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KUNNE DU TENKT
DEG Å ANNONSERE
I LEGEKUNSTEN?
DET ER MANGE MÅTER Å MARKEDSFØRE SEG I DAG
OG METODENE HAR BLITT STADIG MER KREATIV.
Annonser i selve bladet?
1/1 side: 10 800 kr
1/2 side: 6 000 kr
Bakside: 12 800 kr
Ta kontakt for spørsmål eller henvendelser på:
annonser@legekunsten.no

Vil du skrive en kronikk?
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•

Få gjerne hjelp av en god venn til å vurdere ideen og lese korrektur.

•

Send inn ferdig kronikk til erlend.froland@legekunsten.no

•

På tidsskriftet.no finner du en forfatterveiledning om hvordan du kan skrive en god kronikk.

•

Legekunsten har ingen absolutte begrensninger på antall tegn og ord.

•

Send med bilde av deg selv, og informasjon om navn, stilling, sted. etc.

•

Send gjerne med andre bilder også, som illustrerer saken. Husk god oppløsning!

•

Det vil bli opplyst om at kronikken speiler din mening, du må selv ta stilling til om du har
interessekonflikter eller forbindelser som det er lurt å opplyse om.

INNHOLD

NR 3 • 2021

04 Redaktørens ord
06 Avtroppende og påtroppende leder i PLS
NYHETER/AKTUELT
08 Høie, høyre og helsetjenester
11 Ingen førtiårskrise å spore hos PSL
15 Valg spesial
26 Kork tavla

08

DEBATT
24 Fra Høyre til FrP til Helsepartiet!
KROPP & SJEL
28 Høstens anbefalte bøker
31 Høstviner
32 Flammende sølv
36 Legendariske legeturer

UTGIVER
Praktiserende Spesialisters Landsforening
ANSVARLIG REDAKTØR
Erlend Frøland
erlend.froland@legekunsten.no
Telefon: 993 72 723
REDAKSJONSRÅD
Frøydis Olafsen
Vibeke Huun Birkeland
Erik Dyb Liaaen
Bente Øvensen
Seifried Wenus
Irina Eide
Alexandros Lazaros Stefou

11

BIDRAGSYTERE
I DENNE UTGAVEN
Malou Røsand Landsem
Håkon Solbakk
Fartein Horgar
Einar Berle
FORSIDE:
Stortinget (Foto: Erlend Frøland)

LEGEKUNSTEN
Meddelelsesblad for Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL)

UTGIVELSESDATO
1-2021: 25. mars
2-2021: 15. juni
3-2021: 3. september
4-2021: 1. desember
MATERIELLFRISTER
1-2021: 17. mars
2-2021: 28. mai
3-2021: 15. august
4-2021: 26. november

36

ANNONSER
Gunnarshaug Trykkeri AS
Toralf Losvik
toralf@gunnarshaug.no
1/1 side: 10 800 kr
1/2 side: 6 000 kr
Bakside: 12 800 kr
GRAFISK DESIGN
Gunnarshaug Trykkeri AS
Thomas Torgersen
thomas@gunnarshaug.no

VIL DU HA LEGEKUNSTEN I POSTKASSEN DIN?
Send spørsmål eller henvendelser til
abonnement@legekunsten.no

INTERNETT
www.legekunsten.no

ISSN: 0804-1717

3

Redaktørens ord

Årets tredje nummer blir en “Valg
Spessial”. Den fjerde statsmakt,
representert ved Legekunsten, har
dratt til hovedstaden for å møte to
av de øvrige entitetene – henholdsvis
den utøvende og lovgivende makten
for å høre hvordan Helse-Norge bør
styres fremover. Folkets dom vil falle
den 13. september.
Ønsket om å lage et nummer som
tematiserte valget kom tidligere i
år. Jeg ville også gjerne ha med en
reportasje fra Helseminister Bent
Høies siste åtte år ved makten og
gå inn på detaljer rundt utviklingen
av avtalespesialistordningen frem
til i dag. Slik ble det ikke helt – fordi
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for en ung mann er fremtiden mer
interessant, så det ble derfor mer
spørsmål om fremtiden enn fortiden.
Jeg opplevde dessuten at Statsråden
også var veldig interessert i
fremtiden.

skjer rundt deg hele tiden der du
jobber, lever og bor. Intervjuet med
Høie ble mitt grunnlag for å spørre
de andre partiene spørsmål slik at du
som leser kan få et sammenlignbart
grunnlag for å hjelpe din beslutning.

Abraham Lincoln sa om fremtiden,
at den mest pålitelige måte å spå
fremtiden på er ved å skape den
selv, og det er det vi skal gjøre ved
det kommende Stortingsvalget, men
også hver dag etter valget ved de
bidrag som hver enkelt kan gjøre i
løpet av en hverdag.

Personlig har jeg lært veldig mye av
dette nummeret. Jeg har lært om
hvordan politikk som fag fungerer.
Jeg har lært at forbud mot caps
på Stortinget er et spørsmål om
kutyme og ikke sikkerhet. Jeg har
også lært mye om å intervjue, og
prosessen rundt. I juli var jeg så
heldig å få intervjue Statsminister
Erna Solberg da hun besøkte St.
Olavs hospital HF den 30. juli. Hun

Ditt politiske engasjement begrenses
ikke til én dag i skuddåret. Politikken

var innom for å se på pakkeforløpet
ved Nasjonal kompetansetjeneste for
sammensatte symptomlidelser. For
en enkelt gutt fra Sunnmøre var det
et stort møte. Å bli vinket til siden av
PST for så å få spørre Statsministeren
spørsmål mens viktige folk blant
annet RHF-leder Stig Slørdahl (som
forøvrig var Dekan på Det medisinske
fakultet da undertegnede var fersk
medisinstudent) står rundt å følger
med er rett og slett fryktelig kult.
Dessverre ble det litt på sparket
ettersom jeg i utgangspunktet var på
vei hjem fra det jeg ennå trodde var
en helt vanlig dag. Vi hadde avtalt at
en kompis skulle ta opp lyd – dette
var tross alt viktig. Intervju i tidligere
nummer har jeg enten transkribert
spontant over videochat, eller notert
med akkompagnement fra eget
minne. Jeg er tross alt turnuslege
– og hvis det er én ting vi kan så er
det å huske lange anamneseopptak
som og dokumentere møter med
mennesker.
Amatørmessig fremgang førte til at
lydopptaket uteble. Forfjamset går
jeg bort til min kompanjong etter
møtet og sier; “OK, vi må skru på
en video eller noe og gå igjennom
alt som ble sagt – fordi jeg husker
ingenting.” Svaret jeg fikk tilbake
var; “jeg husker ingenting jeg heller.”
Vi var rett og slett blitt starstruck.

