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Et trusselbilde som har
kommet for å bli
Senest i starten av september
ble helsesektoren rammet av et
massivt dataangrep ifra utenlandske
cyberkriminelle, da 10.000 ansatte
i sju kommuner i Innlandet ble
utsatt for et alvorlig e-postangrep.
Hedmark IKT gikk samme kveld
ut med en pressemelding der de
beskrev at e-postangrepet bestod av
potensiell skadevare. Da angrepet
ble oppdaget, stengte de for alle
innkommende e-poster til alle sine
brukere.
Angrepet gikk ut på at svindlere
prøvde å få tilgang til Hedmark IKT
sine brukeres e-postkontoer, for
deretter å sende ut skadelige ved
legg til andre ansattes e-postkontoer.
E-postene som da sendes har
emner og avsender som framstår
som riktige, slik at det er vanskelig
for andre brukere å fange opp at
e-posten de mottar er falsk.
Sikkerhetseksperter i fra Norsk
Helsenett forteller til Legekunsten at
helsesektoren er kontinuerlig under
dataangrep. De kriminelle har som
mål å ta kontroll over en virksomhet
sine data, og kreve løsepenger i
form av bitcoin for å frigi dataene.
Angrepene er ikke målrettet mot
enkeltvirksomheter, da de ønsker
å spre skadevaren i størst mulig
omfang.
De forklarer at fra man kobler en
enhet til internett, så må man
forvente at ulike aktører skanner og
gjør kartleggingsforsøk, for å se etter

systemer som kan kompromitteres
eller infiseres. Sikkerhetsekspertene
sier det er fort gjort å være
uoppmerksom i en travel arbeids
hverdag, og at det derfor er det
viktig å være nøye før man åpner et
vedlegg i en e-post.

skjer, men at i slike tilfeller vil ofte
tiltredende lege få en hjemmel
uten noe tilknyttet praksis, og
må selv stå for anskaffelse av
lokaler, utstyr og hjelpepersonell,
eller eventuelt bli en del av en
eksisterende gruppepraksis.

Når overdragelse av avtalepraksis
havner i nemnd
I dette nummeret kan du også lese
om hva som skjer hvis overdragelse
av avtalepraksis havner i nemnd.
Nils Grytten har vært leder av
Nasjonal Nemnd for overdragelse
av legepraksis siden den ble opp
rettet i 2006. Han forteller han har
et råd til partene når det kommer
til overdragelse av praksis i juniorsenior-avtale; bli enig uten nemd!

Han påpeker at det blir tunge
tak i hverdag hvis man skal jobbe
skulder ved skulder i flere år etter
et havarert samarbeid, og at folk
må tenke på at de skal samarbeide
i en tidsperiode etter overdragelse
av en junior-senior-avtale. Han
forteller at nemnda dessverre har
eksempler der dette har fungert
dårlig.
God lesing og god høst!

Et råd til partene når det
kommer til
overdragelse av praksis i
junior-senior-avtale;
bli enig uten nemd!

Ytterste konsekvens hvis partene
ikke medvirker i nemnd, kan bli
at tiltredene lege risikerer å miste
hjemmelen, og at fratredende lege
kan miste retten til å selge. Grytten
forteller at dette er noe som sjelden

Rune Geisnes, Ansvarlig redaktør
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Kjære kolleger!
Det første digitale landsrådsmøtet,
PSLs time og årsmøte er gjennom
ført! Det var tilfredsstillende
deltagelse, engasjerte diskusjoner og
gode innlegg. Takk til alle som bidro
til gode møter.
Et av innleggene handlet om det å
være tillitsvalgt. Mye av kommunika
sjonen fra dere har vært gjennom
tillitsvalgte under den pågående
pandemien. Tillitsvalgtsordningen er
et av satsningsområdene til Sentral
styret i inneværende periode. En
sterk yrkesforening er avhengig av
gode tillitsvalgte. Det er heldigvis
mange erfarne tillitsvalgte i PSL, men
tillitsvalgtapparatet er dynamisk og
trenger jevnlig fornyelse. I innlegget
til Yngvild Skåtun Hannestad under
streket hun det positive ved det å være
tillitsvalgt. Det å få påfyll, tilegne seg
kunnskap, bygge nettverk og kunne
påvirke egen og andres arbeidshverdag
var noen av fordelene hun trakk fram.
Hun hadde et viktig budskap som jeg
håper mange av dere tar til dere og
lar dere motivere av. Valgkomitéen
som ble valgt på årsmøtet starter
ganske snart arbeidet med å finne
representanter til styret og utvalgene
som skal velges neste år. Da kommer
flere av dere til å få forespørsel om
nettopp dette med å påta dere tillits
verv. Jeg håper dere responderer
positivt på dette!
Den pågående pandemien har
bekreftet at tillitsvalgte er et viktig
bindeledd mellom medlemmene
og styret i PSL. På den måten har
informasjon blitt kommunisert og
dannet grunnlag for det videre
påvirkningsarbeidet. Et eksempel på
dette er at det raskt kom på plass
endringer i takstsystemet som nå
videreføres.
Endringer i takster som følge av
koronapandemien
4

Som følge av koronapandemien
innførte Helse- og omsorgsdeparte
mentet den 8. april endringer i
normaltariffen. Endringene skulle
gjelde til 1. september 2020.
Departementet har nå vedtatt at de
nye takstene videreføres frem til
1. november 2020.
Vi kommer til å arbeide videre med
ytterligere endringer i takstsystemet
gjennom forhandlingene om
Normaltariffen.
Forhandlingene om normaltariffen
Åpningsmøtet i lønnsforhandlingene
for næringsdrivende leger er avholdt.
Det forventes at forhandlingene
avsluttes i løpet av denne måneden
og at den nye normaltariffen vil
ha virkning fra 1.november. Vi har
fremmet velbegrunnede krav og vil
stå på for et best mulig resultat for
avtalespesialistene.
Rett før pandemien rammet oss, ble
vi invitert av Helsedirektoratet til
et oppstartsmøte vedrørende ISF i
avtalepraksis. Dette ble avlyst, men
nå skal det arrangeres et nytt møte.
Innsatsstyrt finansiering (ISF) i
avtalepraksis
Legeforeningen har sammen med
Psykologforeningen og de regionale
helseforetakene blitt invitert av
Helsedirektoratet for å starte
prosessen med å vurdere ISF i
avtalepraksis. Dette på bakgrunn av
en bestilling fra Helsedepartementet
til direktoratet om en utredning av
en modell for dette.
Tidligere arbeid har vist at det er
mange grunner for at ISF ikke egner
seg i avtalepraksis. Vi kommer
imidlertid til å møte godt forberedt
og med et åpent sinn. Vi behøver
en finansieringsordning som gir
forutsigbare inntekter samtidig
som den kan bidra til å utvikle

avtalepraksis på en best mulig måte.
Jeg vil holde dere informert om
denne prosessen som vi regner med
vil strekke seg utover våren 2021.
En annen prosess som har foregått
over en lengre periode er
Rettighetsvurdering i avtalepraksis
Helseministeren har gitt RHFene i
oppdrag å gjennomføre rettighets
vurdering i avtalepraksis. Dette har
vært en langvarig prosess der vi
ikke har lykkes i tilstrekkelig grad å
rekruttere til pilotering av rettighets
vurdering innenfor psykisk helsevern.
Vi må fremdeles være i forkant i
tiden som kommer slik at rettighets
vurdering ikke blir gjennomført uten
at vi har vært delaktige i prosessen!
Helseministeren har bestemt seg for
at dette skal innføres, og kun ved å
delta kan vi påvirke hvordan slutt
resultatet blir.
Selv om ulike prosesser og
forhandlinger er på agendaen, så
er det fremdeles pandemien og
konsekvensene av denne som opp
tar oss mest. I skrivende stund er
det flere av dere som er bekymret
for et økende antall avbestilte
konsultasjoner fra pasienter igjen,
etter at aktiviteten var tilnærmet
normal før sommerferien. Dette er
også en utvikling som vi må følge
nøye med på fremover.
Med ønske om en god og om mulig
smittefri høst til dere!

Frøydis Olafsen,
Leder i PSL

Vellykket oppstart av
avtalepraksis da
pandemien var på topp
Dr. med. Thomas von Lueder, avtalespesialist i
kardiologi og indremedisin, hadde oppstart av Økern
hjertesenter den 20. april i år. Takket være et bredt
nettverk og god planlegging, så forteller han at
pasientarbeidet har fungert bra.

TEKST: RUNE GEISNES FOTO: PRIVAT

Uavhengig av pandemien, så
forteller han det er et omfattende
arbeid å starte egen bedrift etter
å ha jobbet 25 år på sykehus. Han
påpeker viktigheten av å ha et
godt netteverkt for å få henvist
nok pasienter. Hjertesenteret har
også vært proaktive med å nå ut til
pasientene om dagens covid-19sitasjon, og om hvilke smittevern
tiltak de har via sin nettside. Lueder
forteller han har iverksatt ekstratiltak
som går utover de anbefalte smitte
verntiltak, blant annet for å trygge
pasientene som befinner seg i
risikogrupper.

Det ble nesten en
selvfølgelighet at man
måtte prøve å anskaffe
smittevernutstyr via
andre kanaler

- Alt har fungert utmerket så
langt, og jeg har hatt mer enn nok
å gjøre i fra første arbeidsdag. Det

var utfordrende å anskaffe smitte
vernutstyr i starten av pandemien,
men nå er nok helsemyndighetene
mer forberedt ved økt smitte
spredning. Ahus var de som hadde
flest covid-19 innleggelser i starten,
og derfor ble det nesten en selv
følgelighet at man måtte prøve å
anskaffe smittevernutstyr via andre
kanaler, sier von Lueder.

