertes beste geriljasoldater; 
de tok seg frem der de øvrige 
allierte gikk seg vill i ulendt busk og 
kratt.  Det var store tap på begge 
sider. Ved oppsamlingen av drepte 
soldater, var det svært få japanere å 
finne. Påfallende få. Når man vet at 
kannibaløyene gjerne serverte sine 
motstandere som kokt erkefiende, 
forklarte landsbyhøvdingen at siste 
kannibalmåltid i fijiansk regi  ikke 
var mot slutten av 1800 tallet, men 

senere. Hvordan kunne han vite det? 
Med dårlig skjult stolthet kunne han 
berette at hans far hadde kjempet 
mot japanerne i Guadalcanal i 1943. 
Avsluttende forklaring på høvdingens 
bramfrie kannibalfortelling, 
Solnedgangens dødstrommer fikk en 
mer dagsaktuell valør.

Fig 3

Fig 4

Fig 5
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Suppegjenganger
Skjevøyde efter lesning av 
reiselektyre fra «ensomme planeter» 
og «røffe guider». Hese efter forsøk 
på kinesiske høflighetsfraser: «Ni 
hau» og «Tschje, Tschje», satt vi på 
matetoget på Oslo Sentralstasjon. 
Via Stockholm og Helsinki, skulle vi 
til Leningrad, og derfra toge oss over 
det russiske kontinent, via Mongolia 
til Peking. «Den lange togreisen - 
Den transibirske jernbanen» kunne 
begynne (Fig 6).

Leningrad stasjon var uoversiktlig, 
uoverskuelig og nærmest ufrem-
kommelig. Efter tolkning av kyrilliske 
tegn og tråling av labyrintiske 
irrganger, fant vi endelig riktig tog 
og kupe. En familie hadde okkupert 
vår forhåndsbestilte første klasse-
skupe. Familien var kvantitativt i 
overkant av hva man kunne anse  
som tallmessig passende. De hadde 
pakket opp matbokser og stappet 
mat inn i sultpregede, orientalske 
ansikter. Førsteklasseskupeen var 
fylt av tredjeklasses smuler og 
rask. En medaljedekorerte over-
konduktør bukserte, efter megen 
parlamentering,  parasittfamilien over 
i rettmessig tredjeklasseskupé. Noen 
tids venting for at bøtteballetten 

kunne rundvaske kupeen; den egent-
lige jernbaneturen kunne begynne 
(Fig7). 

De første dagene hadde vi fortært 
medbragt boksemat som middags-
mat.. 

Med minskende proviantlager, var 
det på tide å besøke spisevognen. 
Den var angitt som tilhørende første 
klasse, men bar preg av langt lavere 
klassetilhørighet. Aftenens meny 
bestod av suppe, klar sådan. I suppen 
svømte fritt flytende fettbobler. 

Fettets opphav var fjernet, frasett 
en ensom kjøttmarmorert fleskebit. 
Den hadde samme kontur som 
norgeskartet. Jeg lot være å spise 
den. Det skulle vise seg at den klare 
suppen, samt en tørket, sort brødbit 
utgjorde hele middagen; kjøkkenet 
var gått tomt for mat, «no more 
food».. Vi gikk sultne til sengs. 

Utenfor suste en tettstammet 
bjerkeskog forbi. Ved morgengry 
var den samme skogen å se for bare 
trær. Toget stanset i skogsranden. 
Babuskaer myldret omkring på 

Fig 6

Fig 7
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perrongen og solgte alt fra skrukkete 
epler til kjøkkenutstyr. Vi hadde 
håpet på noe å spise, noe utover et 
par overskrukkete epler, men ble 
kun tilbudt en sølle kjøkkensil. Efter 
enda en dag gjennom en uendelighet 
av bjerketrær, var det igjen tid for 
middag. Suppe på menyen i dag også, 
suppeklart minnende om gårsdagens. 
Det var en gjengangersuppe. Den 
kjøttmarmorerte fleskebiten, som 
lignet på kartet over Norge, gliste 
mot meg fra tallerkenens dyp.

Kjøkkenslangen
Efter å ha togtrålet Sibir, og skiftet 
togunderstell tilpasset kinesiske 
skinner, hadde vi steppet ut i 
Mongolsk bondeland. Vi fikk bo i telt 
(Fig 8) i noen dager og ble foret med 
en plethora av melkehvite, ikke helt 
appetittvekkende, melkeprodukter.

Turen gikk videre til Peking. Vi ble 
skylappsguidet gjennom byens 
himmelske palasser og plasser. 
Siden vi nu var i Kina, var det tid for 
en kinesisk restaurant. Conciergen 
anbefalte et stedstypisk spisested, 
spartansk innredet, men rent og 
ordentlig. Menyen var skrevet på 
linguistfornærmende engelsk og var 
på flerfoldige sider. På siste side: 
Snake. Utforskningens øyeblikk! Vi 
bestilt slange for to. 

Kelneren nikket megetsigende 
og kom efter noen tid ut med et 
bur med levende innhold (Fig 9). 
Usedvanlig ekle kryp i ulike farver. 
«Fait votre jeux» - velg! Takk, da tar 
vi den med striper. Kelneren smilte 
kinesisk og bar buret ut i kjøkkenet, 
et rom man måtte gjennom for 
å gå på etablissementets toalett. 
Da jeg efter et toalettbesøk kom 
tilbake gjennom kjøkkenet, var 
kjøkkenpersonalet i ferd med å 
trekket den bestilte slangen ut av sitt 
gode skinn. Dødsdømt snodde den 
seg i sprellende forsøk på å unnslippe 
partering. Den smakte omtrent som 
intetsmakende kylling, full av ben 
(sic). Lite slangekjøtt, desto mer ris.

Efter å ha tatt ut måltidsrestene 
kom kelneren tilbake med to skåler 
med noe grønt i. Det ble igjen smilt, 
men skålenes grønne innhold ble 
ikke røpet. Mitt reisefølge var en 
eventyrsøkende vestlending. Han 
tømte skålen i en slurk. Dagen efter 
ble han syk, svært syk. Det varte i ett 

døgn, efter hvilket vi dro videre til 
reisens kinesiske endestasjon, britiske 
Hong Kong. Det ble middag på 
selveste Peninsula, byens topphotel. 
Livrekledd kelner kunne anbefale and, 
Peking sådan. Ikke slange? Nei, slange 
er ikke bra nu om sommeren, bare 
«in bintertime». Men det beste ved 
slangen er galleblæren! Veldig bra for 
menn, for potens og sædproduksjon. 
Utsagnet ble forsterket ved at han 
forsiktig, og med største diskresjon 
klappet på sine genitalier.

Det var altså slangegalle vi hadde 
fått servert i Peking – et galleblærete 
møte med kinesisk folkemedisin, en 
«spesialitet» nylig sanksjonert av 
WHO.

Tenkende tilbake på Peking-
restaurantens kjøkken, kan jeg huske 
at det var flere bur med slanger, 
men ingen tegn til flaggermus. Det 
var heller ikke flaggermusvinger på 
menyen. «Grilled Bat Wings» ville jeg 
ha husket.   

Fig 9

Fig 8
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