Det er kanskje derfor de kaller Erna
for “stjerna”. I ettertid har jeg vært
inne på å og fabrikkere et godt
intervju ut fra Høyres partiprogram
og forsøke å sende det til sitatsjekk
hos pressesjefen i Høyre, men det
fikk jeg meg altså ikke til å gjøre.
Det gjør fortsatt vondt å høre den
videoen vi tok opp i ettertid for å
forsøke å redde intervjuet. Derfor
har jeg konkludert med å skrive om
møtet mitt istedenfor og tilstå min
udugelighet. Man lærer så lenge
man lever, og nå har jeg sannelig
lært. Det var et veldig trivelig møte.
Jeg kan ikke huske å ha følt meg så
kul før. Og jeg skulle ønske at jeg ikke
har amnesi for selve hendelsen.

Jeg synes våre folkevalgte er
forbausende lett tilgjengelig når
det er behov – og iallefall når det
er valgkamp er de også ganske
hyggelige folk alle sammen. Det kan
ta litt tid å koordinere både før og
etter intervjuer – og paradoksalt nok
er det ikke de fruktene som henger
høyest som tar lengst tid å plukke.
Jeg skulle ønske jeg kunne delt mer
om opplevelsene rundt og nyansene
i intervjuene som ikke alltid kommer
frem i tekstformat.
Jeg vet allerede hva jeg skal gjøre
bedre til neste valgkamp, men enn
så lenge får vi nøye oss med denne –
godt valg!

LEGEKUNSTENS
NESTE NUMMER
•

Introduksjon av nytt styre og intervju med
ny leder i PSL, Erik Dyb Liaaen.

•

Intervju med Grete Aasved, Direktør ved
St. Olavs hospital HF

•

Og mye, mye mer...

•

Det blir også jule-quiz og i vinspalten får vi
flere forslag enn bare vin, når vi skal se på
gode kombinasjoner til julematen
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Kjære kollegaer!
Takk for et jubileumsmøte med et godt faglig
program, en flott sosial ramme og mange
interessante diskusjoner! Heldigvis greide vi
å gjennomføre et fysisk møte med rekordstor
oppslutning til tross for den pågående
pandemien.
Takk for alle bidrag fra dere som var
med som arrangører, foredragsholdere
og deltakere. Uten dere hadde ikke
gjennomføringen av jubileumsmøtet
vært mulig. Takk for alle innspill som
bidro til refleksjon og dermed påvirkning
i hvilken retning PSL skal fortsette.Dette
engasjementet hos dere medlemmer, som
er så viktig også på andre arenaer, for at PSL
skal være synlige og få gjennomslag. Takk til
dere som stilte til valg, og spesielt til dere
som utgjør det nye styret i PSL. Dere har
påtatt dere et spesielt ansvar på vegne av
medlemmene!
Noen av dere har hatt verv fra tidligere, for
andre er det første gang. Uansett kan dere
se fram til et viktig og inspirerende arbeid
i Legeforeningen med kolleger i tillegg til
et sekretariat i front. Noe av det dere skal
jobbe med er langvarige prosesser, slik
undertegnede også har erfart i to perioder
som leder i PSL.
Saker som utfasing og omdisponering av
hjemler, innføring av ISF og felles registrering
til NPR og Helfo er noe av det som har pågått
lenge og som kommer tilbake etter noen års
pause. Tillitsvalgtsarbeid kan med andre ord
være en tålmodighetsprøve. Men det er også
en mulighet til å tilegne seg ny kunnskap,
utvide nettverket, få inspirasjon og bruke
andre sider av seg selv.
Dette er noe av det jeg i takknemlighet ser
tilbake på etter fire år som leder i PSL.
Takk til dere alle, og takk for meg!
Og husk: Vi gir oss ikke, og sammen er vi
sterke!
Frøydis Olafsen
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Tusen takk for tilliten ved å bli valgt til ny leder i PSL.
Det er en ære å få ta over stafettpinnen etter Frøydis Olafsen og få
lede styret i PSL. Jeg føler sterkt på ansvaret det innebærer. Frøydis
fortjener stor takk for innsatsen for PSL i en helt ekstraordinær tid, og
hun har i tillegg bidratt til å tale PSL sin sak gjennom sitt engasjement
i Sentralstyret.
For fire år siden kom jeg inn i styret som møtende varamedlem og jeg
har hatt en bratt læringskurve. Jeg har blitt kjent med PSL og resten av
Legeforeningen som en god organisasjon med et solid sekretariat og
engasjerte tillitsvalgte.
Det nye styret ivaretar både kontinuitet og påfyll av friske krefter
og har bred sammensetning både ifht tillitsvalgterfaring, faglig og
geografisk. Med et motivert styre, et godt sekretariat og en solid
JA-avdeling i ryggen er vi godt skodd for samarbeid om utfordringene
som kommer.
Legekunsten har fått en renessanse, og vi har fått en svært engasjert
og iderik redaktør som bidrar til å utvikle bladet på en veldig god
måte, og jeg har tro på at Legekunsten blir et nyttig verktøy for oss i
arbeidet med å nå våre mål.
Tidens melodi er ønsket om bedre kontroll med avtalespesialister,
og vi har viktig arbeid foran oss ifht innføring av rettighetsvurdering
i psykisk helsevern og oppfølging av andre deler av Rammeavtalen.
Økonomi og finansieringsmodell er viktige spørsmål for oss – både
som fundament for drift av praksis, men også avgjørende faktor i
organisering av spesialisthelsetjenesten. Dette har kommet veldig
tydelig fram i utredningsarbeidet om ISF og forhandlinger om
Normaltariffen.
Jeg ønsker å bidra til at avtalespesialistordningen skal fortsette å
være en viktig del av den offentlig finansierte helsetjenesten og at
arbeidet som gjøres i landets mange praksiser blir synlig og anerkjent.
Jeg brenner for å utvikle vårt omdømme gjennom oppfølging av
Rammeavtalen og godt samarbeid med HF, RHF og myndigheter.
Autonomi og frihet i egen arbeidshverdag må ivaretas, samtidig som vi
skal fortsette å levere helsetjenester av høy kvalitet tilpasset behovet i
samfunnet. PSL er også en forening for praktiserende spesialister uten
avtale, og selv om behovet for oppfølging av sentrale avtaleparter ikke
er det samme, er det viktig å ha en god yrkesforening i ryggen.
Spesialister utenfor sykehus står for en stor og viktig del av aktiviteten
i spesialisthelsetjenesten, og uavhengig av hvem som skal styre landet
etter Stortingsvalget må de regne med oss også i fortsettelsen!
Godt valg!
Erik Dyb Liaaen
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Høie, Høyre
og helsetjenester
Legekunsten møter til intervju med Helse- og omsorgsminister Bent Høie
i hans kontorer ved Helse- og omsorgsdepartementet.
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Hva er morgendagens utfordringer
til norsk helsevesenet i Norge?
Det er et stort spørsmål. Det som er
den største utfordringen er å få en
sammenheng mellom det behovet
av helsetjenester som befolkningen
har, og antallet kompetente ansatte i
tjenesten. Vi må unngå at det blir et
stort sprik mellom de to. Under dette
ligger det flere ulike svar – men i
hovedsak handler det altså om at
behovet ikke øker langt utover det
helsetjenesten greier å møte. Da
må vi både redusere behovet og øke
helsetjenesten – slik at disse grafene
holder seg sammen.
Hva er løsningen på denne
utfordringen?
Det kan være ganske mye. Som
nevnt må behovet reduseres, og
da vi må skape et helsefremmende
samfunn slik at behovet blir mindre
selv om vi blir flere som blir eldre.
Rett og slett skape bedre helse i
befolkningen. Det er noe av det
viktigste, og det at vi evner å
prioritere å bruke helse-ressursene
våre til de riktige områdene. Det er
de menneskelige ressursene som er
den største knapphetsfaktoren. Og
så handler det selvsagt om penger.
Men de menneskelige faktorene er
en større utfordring enn økonomien.
Dette betyr; mer helsefremmende
arbeid og forebygging, fortsatt
tydeligere prioriteringer fremover og
så må vi skape en helsetjeneste som
gjør at flinke og unge mennesker
ønsker å jobbe i helsetjenesten, og
bli værende i jobb – forhåpentligvis
til de går av med pensjon.
Det med å kunne stå i jobben og
bli værende bringer oss over på
mitt neste spørsmål – finnes det en
løsning på fastlege-krisen?
Ja, jeg mener det. Jeg mener
at løsningene på situasjonen vi
står i ligger i den forpliktende
handlingsplanen som ble lagt
frem i fjor. Den peker på alle
utfordringene og baserer seg
på et godt kunnskapsgrunnlag
opparbeidet over lang tid. Noen
av dem som stod utenfor arbeidet
med planen har kritisert dette,
men partene i trepartssamarbeidet
(Legeforeningen, KS og Oslo
kommune) som var del av prosessen
var enig i at det var viktig med en
god analyse i forkant. Derfor svarer