Smitteverntiltak på plass før
klinikken åpnet
Arbeidet med hvordan klinikken
skulle driftes under covid-19-pande
mien begynte lenge før åpningen,
og han var tidlig ute med innkjøp av
FFP2 masker. Disse benyttes daglig
av han selv og to helsesekretærer,
alle pasienter får også utlevert
munnbind ved konsultasjon. De tar
ikke imot pasienter på venterommet,
slik at det normalt kun er én pasient i
lokalene av gangen.
- Vi prøver å unngå konsulta
sjoner med overlapp. Pasienter som
kommer for å få koblet på langtids
EKG, får gjort dette i et annet rom.
Jeg har også gått til innkjøp av
to store luftrensere. Disse var de
beste på markedet, og de renser
luften tilsvarende de som finnes på
kommersielle fly. Disse er plassert
inne på behandlingsrommene, og
har en luftrensende effekt på opp til
120 kvadratmeter. Dette har vi gjort

Thomas von Lueder har mangeårig erfaring
som overlege ved landets største hjerte
avdelinger på Ullevål sykehus, Rikshospitalet,
Aker sykehus og Ahus.

Disse renser luften
tilsvarende de som finnes
på kommersielle fly

for å redusere smittepresset ved
konsultasjonene, sier von Lueder.

Måtte tenke kreativt
Han forteller det var ingen hjelp å
få i fra helsemyndighetene når det
gjaldt anskaffelse av smittevernutstyr.
Samtlige avtalespesialister fikk under
et formasjonsbrev i fra Helse SørØst RHF, der det sto at man skulle
kontakte de lokale poliklinikkene
for anskaffelse av utstyr. Av erfaring
så forsto Lueder tidlig at han måtte
5

Avtalespesialisten tror det
vil bli enda lettere å både
samarbeide og samlokalisere
når Økern Portal er
ferdigbygget.

være kreativ for å anskaffe en til
strekkelig mengde med smittevern
utstyr.
- Etter litt research, så ble
løsningen å benytte nettstedet
alibaba. Prisene på smittevernutstyr
har økt noe siden i fjor, men det var
verdt det. Vi fikk levert FFP2 maskene
på døren, og vi har fortsatt nok til at
det holder en stund til. Alt av utstyr
desinfiseres hver gang etter bruk. Vi
benytter engangshansker ved alle
konsultasjoner, og ansiktsskjold ved
spirometri, sier von Lueder.

Avhengig av et bredt og godt
samarbeidsnettverk
Som ny-oppstartet avtalespesialist
forteller han det er vanskelig å si
nøyaktig hvor mye større pasient
volum han kunne tatt imot, hvis det
ikke hadde vært for pandemien,
men han anslår minimum 10 prosent
større kapasitet. Det er hjerte
klinikkene ved Ullevål sykehus og
Ahus som er hans samarbeidende
poliklinikker, og han forteller det
kollegiale samarbeidet har vært
glimrende siden oppstarten.
- Man tar ikke skrittet i fra syke
huslege til avtalespesialist uten
ha å tro på at man vil lykkes, og
da er man avhengig av et bredt
kontaktnett, bestående av både
sykehusleger og fastleger. Vi lever av
pasientene, og uten den fartstiden
jeg har i bransjen, så tror jeg det
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Man tar ikke skrittet
i fra sykehuslege til
avtalespesialist uten ha å
tro på at man vil lykkes

ville ha vært dristig å starte for seg
selv. Det er solide kostnader ved
å etablere egen praksis i fra start
og drifte den. Heldigvis har jeg har
gode kontakter fra mine år ved
sykehus, noe jeg har stor nytte av
i dag. Det er lange ventelister ved
poliklinikkene, og jeg får ukentlig
nye henvisninger i fra begge, sier
von Lueder.

Et ønske om
samlokalisering
I fjor ble det i Oslo Øst i tillegg til en
hjemmel kardiologi, også opprettet
en hjemmel i øre-nese-hals, og
en hjemmel i gastroenterologi.
Helse Sør-Øst RHF ønsket at disse
hjemlene skulle etableres med
samlokalisering i en av bydelene
i Groruddalen, men von Lueder
forteller det var vanskelig å finne
lokaler som egnet seg til medisinsk
drift i disse bydelene. Avtale
spesialistene har nå etablert seg
hver for seg i andre bydeler i Oslo
Øst.

- For min del så passet disse
lokalene perfekt, både med tanke
på beliggenhet og at det allerede er
flere spesialistleger i samme bygg.
Lokalene skal rives om 2 år, men
vi flytter da vederlagsfritt inn i nye
lokaler i Økern Portal. For øre-nesehals spesialisten, så ville det ha ført
til store og unødvendig investeringer
i lydisolering av lokaler som skal
rives. Gastrospesialisten tror jeg fant
et annet lokale der det allerede var
en del utstyr på plass. Vi var alle tre
på befaring av forskjellige lokaler,
og det var ikke vært lett å finne noe
som passet til alle, innenfor det
geografiske området som Helse SørØst RHF ønsket. Jeg tror det vil bli
enda lettere å både samarbeide og
samlokalisere når det nye senteret
er ferdig, sier von Lueder.

Hjertesenteret måtte benytte eksterne
leverandører for å anskaffe tilstrekkelig mengde
med FFP2 masker. Ansiktsvisirene er derimot
produsert lokalt i Oslo.

Helsesektoren er
under kontinuerlige
dataangrep
Gunnar A. Johansen, avdelingsleder HelseCERT, Norsk Helsenett og Jostein Jensen,
direktør for sikkerhet (CISO) i Norsk Helsenett, forteller at alle virksomheter i
helsesektoren kan bli utsatt for dataangrep. De oppfordrer alle til å dobbeltsjekke at
det er samsvar mellom avsenderadresse og signatur før man åpner vedlegg i e-post.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

- Vi vet at det er kriminelle
miljøer som står bak angrepene,
og at disse utføres via spredning av
skadevare via e-post eller hacking,
målet er økonomisk vinning. Dette
kan de oppnå med å ta kontroll over
en virksomhet sine data, og kreve
løsepenger i form av bitcoin for å
frigi dataene. Angrepene er ikke
målrettet mot enkeltvirksomheter,
da de ønsker å spre skadevaren i
størst mulig omfang, sier Johansen.

Derfor er det viktig å
være nøye før man åpner
et vedlegg i en e-post

Jostein Jensen, direktør for sikkerhet (CISO) i Norsk Helsenett, forteller om man er man i tvil
om det er samsvar mellom avsenderadresse og signatur, så bør man eventuelt kontakte sin
driftsleverandør om råd.

- Det er fort gjort å være
uoppmerksom i en travel arbeids
hverdag, derfor er det viktig å være
nøye før man åpner et vedlegg i
en e-post. Er man i tvil om det er
samsvar mellom avsenderadresse
7

Gunnar A. Johansen, avdelingsleder HelseCERT, forteller det er kriminelle miljøer som står bak angrepene og målet er økonomisk vinning. Dette kan
de oppnå med å ta kontroll over en virksomhet sine data, og kreve løsepenger i form av bitcoin for å frigi dataene.

og signatur, så kan man kontakte sin
driftsleverandør om råd. Får man
en uventet faktura i fra en kjent
avsender, ta da eventuelt en telefon
til avsender og spør om det er
utsendt en faktura før du åpner den,
sier Jensen.

Utenlandske cyberkriminelle
De forklarer at fra man kobler en
enhet til internett, så må man
forvente at ulike aktører skanner og
gjør kartleggingsforsøk, for å se etter
systemer som kan kompromitteres
eller infiseres. Dette er automatiske
prosesser som cyberkriminelle
og andre aktører har gående
kontinuerlig. De påpeker at bak
systemer som ser etter sårbarheter
som kan misbrukes, er det ikke
nødvendigvis en person som sitter
og kontrollerer det man kan kaller et
dataangrep.
- Et eksempel på dette, er da
Hedmark IKT nylig informerte om at
utenlandske aktører hadde angrepet
deler av helsesektoren vi e-post. Det
medfører riktighet at angrep ofte
8

kommer i fra utenlandske IP-adresser
og datamaskiner, men det er ikke
nødvendigvis slik at noen har pekt
ut Hedmark IKT som et mål. Flere av
disse prosessene er helautomatiske,
og det er tilfeldig hvem som mottar
e-post og eventuelt blir et offer for
angrepet, sier Johansen.

Alle med en e-post adresse
er potensielle mål
Johansen forklarer det er to typiske
måter man kan bli angrepet på. Det
er enten via e-post med vedlegg
eller en lenke man kan klikke på.
Den andre er via sårbarheter eller
svakheter i systemet man har koblet
til internett. Han illustrerer en enhet
som er tilkoblet internett med et
hus, der kriminelle først vil sjekke om
det er ulåste dører eller vinduer før
de bryter seg inn. E-post er den mest
omfattende og mest brukte metoden
for dataangrep, og mottaker må
åpne vedlegget for at skadevaren
kan spres.
- Innen helsesektoren så må alle
forvente at man blir utsatt for

For mindre aktører
som fastleger og
spesialistleger, er det
viktig at de har en
leverandør de stoler på

e-post angrep, enten man er fastlege,
spesialistlege eller sykehuslege. Alle
med en e-post adresse er potensielle
mål, derfor bør man ha en profesjonell
leverandør av IKT-systemer. For
mindre aktører som fastleger og
spesialistleger, er det viktig at de har
en leverandør de stoler på, og som de
kan stille relevante spørsmål og krav
til, sier Johansen.

IT-råd til små virksomheter
- Vi utfører blant annet det som
kalles sårbarhets-skanning, der digitale
systemer og tjenester i helsesektoren
blir kartlagt. Vi varsler umiddel

bart den aktuelle aktøren hvis vi
finner svakheter i de systemene
de har tilgjengelig på internett. I
skanningen så kan vi også avdekke
systemer vi mener ikke bør være
tilgjengelige på internett, men som
kun bør være eksponert internt i
virksomheten. Vi gjennomfører også
inntrengingstesting etter avtale
med virksomheten, men det er det
fortrinnsvis de store aktørene som
sykehus som benytter seg av denne
tjenesten, sier Johansen.
- Rådet vårt til de små aktørene
er å sikre at de har profesjonell drift
på de maskinene som behandler
sensitive personopplysninger. Det
viktigste er at man har de grunn
leggende hygienetiltakene på itsiden på plass, slik som oppdatering,
oppgradering og patching av
maskinvaren, sier Jensen.

Helsenettet som juridisk
konstruksjon
- Vi leverer det som heter
stamnett i helsetjenesten. Dette er
kommunikasjonsnettverket som får
informasjonen til å flyte på tvers
av helseregionene. På toppen av
det digitale IP-nettverket har vi
bygd konstruksjonen som kalles
Helsenettet, dette er en juridisk
konstruksjon og et sett med tjenester
som gjør det mulig og lovlig å sende
data på tvers av ulike helseforetak,
og mellom primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten. Vi sitter ikke
med pasientjournalløsningene, men
vi legger til rette for informasjonsflyt,
Jensen.
- Alle som er tilknyttet
Helsenettet har en medlemsavtale
med NHN, der de forplikter seg til
å følge kravene i Norm for informa
sjonssikkerhet og personvern i
helse og omsorgssektoren. Normen
er helsetjenestens felles krav til

At alle som forplikter seg til NHN,
fungerer også som en juridisk bindende
avtale mellom alle aktørene
i helsesektoren

sikkerhet og personvern. At alle som
forplikter seg til NHN, fungerer også
som en juridisk bindende avtale
mellom alle aktørene i helsesektoren,
slik at alle aktørene som samhandler
har en trygghet om at basiskravene er
ivaretatt, sier Johansen.

En digital sikkerhetstjeneste
HelseCERT er en avdeling i Norsk
Helsenett som er lokalisert i
Trondheim. De er helse- og omsorgs
sektorens nasjonale senter for
informasjonssikkerhet. Deres opp
gave er å øke sektorens evne til å
oppdage, forebygge og håndtere
ondsinnede inntrengingsforsøk og
andre uønskede IKT-hendelser. De
deler kunnskap om IKT-trusler og
beskyttelsesmekanismer, og de
monitorerer kontinuerlig trafikken i
Helsenettet.
- I Norge så har vi en nasjonal
strategi for digital sikkerhet. Der
er det lagt en del føringer hvor det
pekes på alle departementer bør
ta stilling til, og vurdere behovet
for å opprette sektorvise respons
miljø eller kompetansesenter innen
IKT-sikkerhet. Helse og omsorgs
departementet som er NHN sin eier,
besluttet at dette var ønskelig, og
derfor ble HelseCERT opprettet. Vi
jobber ut imot alle de ulike aktørene
i helseregionene, og vår oppgave er
gjøre i helsesektoren så sikker som
mulig, sier Johansen.

De som ønsker å motta informasjon om digitale trusler,
sårbarheter, anbefalinger, sårbarhetsskanning og andre
tjenester direkte fra HelseCERT kan sende en e-post til
post@helsecert.no og be om å få bli med i Nasjonalt
beskyttelsesprogram (NBP) for helse og omsorgssektoren.
Målgruppen er virksomhetens IKT-leder/-ansvarlig.
Tjenesten er kostnadsfri!

• Norsk Helsenett (NHN) har
i samarbeid med Broadnet
bygget ut stamnettet for
helse- og omsorgssektoren.
Nettet er svært sikkert, og
bygget med det som kalles
trippelredundans. Det
sørger for at brukerne har
tilgang til tjenestene selv
når flere forbindelser er
nede samtidig.
• Når man er registrert som
bruker i Helsenettet, får
man et medlemskap som
gir tilgang til en rekke
tjenester. Man kan blant
annet effektivt levere
refusjonskrav til Helfo,
sende henvisninger og
epikriser og rekvirere
pasientreiser gjennom
Helsenettet.
• HelseCERT har et
omfattende samarbeid med
andre sikkerhetsmiljøer,
både nasjonalt og
internasjonalt. Via dette
nettverket mottar de
informasjon som de deler
med resten av helse- og
omsorgssektoren.
• Nasjonalt beskyttelses
program for helse- og
omsorgssektoren (NBP)
er en gratis tjeneste for
virksomheter i sektoren.
Formålet er å gi IKTdriftspersonell verdifull
informasjon om aktuelle
trusler, sårbarheter og
hendelser. Det er også mulig
å be HelseCERT om bistand
til håndtering av hendelser.
Kilde: Norsk Helsenett

9

Overlege ønsker å sette
riktig bruk av opioider
på dagsordenen
Selv om han advarer mot en økende opioidbruk i
befolkningen, så påpeker Joachim Frost, overlege ved
avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital,
at behandlingen også tidvis benyttes i for liten grad.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

- Legemiddelgruppen opioide
analgetika har en lang historie innen
medisinsk behandling. Benyttes
de riktig i behandlingen av akutte
smerter ved skader og traumer,
eller etter operasjoner, så er dette
er både nyttige og uunnværlige
legemidler. Effekten av akutt og
kortvarig bruk av disse legemidlene
er godt dokumentert. Det har
også vist seg å være god effekt i
behandling av smerter knyttet til
aktiv kreftsykdom, der nytten veies
opp imot risikoen ved behandlingen,
men det er også indikasjoner på
at denne type smertebehandling
benyttes i for liten grad, sier Frost.

Utfordringer knyttet til
legemiddelindustrien
- Brukes opioider over lengre
tid får man en tilvenning, og man
må øke dosen for å oppnå samme
effekt som tidligere. Dette medfører
også avhengighet og abstinenser
ved seponering, og kan gjøre det
vanskelig for pasientene å slutte med
medisinen etter den ikke lenger er
nyttig eller nødvendig. Brukes disse
medikamentene på riktig indikasjon,
er dette problemet som regel
underordnet nytten. Da kan det til
og med hende at lege og pasient blir
for forsiktige i bruken av opioider,
10

nettopp på grunn av frykten for
avhengighet. Et eksempel på dette
kan være behandling av akutte
smerter ved sykehus, sier Frost.

Industrien har
markedsført offensivt
og hardt for å øke
forskrivningene

- Det er en utfordring at lege
middelindustrien stadig er på utkikk
etter nye nisjer og salgsområder for
sine produkter. Smerte er en vanlig
tilstand de fleste av oss opplever
med jevne mellomrom, og kroniske
smerter er et økende problem
i befolkningen. Industrien har
markedsført offensivt og hardt for å
øke forskrivningene, også av opioider
mot kroniske smerter som ikke er
knyttet til kreftbehandling, sier Frost.

Store bivirkninger ved
feil bruk
Avdeling for klinisk farmakologi ved
St. Olavs hospital, der Frost jobber,
får henvendelser fra både allmenn
leger og sykehusleger. Frost forteller
at de jevnlig får tilbakemeldinger

fra fastleger om problemer knyttet
til opioidbruk. Fastlegene forteller
at de opplever at disse problemene
ofte startet på smerteklinikkene.
- Studier på smertebehandling
som ikke er kreftrelatert, tyder på
at ulempene etter kort tid oppveier
fordelene. Dette er smerter som
kan komme og gå i varierende
grad over flere år, og en eventuell
effekt ser ikke ut til å være varig.
Risikoen er at smertelindringen
reduseres eller opphører, mens
bivirkningene og problemene
knyttet til misbruk og avhengighet
øker. Dette kan forekomme både
innen primærhelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten, sier Frost.

Viktig å kartlegge den
økende bruken
- Forskrivning av opioider ser ut
til å øke spesielt hos eldre pasienter.
Alder i seg selv utgjør ingen vesentlig
faktor med hensyn til viktigheten av
å bruke opioider på riktig indikasjon.
Eldre pasienter er imidlertid
enda mer sårbare enn yngre hvis
behandlingen brukes feil, sier Frost.
Han forteller om de enorme
problemene man ser i NordAmerika knyttet til opioidbruk, og
bekymringen for at det samme kan
skje i Norge. Foreløpig er omfanget
her hjemme langt unna situasjonen
i USA, men de ser tegn til endring
også her til lands.
- Når vi overvåker forbruket av
opioider isolert sett, så vet vi ikke
nødvendigvis om det er de riktige
pasientene som får behandzlingen.
Et viktig spørsmål for forskningen

Joachim Frost, overlege ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, mener det er det viktig å sette fokus på at de som forskriver
opioider i behandlingsøyemed, også er bevisste på ansvaret og planen videre når man starter forskrivning.

videre er å se på om en total økning
i bruken av opioider skyldes at det
er flere som burde få behandlingen
som også får den, eller om det er
flere som ikke burde få behandlingen
som får den, sier Frost.

Bruk utenfor behandling
sted er mangedoblet
Tall fra FHI viser at antall personer
som årlig har benyttet oksykodon
minst en gang i året utenfor
behandlingssted, har økt fra 6029
personer i 2004, til 57 585 personer
i 2019. Frost påpeker viktigheten
av å kartlegge risiko- og sårbarhets
faktorer hos pasientene for å unngå
misbruk og avhengighet. Slike
risikofaktorer kan være psykiske
og sosiale problemer, og tidligere
rusmiddelbruk i egen og familiens
sykehistorie.
- Når vi ser den nærmest
groteske utviklingen i Nord-Amerika,
så er det viktig å sette fokus på
at de som forskriver opioider
i behandlingsøyemed, også er
bevisste på ansvaret og planen

videre når man starter forskrivning.
Tar man for lett på dette kan man
som lege gjøre stor skade, sier Frost.