den også godt på situasjonen: Det
handler både om å gjøre ordningen
mer attraktiv for dem som skal
inn i ordningen, og holde på dem
som er der. Vi har fått på plass
en mye bedre ALIS-ordning for
allmennlegetjenesten som er bedre
organisert og gir mer trygghet og
mer forutsigbarhet enn tidligere.
Vi prøver ut teambaserte praksiser,
som skal legge til rette for mer
tverrfaglig samarbeid og en mer
hensiktsmessig arbeidsdeling.
Det handler også om økonomisk
trygghet og tid – to aspekter som
krever vesentlig fokus for å gjøre
jobben som fastlege attraktiv. Både
når det kommer til rekruttering, og
det å bli værende i jobb som fastlege
videre.
Når det kommer til tid, så handler
det både om fritid og arbeidstid.
Vi har økt basistilskuddet med mål
om å redusere arbeidsbelastningen
noe. På den måten vil vi forsterke
utviklingen med reduksjon i
listestørrelser – samtidig som man
ivaretar økonomien. Forslaget
om økningen kom som en ekstra
satsning i revidert statsbudsjett i
år, noe som ikke er vanlig å gjøre,
men samtidig var viktig for å
være tydelig på at høy fremdrift
på handlingsplanen er en viktig
prioritet. Vi vet at legevakt utgjør
en stor andel av vaktbelastningen
for mange fastleger, og fungerer
som rekrutteringshinder i mindre
kommuner. Vi har igangsatt et
omfattende arbeid på legevakt, for
å få et bedre kunnskapsgrunnlag
om vaktbelastning. Vi jobber også
med å se på hvordan prosessen
med utstedelser av attester
og erklæringer kan bli mindre
tidkrevende.
Vårt utgangspunkt er at det ikke er
ønskelig at fastleger i hovedsak skal
være kommunalt ansatte, men drive
egen praksis med det som medfølger
av fleksibilitet. I store deler av landet
er det imidlertid slik at kommunal
ansettelse er løsningen – men alle
kan ikke være kommunalt ansatt, da
vil problemene med fastlege-krisen
forsterkes, ikke løses.
Apropos løsninger – hvordan ser
du for deg at avtalespesialister kan
inngå i løsningene til utfordringene