Et skrekkeksempel fra
rusbehandlingen
Frost har selv vært med å skrive
en artikkel publisert i Tidsskrift for
den norske legeforening fjor. Der
beskrives en kvinne i 40-årene
som startet med oksykodon etter
en operasjon. Hun var ellers frisk,
hadde ingen kjent rushistorikk og
var i full jobb. Etter utskrivelsen
fortsatte opioidbehandlingen med
videre forskrivninger fra fastlege.
Forskrivningen eskalerte over noen
år, og første gang rusbehandlings
institusjon ble kontaktet i forbindelse
med nedtrapping, så stod pasienten
på 11 000 mg oksykodon per døgn. I
tillegg fikk hun forskrevet Sobril i en
dose på 500 mg per døgn.
- Hun hadde en viss smerte
lindrende effekt, men bivirkningene
ble så store at hun sovnet flere
ganger i løpet av dagen, og måtte
sykemeldes fra jobb på grunn av

Det er jo merkelig at det
var dette som ble den
utløsende årsaken til at
man startet nedtrapping

dette. Døgndosen var så stor at
hun brukte store deler av dagen
på å innta legemidlene. Grunnen
til at omfanget av medisinbruken
til slutt ble problematisert og at
pasienten ønsket å trappe ned, var
at Helseøkonomiforvaltningen til
slutt ga beskjed om at de ikke lengre
ville dekkeutgiftene over blåresept
ordningen. Det er jo merkelig at
det var dette som ble den ut
løsende årsaken til at man startet
nedtrapping. Nedtrappingen var
utfordrende, men lot seg gjøre, og
viste at det ikke var indikasjon for
de monstrøse dosene pasienten ble
forskrevet, sier Frost.
11

Stortingsrepresentant la
for å lære mer om rusbeh
Carl-Erik Grimstad, stortingsrepresentant for Vestfold
og Telemark Venstre, sjekket nylig inn en uke på
Mestringshuset på Bolkesjø. Innblikket han fikk i
rusbehandlingen ga ny lærdom og sterke opplevelser.

TEKST: RUNE GEISNES.
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- Det hele startet med et bedrifts
besøk, som vi politikere ofte drar på
i våre distrikter. Da jeg var på besøk
hos Mestringshuset på Bolkesjø,
så ble jeg så imponert over den
innsatsen som gjøres ved klinikken,
at jeg spurte om det var greit at
jeg kom og var der en uke. Det
måtte selvsagt godkjennes av både
pasientene og de ansatte før jeg
flyttet inn, sier Grimstad.

Carl-Erik Grimstad spurte Olaf Olsvik, stifter
av Mestringshuset på Bolkesjø, om han
kunne delta i behandlingen etter å ha vært på
bedriftsbesøk ved klinikken.
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Godt kjent med både
pasient- og faggruppen
- Jeg overnattet, deltok i
behandlingen og spiste alle mine
måltider sammen med de tretti
menneskene som er døgnpasienter
ved klinikken. Jeg ble godt kjent med
alle pasientene og de ansatte, og det
var mange sterke opplevelser i løpet
av de syv dagene jeg var der, sier
Grimstad.
Mestringshuset er en TSB-klinikk
(Tverrfaglig spesialisert behandling
av ruslidelser), som tilbyr døgn
behandling bestående av en bred
faggruppe av helsepersonell, alt
i fra gestaltterapeuter og miljø
arbeidere, til spesialistsykepleiere og
legespesialister. Grimstad forteller
flere av gestaltterapeutene er tidlige
rusavhengige.

En omfattende og tid
krevende behandling
Den gjennomsnittlige behandlings
tiden er 7,2 måneder, men enkelte er
innlagt i over et år forteller Grimstad.
En del av behandlingstilbudet består
i familieuker som strekker seg i fra
mandag til fredag, der de pårørende
får bo i en egen avdeling med egne
rom. De tilbys veiledningen som gir
grunnleggende kunnskap, slik at
de kan være en god støtte for den
rusavhengige når behandlingen
avsluttes. Man behøver ikke å ha en
pårørende innlagt til behandling for
å delta i en familieuke.

De få som ikke hadde
traumer i forkant av eget
rusmisbruk, de har det
gjerne nå

- Flertallet av pasientene sliter
med store traumer som åpenbart
er årsaken til deres rusbruk, og
de få som ikke hadde traumer i
forkant av eget rusmisbruk, de har
det gjerne nå. Noe av det viktigste
rusbehandlingen består av er å
få folk tilbake i fornuftige liv, som
kan innebære både å bytte sosialt
nettverk, bytte bosted og ikke minst
det å få seg en jobb. Behandlingen
består av gruppeterapi, individuelle
samtaler og oppgaver, og alle
pasienter mottar oppfølging etter
endt behandling, sier Grimstad.

Debatten om psykoterapi
Grimstad påpeker at enkelte i fag
miljøet mener deler av behandlings
formen strider imot personvern,
ved at pasientene blottlegger seg
i gruppeterapi, og at dette kan
føre til ytterlige traumatiseringer.
Han forteller at psykolog- og
legespesialistene ved Mestrings
huset hadde klare grenser for hva
pasientene delte av egne traumer
i gruppeterapi, i forhold til hva de
delte i en-til-en samtaler.
- Klinikken har et gjennom
gående godt rykte, og at de er
en del av fritt behandlingsvalg.
Flesteparten av de innlagte er
ROP-pasienter, og de har ofte

seg inn til døgnopphold
andling
lange innleggelser bak seg i fra
andre institusjoner. Etter å ha
hatt inngående samtaler med
fagfolkene samtidig som jeg ble
godt kjent med pasientene, så
har jeg fått troen på at dette
er en behandlingsform som
virker, og som vi må bygge
oppunder, sier Grimstad.

Må økonomisk og
politisk vilje til
Grimstad er bekymret
for den trenden man ser i
befolkningen når det kommer
til bruken av opioider. Han
påpeker at dette er et billige
og symptomlindrende
legemidler

som tildekker underliggende
problemer, og frykter vi er på vei
imot amerikanske tilstander jo
mer tilgjengelig legemidlene blir.
Derfor tror han behovet for en
tverrfaglig spesialisert behandling
av ruslidelser kun vil øke i tiden
fremover.

Behandlingen er kostbar,
men ikke i forhold
til hva et livsløp med
rusavhengighet koster
samfunnet

- Under mitt opphold så fikk jeg
høre grusomme beskrivelser av
overgrep, helt i fra pasientene var
barn. En pasient beskrev det som
en stor befrielse da han oppdaget
rusen i voksen alder. Derfor mener
jeg traumebehandling en viktig del
av rusbehandlingen. Behandlingen
er kostbar, men ikke i forhold til
hva et livsløp med rusavhengighet
koster samfunnet. Dette er noe
vi politikere må være oss selv
bevisste, sier Grimstad.

Carl-Erik Grimstad forteller om sterke
inntrykk etter ha observert en tverrfaglig
spesialisert behandling av ruslidelser. Han
tror behovet for behandlingsformen kun
vil øke i tiden fremover.
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Når overdragelse av avtal
Nils Grytten, leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis, oppfordrer
alle til å komme til enighet uten nemd, og spesielt der det foreligger en junior-senioravtale ved overdragelse.

TEKST: RUNE GEISNES.
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Grytten har vært oppnevnt av
Legeforeningens sentralstyre
som leder av Nasjonal Nemnd for
overdragelse av legepraksis, siden
den ble opprettet i 2006. Nemda
består også av en lege som er
oppnevnt etter forslag i fra PSL, og en
lege som er oppnevnt etter forslag i
fra overlegeforeningen.
- Når det kommer til overdragelse
av praksis i junior-senior-avtale så jeg
har et råd til partene, bli enig uten
nemd. Dette er i utgangspunktet en
polarisert prosess, der selger snakker
praksisens verdi opp, mens kjøper
snakker den ned. Folk må tenke på at
de skal samarbeide i en tidsperiode
etter overdragelsen, og dessverre har
vi eksempler der dette har fungert
dårlig. Hvis man skal jobbe skulder
ved skulder i fem år etter et havarert
samarbeid, så kan det blir tunge tak i
hverdag, sier Grytten.

En friere vurdering ved
overdragelse
Han forteller det var få alternativer i
forkant av opprettelsen av nasjonal
nemnd, og at partene tidligere
måtte sette sammen en nemd på
eget initiativ. Grytten beskriver
situasjonen før rammeavtalene
i 2003 ble fremforhandlet som
sjablongmessig og uoversiktlig, og at
prisen ble beregnet prosentvis ut ifra
virksomhetens omsetning.
- Dette kunne gi urimelige utslag
både ved at gode praksiser ble
priset for lavt, og at dårlige praksiser
ble priset for høyt. Derfor ble det
ønskelig å ha muligheten til en friere
14

Nils Grytten, leder av Nasjonal Nemnd for overdragelse av legepraksis, forteller at de gjør en
skjønnsmessig helhetsvurdering av avtalepraksis ved overdragelse.

Avgjørelsen kan kun omgjøres av
de ordinære domstoler

vurdering ved overdragelse, og at det
ble en rimelig løsning for begge parter
i de tilfellene der kjøper og selger ikke
ble enige om pris, sier Grytten.
Legeforeningen har utarbeidet
retningslinjer for nemndsbehandling

ved overdragelse av avtale
spesialistpraksis. Nemnden skal
følge voldgiftslovens regler med
de tilpasninger som følger av
retningslinjene, og bygger på en
noe enklere og friere prosess enn
ordinær voldgift.

lepraksis havner i nemnd
- Nemndens avgjørelse er
dermed ende¬lig, og kan ikke
påklages eller ankes. Avgjørelsen
kan kun omgjøres av de ordinære
domstoler, og da utelukkende som
følge av eventuelle grove saks
behandlingsfeil, ikke fordi en er
uenig i nemndas vurdering. Ut
ifra det jeg vet, så har dette aldri
skjedd, sier Grytten.

Kan miste retten til å selge
praksis
Blir ikke fratredende og tiltredene
lege enige om overdragelsesbeløpet
innen fire uker etter at tilbud fra
RHF er mottatt, fastsettes prisen av
nasjonal nemnd. Etter utløpt frist så
holder det at en av legene ber om
nemnd. Begge leger er forpliktet til
å medvirke til nemndsbehandlingen
dersom de ikke kommer til enighet.
Dersom legene ikke medvirker,
risikerer tiltredene lege å miste
hjemmelen, og fratredende lege
kan miste retten til å selge.
- Jeg vet ikke om noen tilfeller
der tiltredende lege har mistet
hjemmelen, men det har vært
tilfeller der fratredende lege har
stelt seg slik at vedkommende har
forspilt sin rett til å selge. I slike
tilfeller vil tiltredende lege få en
hjemmel uten noe tilknyttet praksis,
og må selv stå for anskaffelse av
lokaler, utstyr og hjelpepersonell,
eller eventuelt bli en del av en
eksisterende gruppepraksis, sier
Grytten.

Dokumentasjon av større
investeringer
Hvilken spesialitet og mengden
av utstyr i avtalepraksis, fører
ikke nødvendigvis til større
utfordringer, men det faktorer
som nemnda må ta med i sin
vurdering. Grytten påpeker at det
er selger som må begrunne verdien
av den prisen som blir krevd, og
dokumentasjon på innkjøpsår,
pris og spesifikasjoner av utstyr er
viktig. Nemnda forventer ryddighet

ifra den som skal selge, og at
de får relevante og oppdaterte
opplysninger.

Det er ikke slik at vi
skal vite innkjøpsår på
hver en skalpell

- Det er ikke slik at vi skal vite
innkjøpsår på hver en skalpell,
men utstyrselement av en hvis
størrelsesorden er det gjerne
fornuftig å kunne dokumentere, i
alle fall dersom en har forventning
om å få høy pris for det av nemnda.
Vi vil også se i regnskapet på hva
som er avskrevet. Er det veldig lave
avskrivninger over flere år, så vil det
kunne være en indikator på at det
ikke er gjort større innvesteringer i
samme tidsperiode. Det er ikke slik
at vi setter en pris på en spesifikk
faktor, men vi gjør en skjønnsmessig
vurdering av helheten, sier Grytten.

Beliggenhet er avgjørende
for antall søkere
Han forteller at de fleste over
dragelser skjer uten noen konflikt,
men at beliggenhet av praksis ofte
spiller en rolle i forhold til antall
kvalifiserte søkere. Grytten forteller
at de regionale helseforetakene ofte
sliter med rekrutteringen på steder
med lav befolkningstetthet, mens
på de attraktive avtalepraksisene i
større byer er det mange søkere.
Forretningsmessig så foregår dette
i ryddige former, men jeg har
ingen oversikt over salgssum ved
overdragelse utenom de som blir
avgjort i nemnd. Her er det er ikke
noe fullverdig rapporteringssystem
på plass, så jeg oppfordrer alle
til å rapportere inn relevante
opplysninger til legeforeningen ved
salg og kjøp av praksis.

Verdien av opparbeidet
praksis etter ramme
avtalens punkt 11.1
fastsettes etter en
helhetsvurdering, og
begrunnes blant annet
ut fra følgende kriterier:
• Kontinuitet
• Kontorrutiner
• Opplært personell
• Lokalisering
• Utgifter og inntekter knyttet
til pasientbehandling
• Opparbeidet
pasientgrunnlag
• Samarbeidsavtaler
• System i praksisen. Det vil
ha betydning hvorvidt slike
systemer tilfredsstiller de
krav som har vært stilt fra
RHF, jf. rammeavtalens
kap. 7
• Eventuelle husleieavtaler
og andre leieavtaler.
Det vil ha betydning
hvorvidt eventuelle
lokaler er tilrettelagt for
forflytningshemmede
Nemnda kan også hensynta
andre relevante faktorer i den
grad saksforholdet gir konkret
foranledning til det.
Kilde: Legeforeningen.
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Anbefaler alle å ta årets va
I påventa av en effektiv
covid-19-vaksine så opp
fordrer Svein Arne Nordbø,
overlege ved Avdeling for
medisinsk mikrobiologi på
St. Olavs hospital og første
amanuensis ved Institutt
for klinisk og molekylær
medisin på NTNU, alle leger
til å ta årets influensa
vaksine, og at de gjør det
samme til sine pasienter.

TEKST OG FOTO: RUNE GEISNES

Det har vært nesten en halvering
i antall smittsomme sykdommer i
forhold til samme tidspunkt i fjor.
Dette tror han er en heldig bieffekt
av covid-19-pandemien, og forteller
at de som daglig diagnostiserer
infeksjonssykdommer har merket
nedgangen i andre typer infeksjoner.
Svein Arne Nordbø, overlege ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi på St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved
Australia som allerede har hatt vinter, hadde et betydelig lavere antall influensatilfeller enn i et gjennomsnittsår. Han

Ta årets influensa
vaksine, både for å spare
helsevesenet og norsk
arbeidsliv for potensielt
store konsekvenser

- Influensasesongen er fortsatt
ikke i gang, så vi er spente på
hvordan den blir. Australia som
allerede har hatt vinter, hadde et
betydelig lavere antall influensa
tilfeller enn i et gjennomsnittsår.
Rent klinisk så kan det være vanskelig
å skille mellom vanlig influensa
og covid-19, så mitt budskap til
alle er å ta årets influensavaksine,
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både for å spare helsevesenet og
norsk arbeidsliv for potensielt store
konsekvenser, sier Nordbø.

Risikopasienter og helse
personell vil bli prioritert
At det er mange aktører i aksjon med
forskjellige design på en covid-19vaksine, mener han gir at håp om
en vaksine i løpet av noen måneder.
Denne tror han vil bli tilgjengelig for
allmenheten utpå vårparten neste år.
Enkelte kandidater er i sluttfasen av
utprøvingen, deriblant den såkalte
Oxford-vaksinen som Norge vil få
tilgang til.
- En vaksine skal uansett
oppskaleres til enorme mengder

for å dekke behovet, så det blir en
tøff prioritering i forhold til hvem
som får den i startfasen. De med
påvist smitte vil nok trolig havne i
bakerste rekke, da sykdom ved en
gjennomgått infeksjon generelt sett
gir høyere nivå av antistoffer enn en
vaksine, sier Nordbø.
- Jeg håper den økte tendens vi
nå ser av smitte i befolkningen, kun
vil begrense seg til lokale utbrudd.
Det filosoferes om vi er på vei inn
i en andre smittebølge, med tanke
på det vi ser nedover i Europa og i
andre kontinenter, der er vi heldigvis
ikke ennå. Derfor er fortsatt aktiv
smitteoppsporing og testing viktig,
slik at vi får begrenset pandemien

ksine mot sesonginfluensa
Dette kan lett mistolkes
som en ny infeksjon

- Det har vært diskusjon om hvor
lenge en immunitet varer etter at
man er smittet. Basert på erfaringer
vi har med andre coronavirus
som forårsaker forkjølelse og
lettere luftveissymptomer, så er
faren for å bli smittet to ganger
veldig lav. De fleste tilfellene som
er presentert som ny smitte, har
ofte vært langvarige utskillere
av virusarvestoffet. Et lavt nivå
av genmateriale fra viruset eller
antistoffer over tid, kan føre til en
tester negativ på ett tidspunkt for
så å teste positivt på et senere
tidspunkt. Dette kan lett mistolkes
som en ny infeksjon, sier Nordbø.

Institutt for klinisk og molekylær medisin på NTNU, forteller at
er nå spent på hvordan influensasesongen blir her til lands.

når det kommer lokale utbrudd, sier
Nordbø.

Faren for annenganssmitte
Selv om situasjonen er bedre her
til lands sammenlignet med andre
land, så tror han faren for tretthet
i forhold til smitteverntiltak er
stor. Nordbø påpeker det er uvisst
hvordan spredningen kan utvikle
seg fremover, og at kun en effektiv
vaksine vil gi god nok immunitet
for å stoppe en eventuell ny
smittebølge. Han forteller det er
rapportert om enkelttilfeller der
det er holdepunkter for forskjellige
virusstammer og annengangssmitte,
og at faren er størst hos de med
immunsviktsykdommer og eldre.

Ingen indikasjon på
muteringer som vil påvirke
vaksine
Han forteller det er over hundre
tusen virusstammer der alt
arvestoff har blitt analysert, og
selv om det er variasjoner i den
genetiske koden hos ulike stammer,
så muterer ikke covid-19 like raskt
som andre liknende RNA-virus.
Nordbø påpeker at det foreløpig
ikke er flere subtyper av viruset,
men at klynger av virusstammer
med samme genetiske særtrekk
gjør at man til en viss grad kan
spore hvor i verden viruset har sin
opprinnelse.
- Dette er et virus som muterer,
men det har cirka to utskiftninger
av nukleinsyre per måned, noe
som er lavt i forhold til størrelsen
på arvestoffet. Foreløpig er det
ingen indikasjon på at det vil opptre
mutasjoner som en potensiell
vaksine ikke vil ha innvirkninger
på. Men selv om man tester
vaksinerte pasienter som har

dannet antistoffer, så vil det være
en viss grad av usikkerhet om disse
antistoffene vil være i stand til å
beskytte mot viruset med mindre
man tester evnen til å nøytralisere
viruset i cellekulturer, sier Nordbø.

Holder hodet over vannet i
påvente av en vaksine
Selv om Nordbø tror den første
vaksinen kun er måneder unna,
så sier han det er vanskelig å si
hvor effektiv den blir. Han viser til
resultater i fra veterinærmedisinen
som har gode resultater på
koronavaksiner mot noen
koronavirus, men ikke mot alle.
At det samarbeides internasjonalt
parallelt med at det benyttes
forskjellige prinsipper, tror han er
positivt for å få en effektiv vaksine.