som Norsk helsevesen står overfor?
Hvilke muligheter finnes fremover?
Avtalespesialistene, som jeg tidligere
kalte “vår uslepne diamant” [red.
anm.: Legekunsten 1-14], har
jeg hele tiden ment er en styrke i
helsevesenet. Det har skjedd mye i
løpet av min tid som helseminister,
og jeg mener diamanten har blitt
mer slipt. Vi har fått landet noen
ganske krevende prosesser. Jeg
skulle gjerne ønsket at noen av
prosessene hadde gått raskere
og har vært utålmodig på dét,
men det var noen grunnleggende
utfordringer som måtte på plass
før man kunne oppnå en utvidelse
av ordningen som jeg hadde – og
har – ambisjoner om. Nå har vi
etter hvert landet en god løsning for
avtalepraksis i psykiatri og psykologi
med felles henvisningsmottak og
rettighetsvurdering av pasienter.
Det har vært et eksempel på en slik
hindring som var i veien for RHFene
før de kunne kraftig øke omfanget
av ordningen. Nå som dette er i
land, tror jeg kravet jeg har gitt om
å øke antallet avtalespesialister vil
gi resultater. Så er det tilsvarende
utfordringer for andre spesialiteter
som må løses fremover – men nå
har vi et enda bedre fundament
for å utvide ordningen. Målet er
en situasjon der man som pasient
ikke er avhengig av å komme fra
det éne eller andre stedet for at
pasientrettighetene ivaretas eller
at behandlingsalternativene er
like. Avtalespesialistene er en
veldig god, nær og effektiv del av
spesialisthelsetjenesten.
Psykisk helse vet jeg er noe du
brenner for – hva er det som blir
viktigst på det området fremover?
Det viktigste er hensynet til
pasientene. Enkelte steder har det
vært helt uakseptabelt. Det kan
ikke være slik at pasientene drar
fra fastlegen med en lang liste over
avtalepsykologer eller -psykiatere
som man selv må ringe rundt til
og nærmest snakke seg inn på en
venteliste. Det kan gi store ulikheter
og hindre noen som trenger hjelp fra
å bli prioritert riktig. Det er ikke sånn
vi ønsker det skal være. Pasientenes
rettigheter må ivaretas slik at de blir
vurdert og prioritert slik at de med
størst behov raskest mulig får riktig
hjelp. Det er utrolig viktig.
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Fritt om fritt behandlingsvalg.
Hva er bra, hva kan bli bedre –
fallgruver?
Det som er bra med ordningen, og
en av hovedgrunnene for ordningen,
er at vi mener det har en egenverdi
at pasienten har mulighet til å velge
mellom ulike behandlingstilbud.
Det må selvsagt være en standard i
bunn, men kanskje med ulik profil.
Det er viktig ikke minst innenfor
rus, psykisk helse og rehabilitering.
Fritt behandlingsvalg bidrar til
et mangfold som jeg mener vi
ikke vil greie om vi bare baserer
oss på et rent anbudssystem. Da
kommer jeg over på den andre av
hovedgrunnene, og det har med
tilbud og ventetid å gjøre. Vi ser at
anbudssystemet er vel og bra – og
det ligger jo i bunn – men det har
også den bivirkningen at behov og
tilbud som pasientene ønsker kan gå
tapt. Da er det ikke noe alternativ
igjen for det annet enn å gå over til
det private markedet, og da blir det
et tilbud bare for de som er i stand til
å betale.
Det er altså to gode grunner
for at fritt behandlingsvalg bør
videreføres. Det ene handler om
et grunnleggende prinsipp om
valgfrihet og mangfold. Det andre
er at det etter min mening er den
beste forsikringen vi har mot et
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todelt helsevesen hvor enkelte
tilbud blir reservert for et fåtall. Det
ser vi på mange av de tilbudene
som aldri vant anbud tidligere.
Kvalitetsmessig var de gode, men
anbudene var begrenset. Nå har
de blitt en del av den offentlig
finansierte helsetjenesten og
bidratt til reduserte ventetider. Så
vet jeg at det er flere som arbeider
i den offentlige helsetjenesten
er kritisk til ordningen fordi de
mener at det er urettferdig at
disse tjenestene finansieres over
helseregionenes budsjetter, men
da mener jeg det er viktig å minne
om at helseregionene i Norge blir
finansiert med utgangspunkt i sitt
sørge for-ansvar for innbyggere i
regionen. De blir ikke finansiert med
tanke på at de skal ha en bestemt
form for virksomhet og sykehusdrift.
Det er sørge for-ansvaret som
gir finansieringen, og alle disse
pasientene er rettighetsvurdert og
skal ha helsehjelp. Så med mindre
pasientene blir friskere av å vente,
uten å trenge behandling, så er
fritt behandlingsvalg en ordning
som bidrar til at flere pasienter
får raskere hjelp, uten at det at
det koster mer. Institusjoner som
er en del av fritt behandlingsvalg
får som hovedregel lavere betalt
per behandling, enn det man får
betalt gjennom anbudsordningen.

Vi er veldig nøye på at det ikke
skal lønne seg å satse utenfor
anbudsordningen. Alle skal være
motivert til å vinne et anbud, men
hvis man ikke vinner anbudet,
skal de fortsatt kunne behandle
pasienter – til en litt lavere sats enn
anbuds-rammene. Der informasjon
om anbudspriser ikke har vært
tilgjengelige, har Helsedirektoratet
beregnet prisene ut fra kostnadene
i offentlige sykehus – men med
fratrekk for de kostnadene private
aktører ikke har, for eksempel
knyttet til beredskap. Så selv om vi
er interessert i å utvide ordningen,
er vi også veldig nøye på at dette
ikke er en ordning som skal gjelde
for alle diagnoser og pasienter.
Vi avveier derfor hele veien med
hensyn på hvilke områder det
er lange ventetider, hvor det er
gode og reelle tilbud og at det kan
gjennomføres uten at man setter
sårbare fagmiljøer i fare. Dette får
vi råd om fra helsedirektoratet hele
veien, i samråd med de regionale
helseforetakene, slik at ordningen
ikke brukes ved kontraindikasjon.
Siste spørsmål – hva er Høyres
helsepolitiske fanesak, hvis man må
velge én ting?
Det er vår visjon om pasientens
helsetjeneste. Jeg oppfatter at hele
helsetjenesten nå er preget av denne
visjonen gjennom de siste 8 årene
– og det er jeg veldig stolt over. Jeg
tror at det har bidratt til å utfordre
helsetjenesten, men på en slik måte
at både pasientene og de som
jobber i helsetjenesten kjenner seg
igjen i denne måten å arbeide på:
Å hele veien ha en måte å jobbe på
hvor pasienten ses på som en ressurs
og kan bidra i sin egen behandling,
men også utforme organiseringen
av tjenestene. Alt vi gjør bidrar til å
underbygge den visjonen.