Totalt sett så har den
norske strategien fungert
bra så langt, men på lang
sikt så er det umulig å si
hvordan dette ender

- Strategien til helsemyndig
hetene har spart norske liv, det er
bare å se på statistikken over antall
døde i forhold til noen av våre
naboland. Sverige sin strategi som
var basert på flokkimmunitet, har
til nå ikke vist seg å ikke fungere så
godt som forventet. Totalt sett så
har den norske strategien fungert
bra så langt, men på lang sikt så
er det umulig å si hvordan dette
ender. De fleste vest-europeiske
land trår nå vannet mens vi venter
på en vaksine. At det samarbeides
tett i vitenskapelige miljøer, på
tvers av landegrenser, gir grunn til
optimisme, sier Nordbø.
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Hva kan SKIL tilby til

AVTALESPESIALISTER?

Nicolas Øyane, administrer
ende direktør i SKIL, forteller
at på sykehusene så jobbes
det målrettet med kvalitets
sikring, kvalitetsforbedring og
oppfølging av tiltakspakker.
For fastleger og andre
legekontor eksisterte det
tidligere ikke noe tilsvarende,
og er en av årsakene til at SKIL
ble stiftet i 2014.
Tekst: Rune Geisnes. Foto: Privat

Senter for kvalitet i legekontor
(SKIL) er etablert og eiet av Lege
foreningen med underforeninger.
Det er etablert som et non-profitt
aksjeselskap, og formålet er å ha
et breddeverktøy og opplæring i
kvalitetsarbeid på legekontor.
- Praktiserende Spesialisters
Landsforening er medeier i sel
skapet, og vi ønsker derfor å
presentere de produkter som i dag
er nyttige for avtalespesialister. I
tillegg presenterer vi noen tanker
om kvalitetspakker som per i dag er
mest relevante for fastleger, men
som også kan videreutvikles for
spesialistpraksis, sier Øyane.
AKTUELLE KURSTILBUD
SKIL har en del kurstilbud. Noen av
disse består kun av et e-læringskurs,
noen består av e-læringskurs og
gruppemøter. Her er en oversikt
over de kursene som er aktuelle for
fastleger, hvor mange som har full
ført de ulike og foreløpige resultater.
Per i dag er det mest fastleger og
noen sykehusleger som har fullført.
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Nicolas Øyane, administrerende direktør i SKIL, forteller de vurderer å lage en generisk
kvalitetspakke for avtalespesialister innen deres eget fagfelt.

EN MODERNE NETTSIDE
SOM INNFRIR
Nefle står for Nettside for
legekontor, og er utviklet av SKIL
i samarbeid med Legeforeningen.
Den er uavhengig av hvilket
journalsystem og timebestillingssystem man benytter, og kan også
benyttes dersom man bruker
Helsenorge. Per i dag er det 112
abonnenter.

KLINISKE KVALITETSPAKKER
Kvalitetspakkene er kjernen i
SKILs virksomhet og er laget med
inspirasjon fra gjennombrudds
modellen. Kvalitetspakkene består av
tre gruppemøter med forutgående
e-læringskurs. Kursene gir faglig
oppdatering innen sentrale kliniske
emner, og på gruppemøtene
kontrollerer deltakerne egen praksis
ved hjelp av data fra praksis.

- I vår ble Nefle Video
lansert. Dette er en video
konsultasjonsløsning som er
enkel å bruke, både for pasienter
og leger. Når pasienten tildeles
en videokonsultasjon, får ved
kommende en SMS med en lenke
direkte til et unikt videorom, sier
Øyane.

Per i dag tilbys kvalitetspakker innen:

For mer informasjon om Nefle,
se: skilnet.no/nefle/

•
•
•
•
•

Legemiddelgjennomgang
Antibiotikaforskrivning
Gode Pasientforløp for Sårbare
grupper
Gjør Kloke Valg
Sykmeldingsarbeid

- Hver kvalitetspakke er svært
tidkrevende både å etablere og
videreføre faglig. Vi vurderer å

KURS

TYPE KURS

BESKRIVELSE

FULLFØRT

RESULTATER

Kvalitet i E-resept

E-læring + gruppemøte

Beskriver riktig bruk av
e-resept med vekt på
reseptformidleren

E-læring: 231
Gruppemøte: 130

93% anbefaler
e-læringskurset til andre.
Fornøyd med faglig innhold
(8/10)
Opplevd relevans av kurset
(8/10)
Sannsynlighet for å få bruk
for noe neste 3 måneder
(9/10)

Orden og kvalitet
med Trinnvis

E-læring

Beskriver hvordan
man kommer i gang
med kvalitetssystemet
Trinnvis

E-læring: 69

86% anbefaler
e-læringskurset til andre,
resten «vet ikke», ingen nei.
Fornøyd med faglig innhold:
8/10.
Relevans for norske
legekontor 8/10.

Grunnkurs
Kvalitetsarbeid for
Legekontor

E-læring

Gir en grunnleggende
innføring i
kvalitetsarbeid for
legekontor.

E-læring: 199

75% anbefaler kurset til
kolleger.
Faglig innhold i kurset 7/10.
Relevans for norske
legekontor 7/10.

Er under omfattende
oppgradering inkludert
opplegg for et
gruppemøte.
Covid-19-kurs

E-læring + gruppemøte
(planleggingsmøte for
legekontoret).

Gir en oversikt over
hvor man finner
oppdatert informasjon
om Covid og hvordan
kontordriften kan
organiseres. Oppdateres
september 2020.

E-læring: 530
Gruppemøte: 226

92% vil anbefale kurset til
kolleger.
Nytte av kollegadiskusjon for
å planlegge praksis knyttet
til Covid-19 pandemien: 50%
helt enig, 33% delvis enig.
Avdekket minst et
forbedringsområde: 78%.
Realistisk at dette blir
forbedret: 91% ja, 8% vet
ikke, 1% nei.

lage en generisk kvalitetspakke
som ikke er tilknyttet et bestemt
tema, men hvor avtalespesialister
kan velge å benytte vår modell
til å forbedre hva det måtte være
innenfor eget fagfelt, sammen med
andre spesialister innenfor samme
spesialitet. Dette vil vi jobbe med
utover i 2021, sier Øyane.
LITT OM STYRINGSVERKTØYET
SKIL EPORTAL
- Vår tekniske infrastruktur SKIL
ePortal, er en nettbasert portal hvor
alle kan opprette en profil gratis.
Den består av mange moduler,
men disse to er de viktigste for
avtalespesialistene, sier Øyane.

Egen praksis
Den enkelte legen får i SKIL ePortal
oversikt over de kvalitetspakkene
og kursene vedkommende er
påmeldt, og mulighet for å melde
seg på nye aktiviteter. Påmelding
skjer ved at man melder på
en gruppe. Den som fyller ut
påmeldingsskjemaet får automatisk
rolle som gruppeleder, mens
de andre blir inviterte. Se mer
beskrivelse under Kvalitetspakker
og andre kurstilbud på skilnet.no
Legekontor
Under Legekontor-innstillingene har
man oversikt over legene tilknyttet
det enkelte kontoret. Det er også

mulig å legge til andre brukere,
eksempelvis helsesekretærer eller
sykepleiere. Her vil man også ha
tilgang til kartleggingsverktøyet
«Poeng i Praksis», som kan
benyttes på personalmøte for å
kartlegge praksis på fem viktige
akser.
- Herfra styrer man også
tilgang til å redigere nettside
løsningen Nefle, og video
konsultasjonsløsning Nefle
video for dem som har det. Vi
utvikler også en løsning hvor
legekontorene kan sende ut
pasientbrukerundersøkelser til sine
pasienter, sier Øyane.
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Varmende
kantarellsuppe
til mørke høstkvelder

Hva er vel ikke bedre enn en smakfull og varmende suppe nå når høsten
står for dør, og skogens gull skinner på sitt sterkeste?
4 personer:
250 g kantarell
1 stk banansjalott
1/2 stk chili
1/2 dl hvitvinseddik
1/2 l fløte
1/2 l redusert kyllingkraft
50 g smør
Salt
Sviss kantarell, sjalott og chili gyllent.
Hell på hvitvinseddik og la det redusere til halvparten.
Hell så på fløten og kraften og la dette koke godt
sammen.
Kjør det hele sammen på en hurtighakker til en jevn
og fin masse.
Tilsett smør og smak til med salt.

Garnityr:
200 g speket sideflesk
200 g kantarell
1 banansjalott
1 neve finkuttet Gressløk
1 neve Skogsyre
Sprøstek ternet sideflesk, tilsett kantarell og løk og
la det surre til alt er gyllent.
Ha blandingen i suppa og hell over litt av fettet og
dryss over gressløk og skogsyre.
Serveres gjerne med surdeigsbrød med godt smør.
For å gjøre høstkvelden komplett ville
jeg ha hatt en chardonnay fra Jura i
glasset.
Feks: Rolet Côtes du Jura La dent de
Charnet Chardonnay 2018

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.

Håper det smaker!
Vennlig hilsen
Mette Evensen
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HØSTENS
ANBEFALTE BØKER
Fartein Horgar anmelder i dette nummeret ni
av høsten boknyheter. Han er selv aktuell denne
høsten med en romansuite på fem romaner om
Norges rolle i kolonitiden.

VILDE FASTVOLD:

FELT

Gyldendal

HENNING H. BERGSVÅG:

DETTE ER IKKE ET
STILLE STED
Gyldendal

Vilde Fastvold er sosial
antropolog, og «Felt» er
hennes rapport om feltarbeid
i det karibiske turistparadiset,
Martinique. Den ville ikke
sluppet gjennom som besvarelse
til en Masteroppgave, for å si
det sånn, men fiksjon er den
mer holdbar enn det meste.
Fam skal studere postkoloniale
strukturer. En hovedregel er
å holde en viss avstand til sitt
forskningsobjekt, men Fam mislykkes fatalt. «Felt» er en
oppvisning av fagets dilemma: Forskeren som kommer
utefra skal aldri påvirke feltet hun observerer. Dilemmaet
er at forskerens tilstedeværelse i seg selv endrer
forskningsfeltet. Sett fra utsiden er Karibia et eksotisk
reisemål, og det er lett å gå seg vill i eksotiske og erotiske
sjablonger. Bak turistreklamen oppdager Fam en annen
verden, og ved å gi slipp på faglighetens distanse får
hun innpass i et samfunn der arven fra kolonitida lever i
beste velgående. De slavegjortes etterkommere tilhører
samfunnets bunnsjikt, som er administrert av det gamle
planteraristokratiets arvinger. «Felt» er en strålende
romandebut, og viser at kolonialismen ikke tok slutt med
kolonikrigene på femti- og sekstitallet.
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Henning H. Bergsvågs sjuende
diktsamling innledes av
et spørsmål stort nok til å
overmanne en mørkredd
leser. Et jeg observerer et du
i det sistnevnte våkner, for så
å betrakte solens forflytning
gjennom dagen, og til slutt
å konstatere at ikke «et ord
av dette siver ut i skrivingen
din». Dernest spørsmålet
som kaster lys over resten av
boken: «Hvor ble det av alt lyset?» Man har ikke lest
lenge før mistanken om at jeg og du er den samme.
Velger man (noe man ikke behøver for å ha utbytte
av diktene) å lese boken som en dikters samtale med
seg selv, kan den leses som en undersøkelse av selve
skriveprosessen. Dette høres kanskje ikke interessant ut
for andre enn skrivende selv. Ingenting ville være mer
feil. I dette diktuniverset er det å skrive en eksistensiell
beskjeftigelse, og boka en undersøkelse av tilværelsen.
Diktene er alltid tankevekkende, ofte vakre, og løftes av
en stille undring, en lavmælt glede midt i melankolien,
som denne strofen: «Alle trappeoppganger er vakre på
sitt vis. Hele byen er full av dem. Tenk bare så få av dem
vi får se og har nøkkel til. Jeg fikk se din».

JAMES MACPHERSON:

NIKLAS NATT OCH DAG:

FINGAL

1793

Solum Bokvennen

Cappelen Damm

Den irske kriger-poeten Ossian
skal ha levd omkring 300-tallet,
og hans heltekvad ble overbrakt
i muntlig form fra generasjon
til generasjon gjennom nesten
halvannet 1000 år. Helt til den
skotske folkloristen og dikteren
James Macpherson reiste
omkring og samlet dem, og i
1761, utga dem som Ossians
sanger. «Fingal» er en del av
dette. Det beretter om krigen
mellom den keltiske hærføreren Cuchullin, og Swaran
fra Lochlin, (muligens er Norges kong Sverre). Diktet er
høystemte detaljskildringer av trefningene som bølger
frem og tilbake over slagmarken. Autentisiteten hersket
det alltid tvil om, noe som ikke rokket ved verkets
fabelaktige popularitet i datidens Europa. Diktere fra
Goethe til Lord Byron og Mendelssohn lot seg påvirke
av det. Den norske utgaven er praktfullt gjendiktet av
Ivar Havnevik, som også har skrevet et fyldig forord som
behandler alle sider ved dets opphav og betydning.

BJØRN IVAR BERG:

SØLVTYVERIER

på Kongsberg 1623-1861
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Niklas Natt och Dag (ja, det
er forfatterens navn) er ute
med bind to i den historiske
romanserien fra Stockholm. Som
tittelen antyder utspiller den seg
i 1793. Sverige er kolonimakt,
og har satt kraftig fotavtrykk
etter seg på den karibiske øya St.
Barthélemy, hvor også en del av
bokas handling utspiller seg. Øya
er fattig på naturressurser og var
knapt brukbar til annet enn som
mellomstasjon i slavehandelen, noe som ble utnyttet
så til de grader at verdens største slavemarked på et
tidspunkt befant seg her. Forfatteren røper inngående
kjennskap til slaveriet og menneskesynet som gjorde
dette mulig. Men dette er ikke bokas hovedanliggende.
Gjennom hovedpersonen Mickel Cardells etterforskning
av et drap suges leseren inn i et fortidig Stockholms
avgrunnsdype mørke. Miljøskildringer og tidskoloritt
er resultat av et imponerende researcharbeid. Det
overasker ikke at romanen er en suksess.

PIERRE LEMAITRE:

EN HELVETES JOBB
Cappelen Damm

Museumsforlaget

Gjennom en serie mindre og
større forbrytelser gir forfatteren
et levende innblikk i industri
samfunnet på Kongsberg,
gjennom de 200 årene som
gikk i forkant av at Norge
ble et industriland. Fra sølv
forekomstene i gruvene på
Kongsberg ble det edle metallet
fraktet, både ad lovlig og
ulovlig vei, ut til mottakerne.
Bjørn Ivar Berg, forsker ved
Norsk Bergverksmuseum, har lagt ned et formidabelt
arbeid i å gjennomgå rettsdokumenter, og slik belyse
enkeltmenneskers livsvilkår i miljøet rundt gruvene.
Her løftes den ensomme karen som driver tuskhandel
frem, sammen med hele bondelag som snubler over en
sølvforekomst i skauen, og gir seg til å utvinne metallet,
vel vitende om at slik rikdom pr definisjon er kongens
eiendom.

57-årige Alain Delambre er
rasjonalisert bort, og etter fire
år som arbeidsledig ser han
få muligheter for å komme
tilbake i arbeid. Dette borger
for desperate tiltak. Men
en mulighet åpner seg. En
arbeidsgiver viser seg interessert
i CV’en hans, og sammen med
andre jobbsøkere skal han delta
i et rollespill, der det fingeres
et gisseldrama. Å si at Alain
Delambre tar’n helt ut, vil være et understatement.
Christina Revold har oversatt denne veldig elegante
thrilleren til norsk. «En helvetes jobb» er en litterær
lekkerbisken hvor en forfatter som virkelig har full
kontroll på verktøykassa lar alle hemninger fare.
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WENCKE MÜHLEISEN:

ARNT STEFANSEN:

REDD DEG SELV,
LILLE HJERTE

ITALIA. Historien,

kulturen og menneskene
Historie & kultur

Gyldendal

En mann og en kvinne har
vært gift i førti år. Under et
ferieopphold avslører han at
han har innledet et forhold til
en yngre kvinne. Riktignok har
forholdet levd på sparebluss
i mange år, men selve
fundamentet under ekteskapet,
kjærligheten, har hun ikke
tvilt på. Dette er starten på en
selvransakende prosess som
er så vond å lese at du iblant
er glad romanen ikke er tykkere enn sine 150 sider.
Dette ikke ment som advarsel. Tvert imot. Les boka.
Wenche Mühleisen er så ærlig på sin karakters vegne!
Hun avslører grunner og avgrunner i ekteskapet som
institusjon. Ikke minst viser «Redd deg selv, lille hjerte»,
hvor sårbar et menneske blir, og hvor våpenløs det er,
når det bygger tilværelsen på tillit til noe så ustadig som
et annet menneske.

Når den drevne reisereporteren
Arnt Stefansen gir seg støvelen
på Europas sørkyst i vold, gjør
han det med skarpt øye for
historie og kultur. Og følsom gane
for bordets gleder. Han loser oss
fra de tidligste tider, gjennom
møysommelig vekst og utallige
fall, mafiaterror og politisk
korrupsjon, forgangen storhet og
ikke minst, de naturkatastrofer
som både Vesuvs lavaflom over
Pompeii våre dagers turistflom over Firenze er hver
sin ytterkant av - og frem til de vennlige mennesker i
bakgatenes tavernaer, som investerer kjærlighet og flid
i å servere en rett som foredles fra dag til dag. Han har
et våkent øye mot pavekirken og Vatikanets skiftende
posisjon gjennom tidene, og ikke minst, korstogenes
betydning for Venezias, Pisas og Genovas vekst. Når det
igjen åpnes for bekymringsfri italiareise, da er dette boka
du skal lese i forkant av turen.

LINDA BOSTRØM KNAUSGÅRD:

OKTOBERBARN
Oktober forlag

«Jeg trodde det sto
skrevet i stjernene at
det var vi, han og jeg.
Det var også det jeg
sa til deg, da du sa du
ville skilles. Det er lenge
siden du har oppført
deg som om det sto
skrevet i stjernene, sa
du …» skriver Linda
Bostrøm Knausgård i
sin nye selvbiografiske
roman, oversatt til norsk
av Monica Aasprong.
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«Oktoberbarn» er en vidunderlig komponert fortelling
om et problematisk kvinneliv. Linda er barn av vidløftige
foreldre, den ene en uansvarlig skuespiller, den andre
bipolar som det holder. Boken kan i løpet av et par linjer
flytte fokus fra livet med den etter hvert verdensberømte
forfatteren, Karl-Ove, og etter fire barn, skilsmissen fra
ham, livet som tvangsinnlagt pasient på psykiatrisk, livet
som tenåring uten forankring i et trygt miljø, og hvordan
hun tilpasset seg omgivelsene, og med fantasiens hjelp
skapte et levelig rom for seg selv. Inn i beretningen,
som for en stor del fortelles fra psykiatrisk avdeling,
kommer angsten foran elektrosjokkbehandlingen, og
hukommelsestapet i etterkant. Dette er en sterk og
vakker rapport om daglig livskamp.
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Oppd(r)agelsesferd
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.