Ingen førtiårskrise
å spore hos PSL
Spenningen var stor hos Legekunsten når en 30 år gammel redaktør skal møte
en forening hvis gjennomsnittsalderen er like høy som pensjonsalderen til
politifolk – men det er slett ikke et hav av gråhårede manker man møtes av når
man skuer utover en fullsatt sal til et fulltegnet arrangement. Praktiserende
spesialister sådd ut med én meter avstand. Alder er bare et tall
TEKST OG FOTO: ERLEND FRØLAND
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beskriver som en fremtidsrettet
forening i PSL. Han benytter også
anledningen til å reklamere for den
nye satsningen Legespesilister.no
som gir oversikt både for leger og
pasienter. Dermed gir det en enkel
markedsføring på et samlet sted, og
dessuten er slike digitale plattformer
en nødvendighet i tiden. Klikk deg
inn for å registrere din praksis.
Til og med Statsminister Erna
Solberg kommer med en gratulasjon
på jubileet og priser PSL for et godt
samarbeid som har gitt en bedre
helsetjeneste.

Legekunsten erfarer at styrearbeid
ikke bare er faglig meningsfullt, men
også sosialt og trivelig. Før kurset
startet ble det dessuten gjennomført
landsrådsmøte. I åpningen av kurset
løfter PSL-leder Frøydis Olafsen frem
viktigheten av engasjement for å
oppnå videre utvikling. Engasjement
blir et tema når PSL både ser inn
i glasskulen, og tar et historisk
tilbakeblikk i løpet av tidenes
administrasjonskurs.

Legelivet og legehelse
Den første dagen på
administrasjons-kurset har et sterkt
fokus på legeliv og -helse. Dette
er tema og tittel for Ingunn Amble
sitt innlegg. Hun er overlege i
psykiatri og Leder av ressurssenteret
Villa Sana. Amble forklarer at
det er jevnt god tilfredshet hos
leger som gruppe – men det er
variasjoner i feltet. De som scorer
øverst på tilfredshet er nettopp
de praktiserende spesialistene.
Amble spør forsamlingen om
det kan ha noe med høyere grad
av autonomi å gjøre? Et annet
fenomen er at tilfredsheten øker
proporsjonalt med hvor lenge man
har stått i arbeid, mens unge leger
i LIS1 og LIS2 stillinger ofte scorer
dårligere. Dette er med å trekke
sykehuslegene som gruppe ned
på gjennomsnittsmålingene. De
som scorer lavest er fastlegene.
Tilfredsheten hos denne
yrkesgruppen har vært jevnt
fallende de siste årene og scorer nå
lavest blant de ulike yrkesgruppene.
Dette kan være et uttrykk for økt
arbeidstrykk. Amble forklarer tegn
og symptomer på økt stress og
viktigheten av å identifisere dette
tidlig nok til å intervenere før man
ender opp utbrent.

Videohilsener i anledning
jubileet
Den avtroppende og påtroppende
presidenten i legeforeningen
sender sammen en videohilsen
hvor de gratulerer med jubileet.
Hermansen påpeker at det er
ingen annen forening som har
blitt omtalt som “en diamant” og
siterer Helseministeren. Rime ser

Andre viktige tema i løpet av den
første dagen var forsikrings- og
pensjonsordninger. Hva gjør man
hvis man blir syk? Dette er noe leger
flest sjeldent tenker på. Leger blir
jo verken syk eller gammel. Om
man ikke anerkjenner at leger også
er mennesker så blir det vanskelig
å sette krav om menneskelige
leveforhold når det kommer til

Styremøte og landsrådsmøte
Praktiserende spesialisters
landsforening (PSL) feirer 40-års
jubileum i Bergen. Årsmøte med
administrasjonskurs og det hele
fant sted på Hotel Norge i Bergen,
vis á vis Bergen Øyelegesenter hvor
jubileums-generalen Vibeke Huun
Birkeland jobber til daglig. PSL holdt
styremøte i legesenterets lokaler før
selve administrasjons-kurset startet.
Det kan være nyttig å se hvordan
andre organiserer arbeidsplassen
– slike besøk kan bidra til å utvikle
egen legepraksis gjennom nye
impulser og forslag. Å besøke
naboen er kvalitetsarbeid.
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Det er gjennom
engasjement at man
får utvikling
– Frøydis Olafsen, Leder PSL

frem til videre godt samarbeid med
PSL – noe hun ved flere tidligere
anledninger har hatt gleden av som
tidligere leder i Overlegeforeningen.
Sjefredaktør i Tidsskriftet Are Brean
gratulerer også med vekst i det han

arbeidsliv, betingelser og politisk
påvirkning.

PSL 40 år
Truls Disen satt som leder i PSL
mellom 1992-98. Han er den
siste gjenlevende av de som i
sin tid startet PSL. Han gir et
underholdende innlegg om PSLs
historie fra stiftelsen i 1979 og den
første perioden. Disen fortsetter
underholdningen senere samme
kveld som konferansier under
gallaen. PSLs første leder var Reidar
Thomassen og har blitt omtalt som
PSLs far. Harald “Turbo-Harald”
Braathen har mye av takken for at
PSL i 1993 ble en yrkesforening i
DNLF. Det var bergensere som stod
bak stiftelsen, og Disen viser et bilde
av fremoverlente bergensere i dress
av 80-talls jappestil. Bildet er som
tatt ut fra en Martin Scorsese-film,
så det er ikke rart at stiftelsesgjengen fikk tilnavnet Bergensmafiaen.
Det er flere viktige milepæler i
PSLs historie. I 1980, året etter
foreningen ble stiftet, så ble
PSL en spesialforening. Deretter
yrkesforening, som nevnt. I 1998
nådde PSL et medlemstall på 1000.
Men veien frem til i dag har ikke
bare vært en dans på roser. Tidlig
på 90-tallet var det mange som ville
privatpraktiserende spesialister til
livs. Legekunsten ble opprettet i
1991 og virket blant annet som et
verktøy for strategisk og politisk
påvirkning. Bladet ble startet opp
av Roy Magnus Løken og Anne Beth
Moslet (Æresmedlem i PSL).

derimot vært mange revisjoner i
rammeavtalen. I 2006 fikk man en
presisering av at rammeavtalen
skulle sikre forutsigbare
økonomiske, driftsmessige og

Dette er foreningen
med de beste festene
– Synnøve Brattlie

faglige rammevilkår – noe som
ikke i tilstrekkelig grad var ivaretatt
gjennom den opprinnelige avtalen.

Ingen bursdag uten feiring
Det kom en liten smittebølge til
Bjørgvin like før administrasjonskurset, men det var ingen hindring
for kos og festligheter. Med munnbind, (hånd)sprit og én meter
avstand ble det underholdning,
sosialisering og nydelig mat. “Dette
er akkurat som i gamle dager” ble
det sagt i en heis – og siktet til tiden
før 12. mars 2020, da man kunne
treffes og utveksle erfaringer og
knytte vennskap.