Fig 1

75 år

Det er 75 siden den annen
verdenskrig var over.
Bearbeidelsen og den moralske
opprydningen efter krigens ufatte
lige grusomheter har vært en
dyptgripende og uhyre vanskelig
prosess. At et land, som en
gang var Europas intellektuelle,
kulturelle og vitenskapelige fyrtårn,
kunne begå historiens grusomste
misgjerninger, den største forbrytelse
mot menneskeheten, er og forblir
fullstendig ubegripelig.
Bearbeidelsesprosessen har tatt
lang tid, særlig i Tyskland. Først i de
senere år, med behørig avstand til
Nazityranni og krigshandlinger, har
man endelig fått en omfattende og
innsiktsfull debatt om emnet. Som
medisinstudent i Tyskland i 1960
årene var man omgitt av minner fra
krigen. Deler av universitetsbyen lå
fortsatt i ruiner, bygninger var sterkt
skadet (Fig 1). På bussen var seter
reservert for krigsskadede
Fig 2

(Fig 2), flere av våre forelesere hadde
arm eller ben proteser. Sjelden
eller aldri ble det snakket om de
bakenforliggende årsaker.

Sommersemester
Håret, smilet, kjolen. Håret,
silkesort i oppsats. Smilet, skjelmsk
og avvæpnende. Kjolen, farge
sprakende, blomstermønstret. Det
var sommersemester, i trykkende,
fuktighetsmettet innlandsklima.

Vi hadde svettet oss gjennom en
forelesning i botanikk, et fjerde
delsfag i rekken zoologi, kjemi og
fysikk. Veien ut av auditoriet ledet
gjennom en have, hvor medisin
aktuell botanikk utgjorde en liten,
blomsterfylt hageflekk (Fig 3). Der
stod hun; kjolen i farveharmoni med
havens blomsterprakt.
Allerede under forelesningen hadde
jeg øynet henne, der hun satt et par
benkerader foran meg. Jeg hadde
ikke vært alene om å kikke over
rekkene. Også en kollega hadde
sett henne. Efter forelesningen var
vi tilsynelatende på vei i samme
retning. Som den raskere, kunne
jeg fyre av en småfrekk rett-påsakreplikk: Jeg var fra Norge og jeg
«eh, hm», kjenner ikke noen tyskere.
Om hun……? Efter litt nølen, et
bekreftende tilsagn. Vi gjennomgikk
mentalt lagrede avtalebøker og fant
en passende dag. Hun, lokalkjent,
foreslo en vinstue i den gamle
bydel (Fig 4). Hun var fra byen,
innfødt Rhindatter så å si; snakket
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hva jeg oppfattet som byens lingo,
en dialekt med mye «schj – lyder,
en sjarmerende, litt rampete tysk
dialektvariant . Jeg ble tiltalt i tredje
person, «Sie», noe som bidro til å
holde meg verbalt på avstand. Hun
dialekterte ordraskt i vei , mens jeg
kjørte verbal ordslalom forbi dativer
og hypotetisk konjunktiv (takk,
Røkkes grammatikk).
Medisinstudiet var farens valg for
enebarnet. Selv ville hun valgt
noe innen humaniora. Min egen
gymnasiale fagbalast, hadde vært
dominert av realfag, men for å
holde konversasjonen i gang, lot jeg
ligninger og skråplan vike for gotikk
og barokk. En enestående anledning
til horisontutvidelse, en kulturell og
sosial «flying start» på det som skulle
bli et 6-årig Tysklandsopphold.

Manerer
Den flyvende starten landet ikke helt
turbulensfritt. Uten at jeg hadde
truffet dem, var min vennindes
foreldre, spesielt faren, svært
skeptisk til forholdet. Var ikke dette
en lykkejeger på erobringstokt i
byens overklasse? Skulle han allikevel
ha planer om å gjøre kur til ene
datteren, burde det skje med stil. Far
og datter la en plan for nordboerens
introduksjonsvisitt: Et lynkurs i
kontinental, høvisk dannelse. Jeg
skulle gjøres «Salongfähig. Faren
hadde alliert seg med en «manér
lærer», en troppsfører fra hans gamle
studentorganisasjon, («Verbindung»),
en katolsk sådan. Det skulle bli et
dannelsesseminar over en flaske vin:
Jeg skulle møte presis. Ha med

Fig 3

blomster, dog ikke hvite nelliker.
Blomstene skulle befris fra inn
pakningen før de ble overrakt. For
all del ikke overlate blomsterutpak
ningen til personal eller vertskap.
Man ville bli tatt imot av et medlem
av tjenerstaben. Vedkommende
ville geleide kandidaten inn i et
mottagelsesrom. Der skulle man
vente i 15 minutter. Sigaretter ville
være satt frem, man kunne røke én.
Den måtte stumpes idet husfruen
kom inn.
Presentasjonssamtalen var satt til 15
minutter, muligens mindre, men slett
ikke mer.
Bykart ble anskaffet, adresse notert
og adkomstvei avmerket. Unektelig
litt nervøs:
Forestående møte med tysk over
klasse, med eim av fordums adel.
Blomster i klam hånd. Papiret ble

slengt over nærmeste gjerde. Porten
til angitt husnummer gikk automatisk
opp, uten at jeg hadde trykket på en
eneste knapp (Fig 5). En grusgang
førte til trappeinngangen.
Presis klokken 19.00, som en gjøk
urets værjomfru, dukket tjeneste
piken opp. Hun grep resolutt den
nylig utpakkete blomsterbukett,
geleidet meg til samtalerommet
og forsvant. Jeg hadde aldri klart å
røke på ordentlig. Som gjennom
barket allergiker, hostet jeg av
minste røkantydning, men for
konformitetens og duftens skyld,
kunne jeg vel alltids ta et par
uinhalerte drag, mens jeg bladde i
«Schöner Wohnen». Sigarettrøking
og skumlesning ble avbrutt efter 15
minutter, da en usedvanlig elegant
dame, medio 40, gled inn i rommet.
Jeg hadde lært «Å kysse hånden».
Fomlet først litt med fingrene, men
fikk lagt hennes høyre hånd over

Fig 4

Fig 5

26

&

kropp
sjel

Fig 6 B

min ditto, bøyde meg ned, holdt
leppene over hennes hånd, men
kysset den ikke, akkurat som min
lærer i pene manerer hadde sagt. Jeg
presenterte meg som stud med Einar
Berle, hun som Frau Doktor, hennes
manns tittel, ikke hennes. Spørsmål i
haglende tetthet:
Oppvekst? Mine foreldre? Hvorfor
Tyskland som studieland? Om jeg
hadde lest Thomas Mann? Skåret
konversasjonspoeng på Hamsun.
Besøket, ble avsluttet efter 15
minutter. Jeg fikk ta med husets
datter ut noen dager senere. Faren
hadde jeg hverken hørt eller sett noe
til.

Et gammelt foto
En dag ble jeg bedt til aftens,
Abendbrot. Hushjelpen var den
samme som sist. Ledet meg inn i
mottakelsesrommet, hvor mor og
datter kom inn efter obligatoriske
15 minutter. Faren var i sykebesøk.
Litt boblevin – tysk sekt, før maten?
Det smakte som champagne, men
det hadde man visst ikke lov å si. I
spisestuen damaskdekket rundbord,
bestikkmøblert med sølv. En
bugnende Lazy Susan sentralt. Om
jeg ville ha øl eller vin til maten?
Det var ikke spørsmål rød eller hvit.
Det var en type vin, hvit. Den kom,
fikk jeg vite, i alle slags varianter og
kunne dermed brukes til det meste,
fisk som kjøtt. Til alt. Selv var jeg
vant til dry Martini med Gin laget
av legesprit, eller Sherry før maten,
og til maten rød, alltid rød, polets
6 kroners, gjerne hurtigtemperert
på radiatoren. Hvitvin til reker, hvor
rekesmaken tok innersvingen på
den obligatoriske Bordeaux Blanc.
I 6 kronersklassen den også, søt
udrikkelig og billig. Hushjelpen, nu
i serveringsforklede med tilhørende
hode oppsats, skjenket vin i klare
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glass med grønn tykk stett. Vinen var
lys, svakt gulfarget. Blomsterduftene
og med en smak jeg aldri hadde
opplevet tidligere, en blanding av
frukt og blomst og en anelse av noe
steinaktig, skifer? Dette var «Husets
Vin», husets i ordets rette forstand,
fra familiens vinmarker. Vertinnen
var datter av en vinbonde, hennes
bror drev nu godset. Om jeg likte
den? Likte var bare fornavnet. Det
fulgte en lengre diskusjon om vin og
vindyrking. Det ble fra nu av Riesling,
bare Riesling (Fig 6). Forsamlingen,
nu komplett efter farens retur, begav
seg inn i stuen.
Hvor i Norge kom jeg fra? Født i
Bergen, oppvokst i Oslo. Hva jeg
synes om Tyskland? Jeg var forberedt
hjemmefra. Ikke snakke om krigen
med mindre du blir bedt om det.
De som hadde overlevd den annen
verdenskrigs grusomheter, ville
helst ikke rippe opp i onde minner.
Og, en annen ting. Husk at de tyske
okkupantene var unge menn, 18 –
19, sendt til Norge under påskudd av
å redde oss fra engelskmennene. Så,
jeg spurte ikke om krigen. Det gjorde
derimot faren. Fra Norge, ville han

vite? Han hadde selv vært der, over
tid. Flott land, trivelige mennesker.
Som turist? Han svarte ikke, men
gikk bort til skrivebordet, trakk ut en
skuff og tok uten en falmet konvolutt,
merket IG Farben. Forsiktig tok han
ut innholdet. Det var fargebilder. Et
av fotografiene viste uniformerte
menn, stående på en brygge. Én
av dem: En ungdomsutgave av
verten. Motivet virket kjent (Fig 7).
Det var Oslo havnebasseng med
Honnørbryggen i forgrunnen. Min
venninnes far hadde altså vært
i Norge, under krigen. Kommet,
som 18 åring, for å befri landet fra
engelskmennene. Oppholdet skulle
for hans vedkommende strekke seg
over år. Det var angivelig første gang
efter krigen at han hadde tatt frem
bildene.

Fig 7

Fig 7
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