I 1998 hadde frontene blitt så steile
i møtet med regjerende makter
at PSL truet med å melde seg ut
av DNLF. Da kom både president
og generalsekretær på banen og
PSL fikk det de hadde håpt på
med å foreslå utmelding – nemlig
støtte og backing. Ove Mortensen
understreker at selv om det ofte har
vært murring om utmeldelse har
det aldri vært spørsmål om at PSL
ønsker å være med der det skjer.
Rundt millenniumsskiftet kom
fastlegeordningen, og den
første rammeavtalen. Dette var
starten på det systemet som
PSL opererer med i dag. Det har
13

Torsdag kveld ble det en fortreffelig
båttur til Cornelius sjømatrestaurant
som serverte mat etter sesong
og fangst. Fredag kveld ble det
bankett på Hotel Norge, hvor
administrasjons-kurset ble avholdt.
Det ble underholdning både fra
buekorps, Svæveru’ mannskor og
de lokale trubadurene Marianne
Aanerud (Lungemedisin) og Bjørn
Blomberg (Infeksjonsmedisin). Med
bordplassering, areal-tilpassing, énmetersregel og danseforbud var det
kanskje litt annerledes i år enn hva
Sverre Dølvik kunne testamentere
til i hans stemningsbilder fra 80- og
90-tallet, som ble vist tidligere på
dagen under presentasjonen av “PSL
40 år”. Likevel var det en fornøyelig
aften på alle vis! De mer feststemte
bildene henger Legekunsten på
Korktavla. De mest feststemte
bildene ble aldri tatt!

Nytt styre
På administrasjons-kurset
avholdes det dessuten årsmøte.
Årsmøtene til PSL er kjent for
gjenspeile de praktiserende
spesialistene i at møtene er
usedvanlig effektive. Dette var noe
gjestene fra søsterforeningene
bemerket seg. Mens et årsmøte i
medisinstudentforeningen kan ta
opptil to døgn, ble det sagt, var PSLs
årsmøte over i løpet av tre kvarter.

ST YRET I PRAK TISERENDE SPESIALISTERS
L ANDSFORENING

Leder
Erik Dyb Liaaen, lungelege, Helse Midt
Styremedlem
Irina Eide, Gynekolog, Helse Nord
Alexandros Lazaros Stefou, hudlege, Helse Sør-Øst
Yngvild Skåtun Hannestad, gynekolog, Helse Vest
Sivi Elisabeth Haugen Rosendahl, psykiater, Helse Vest
Stein Helge Slag Nordahl, ØNH, Helse VEst
Tor Øivind Grøndahl, øyelege, Helse Sør-øst
Varamedlem
Karin Strand Volden, lungelege,Helse Vest
FAGUT VALG

Leder
Signe Marit Stephanides, revmatolog, Helse Vest
Medlemmer
Vibeke Huun Birkeland, øyelege, Helse Vest
Karen Herlofson, nevrolog Helse Sør-øst
FORSKNINGSUT VALGET

Leder
Siegfried Wenus, ØNH, Helse Sør-øst
Medlemmer
Daniel de la Rose, hudlege, Helse Sør-øst
Birgitte Sanda, gynekolog, Helse Sør-øst

Årsmøte betyr valg. Og PSL har
fått et nytt styre, og nye utvalg.

Det var gledelig å se at noe av de
avtroppende styremedlemmene
engasjerer seg videre i utvalgene,
og dermed bidrar til å opprettholde
kontinuitet i erfaringsgrunnlaget
til foreningen. Gledelig var det
også at Erik Dyb Liaaen ble valg til
leder. Frøydis Olafsen er overbevist
om at PSL er i trygge hender
også fremover, og det er sågar
Legekunsten óg.

Tordenskiold-prisen
I år ble det også utdeling av
Tordenskioldprisen. Det er en ære
som ikke deles ut til hverdags.
Sist prisen ble uttalt var i 2016 til
Synnøve Brattlie. I år ble prisen altså
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delt ut på nytt. I statuttene står det
at prisen deles ut til personer som
på en fremragende og forbilledlig
måte har arbeidet for å fremme PSLs
medlemmers interesser. Ganske
tidlig i annonseringen ble det klart
hvem det var som skulle tildeles
prisen, og folk begynte å hviske til
sidemannen rundt om, før navnet
kom fra talerstolen: Sverre Dølvik!
Legekunsten håper å gjøre et
portrett med Dølvik i neste nummer.

VALG
SPESIAL
Legekunsten hadde egentlig tenkt å titulere denne seksjonen “House of
Kardex”. Et artig ordspill som hentyder til bok- og TV-serien House of Cards,
men samtidig gir assosiasjoner til til helsevesenet, som sikkert er en av få
arbeidsplasser som fortsatt husker Kardex’en. Noen plasser er de sikkert
fortsatt i bruk sammen med personsøkere og telefax. Istedenfor landet jeg på
et litt mer kjedelig og konformt: Valg-spesial. Stortingsvalget skal tross alt ikke
være artig – men det er veldig viktig.
TEKST OG FOTO: ERLEND FRØLAND

Utgangspunktet for denne
serien finner dere lengre frem
i bladt. Intervjuet med Helseog omsorgsminister Bent Høie
fremmer Høyres standpunkt, og
Høyre er derfor ikke representert
her. Spørsmålene er de samme,
slik at du kan få et likt grunnlag for
sammenligning.
Når man skal velge representanter
er det flere ting som spiller inn.
Det éne er ideologien, det mange
tenker på som selve politikken.
Deretter må man vekte de ulike
standpunktene opp mot hverandre
– kanskje man er villig til å la et
standpunkt fare, fordi det er andre
ting som er viktigere i livet. Mange
forholder seg til stortingsvalget som
et regjeringsvalg. Man velger på
bakgrunn av hvem man ønsker skal
sitte i regjering. Stortingsvalget har
tross alt en mer eller mindre direkte
innvirkning på hvem Kongen ber om
å danne regjering, fordi det trengs

parlamentarisk støtte. Det er viktig
for folk hvem som styrer og hvordan
– ikke bare hva de mener – fordi
det er forskjell på ord og handling.
Iallefall de ordene som ytres under
valgkampen.
I mine intervjuer har jeg dessuten
spurt litt rundt politikken som eget
fag. Det finnes data på slikt. Partiene
vet bedre enn velgerne hva som
teller. Begrepene “Identitetspolitikk”
og “Sakseierskap” viser til to viktige
mekanismer som har utfall for
hvordan du velger. Hvem er det du
identifiserer seg med, eller som en
del av? Og hvilke partier tjener mest
på at én gitt sak er i fokus, fordi de
har sterkest etos på feltet? I denne
intervju-serien skal vi fokusere på
helsepolitikk og gi leseren et innblikk
i de ulike partienes synspunkter.

clues som tonefall, blikk eller
kroppsspråk. De fremstår iallefall
som oppegående og hyggelige folk
alle sammen – men det er feil at
“det ikke stiller noen rolle å stemme
fordi det er så liten forskjell” – slike
holdninger bidrar bare til å redusere
legitimiteten og svekke demokratiet.
Godt valg!

Jeg skulle dessuten ønske at jeg
kunne gjengitt nyansene som
kommer frem i nonvervbale
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Hva er løsningene på disse
utfordringene da?

Carl-Erik Grimstad (V)

Venstres helsepolitiske talsperson
Stortingsrepresentant for
Vestfold og Medlem av Helse- og
omsorgskomiteen.
1. kandidat fra Vestfold Venstre
Hva tenker du er utfordringene til
morgensdagens helsevesen?

Vi har en formulering i Venstres
partiprogram som dreier seg om nære
helsetilbud. Det må være et forsvarlig
oppsatt nært helsetilbud og må være
en rettesnor for oss. Det betyr ikke at
vi skal legge fødeavdelinger på hvert
ned – det ville ikke væt faglig forsvarlig
– men det betyr det at vi må hele tiden
ha for øye at det ikke skal sentraliseres
unødvendig. Jeg har vært ansvarlig for
helseprogrammet i Venstre, og den delen
av programmet. Det er selvfølgelig en
utfordring når det gjelder rekrutering og
faglige miljøer for leger og helsepersonell
i det hele tatt. Det er klart at om
miljøene blir for små så vil det hverken
være interessant eller forsvarlig å spre
dette ut som et tynt lag med prim utover
i landet. En grad av sentralisering må til,
men vi må hele tiden finne det riktige
balansepunktet.
Også er det en side til som jeg vil trekke
frem – det hevdes ofte at vi bruker veldig
mye penger på Helse. Om vi ser på hvor
mye vi bruker i forhold til BNP når vi ser
på sammenlignbare land så bruker vi
ikke så mye, også får vi veldig mye helse
per krone. Og det er mye takket være
denne regjeringen – men bra kan alltid
bli bedre.

16

Vi har noen utfordringer både når det
gjelder rekruttering. Også må vi huske
på, at når det gjelder lokalisering av
helsetilbudene, så er vi ikke en nasjon
som lenger kjører med hest og kjerre. Vi
har et veldig godt utbygd ambulansenett
– både på veien, i lufta og på sjøen.
Jeg kan ikke komme bort ifra at den
viktigste utfordringen er selvfølgelig
demografi. Det kan vi ikke komme unna.
Når vi i løpet av fire-fem tiår fordobler
befolkningen i Norge over 67 år, så
gir det noen utfordringer som vi aldri
tidligere har hatt. Så det kommer til å
måtte reflekteres i økte helsebudsjetter
og i rekrutteringen. Sykepleieforbundet
mener at vi trenger tretti tusen nye
sykepleiere over kort tid. Det sier litt om
bemanningen, selv om jeg ikke tror at
vi kommer til å komme helt opp på det
nivået.

Fastlegekrise – finnes det en
løsning?

Mange er nå forledet til å tro at vi
bør forkaste hele ordningen siden
det er så mange problemer tilknyttet
ordningen. Jeg tror ikke vi burde
gjøre det. Vi har brukt ganske mye
penger på fastlege-situasjonen de siste
årene, men den viktigste siden av det
er at trepartssamarbeidet mellom
regjeringen, KS og legeforeningen er
gjenopprettet. Det er en stor fordel slik
at departementet får riktig orientering
om sakens realitet. Jeg har snakket mye
om dette med Tom Ole Øren som var
tidligere leder i allmenlegeforeningen –
han er jo et markert medlem i Venstre
i min egen hjemkommune – og jeg ser
ingen grunn til at Venstre ikke skal kunne
ta på seg rollen å være fastlegenes beste
venn.
Det betyr at vi må kutte i listelengde,
gjøre situasjonen bedre for hver
enkelt lege. Vi har ikke lenger den
rekrutteringen som vi én gang hadde.
Nå er det i veldig stor grad kvinner som
rekrutteres til fastlegeordningen og de
aksepterer ikke å jobbe 50-70 timer i
uken. Det er en umulighet, og det er
heller ikke bra for pasientsikkerheten –
så det må ned!
Men! Venstre tror ikke på kommunale
stillinger. Hvis vi bare skulle hatt
kommunalt ansatte fastleger så ville det
ført til en altfor stor mangel på leger.
Rekrutteringen ville blitt helt avsindig.

For øvrig så er fastlegene selv opptatt
av å være selvstendig næringsdrivende.
Det gir noe autonomi og man kan selv
velge å ha lange dager noen dager i uken
for å administrere eller å ha fri andre
dager. I løpet av de siste årene har det
ikke blitt så mye fri i det hele tatt, men
selve ordningen med mulighet til frihet
og administrere egen arbeidssituasjon er
også kjernen av Venstres arbeidspolitikk.

Avtalespesialistene – har de en rolle
i fremtidens løsning, og hvordan
skal de brukes i helsevesenet
fremover?
Jeg har vært veldig fan av Bent Høie
de siste 8 årene. Jeg mener at vi i Bent
Høie har hatt en helseminister som vi
aldri hadde kunnet få fra noen andre
partier – inklusiv mitt eget. Bent Høie
hadde ekstremt god kunnskap om
feltet etter å ha vært leder for Helse- og
omsorgskomiteen, så han kan politikken
og faget. Men! På ett område er jeg
skuffet, og det er avtalespesialistene.
Begge våre partier – Høyre og Venstre
– gikk til valg på at vi ville ha flere
avtalespesialister. Jeg mener at det
er helt avgjørende for å få et bedre
helsevesen i Norge. At vi ikke ennå
har fått til det henger sammen med
foretaksmodellen. Hvis nødvendig, så er
må vi se nærmere på foretaksmodellen,
hvordan den fungerer i dag, og hva man
kan gjøre videre for å forbedre modellen
og de manglende som de i dag har.
Helseforetakene har i dag ikke noe godt
incentiv for å opprette flere hjemler for
avtalespesialister. De fleste foretakene
vil ha flest mulig ressurser inne i egne
sykehus, så der har vi en ubalanse i dag.
Avtalespesialistene er ekstremt effektive
og får mye ut av sin praksis. Pasientene
får også kontinuitet i den spesialisten
man møter, og man etablerer en
relasjon.

Fritt og åpent og Venstres
helsepolitiske fanesak, hvis du kan
velge én ting?

Det har alltid vært psykisk helse. Tidlig
innsats i psykisk helse har alltid vært
en fanesak for Venstre, og det henger
også tett sammen med rusreformen
som vi har hatt veldig mye arbeid med
nå. Venstre har likevel mye som stadig
er ugjort på det feltet og det er grunnen
til at jeg nå søker en periode til på
Stortinget.

men som blir skeptisk når man hører fra
dagens fastleger hvordan det er å virke
i det yrket. Det er mye arbeid, ugunstig
arbeidstid, vanskelig å rekruttere
vikarer hvis man blir syk eller skal ha
permisjon. Man blir ikke så motivert som
ung lege når man hører om alle disse
utfordringene. Derfor er vi nødt å skape
mer fristende arbeidsvilkår, slik at folk får
lyst å jobbe med det.

Emma Løvaas
Akyeampong (Krf)
3. kandidat for Krf i Oslo.
Medisinstudent ved UiB

Hva tenker du er morgendagens
utfordringer til fremtidens helseNorge?

Det er en del demografiske utfordringer
som også blir trukket frem i alle mulige
samfunnsøkonomiske rapporter. Én
ting er at vi har en aldrende befolkning
uten en tilsvarende vekst i den yngre
befolkningen. I helsevesenet får vi
dermed flere pasienter, men relativt
færre som kan jobb i helsevesenet.
I psykiatrien, hvor jeg har jobbet nå i
sommer som legevikar, sliter man både
med rekruttering og kapasitet – men et
stort behov. I allmennmedisin har det
blitt verre over tid og fastlegeordningen
står nå litt i knefall. Det er ille fordi
når førstelinjen bryter sammen så vil
det påvirke resten av helsetjenesten.
Fastlegene både sorterer og følger opp
mye av det daglige behovet.

Hva er løsningen deres på disse
utfordringene?

Fastlegekrisen krever jo tiltak. Det
snakker alle partier om, men så skjer
det ikke så mye likevel. I distriktene
har det vært et problem lenge, og nå
begynner man å se det mer og mer i
de store byene også. Da handler det
ikke om at folk ikke vil bo i distriktet,
men heller at det er noe feil ved selve
yrket. Jeg tar med meg erfaringer fra
medstudenter som i utgangspunktet
ønsker å bli fastlege, meg selv inkludert,

Man må lage et helsevesen som tar
høyde for at ikke alle er supermennesker
med anledning til å jobbe 60 timer i uken
hele året. Krf ønsker derfor å evaluere
hele ordningen, også er vi med på
regjeringens handlingsplan. Det er en
del gode tiltak der som skal følges opp:
bedre finansieringsmodell og tilpasse
typer av oppgaver. Så har Krf egne forslag
i tillegg til den handlingsplanen, f.eks. å
øke grunntilskuddet slik at man kan ha
færre pasienter på listen sin. Vi vil også
se på muligheten for fast ansettelse i
kommunen. Flere studenter ser på det
som lukrativt. Det bør være en mulighet
for begge deler.

Fritt om Krf sin helsepolitiske
fanesak?

En av Krf sine hovedsatsninger er
forebyggende helse, som vil være
særlig viktig i møte med en aldrende
befolkning. Krf er kjent for røykeloven. Vi
er restriktiv i vår alkoholpolitikk og vi har
forsøkt oss på sukkeravgift. Vi ønsker at
dette skal reguleres på en hensiktsmessig
måte slik at man reduserer omfanget av
helseplager. Det er et mål i seg selv, og
det preget vår politikk. Hvis vi ikke lykkes
med forebygging vil alle andre ledd i
helsetjenesten påvirkes.
Bedre livskvalitet – bedre helse – hele
livet.

Løsninger på morgendagens
utfordringer:

Forebyggende arbeid vil kunne gi lavere
sykdomsbyrde. Det er viktig når man
står ovenfor en aldrende befolkning
med totalt sett økt behov av helsehjelp.
Helseforebygging henger sammen med
mye annen politikk. Man må gjøre det
billigere å leve sunt. Gjøre mulighet for
fysisk aktivitet enklere i skole og arbeid.
Også er det viktig med holdninger og
gi riktig informasjon. Man kan alltids
pøse på med flere penger – men det
vil ikke nødvendigvis gjøre folk friskere.
Det beste er om folk blir mindre syk,
og opplever bedre livskvalitet. Så vil
gevinsten bli mindre behov og færre
innleggelser.

Avtalespesialister – er de en del av
løsningen på utfordringene?

Allerede da Høybråten var
Helseminister var Krf med på å øke
rammebevilgningen i Normaltariffen. I
den regjeringsplattformen vi er en del av
nå er vi også interessert i å økte antallet
avtalespesialister. Det er en viktig del av
helse og omsorgstjenesten.
Det er ikke alle som trenger innleggelse,
og da er det fornuftig at vi har
alternativer – med spesialister i hele
landet som kan yte gode helsetjenester
der folk er.

Ingvild Kjerkol (Ap)

Stortingsrepresentant fra NordTrøndelag, Medlem av Helse og
omsorgskomiteen.
1. kandidat for Arbeiderpartiet i
Nord-Trøndelag.
Hva er det du tenker er
morgendagens utfordringer til norsk
helsevesen?

Det er å sikre gode og likeverdige
helsetjenester til alle – uavhengig av hvor
de bor eller hvilke ressurser de stiller
med. Og dette må vi greie i en tid hvor
behovene også kommer til å øke. Det er
nok hovedutfordringen både i morgen,
neste år og videre.

Hvordan skal vi imøtekomme disse
utfordringene da?

For Arbeiderpartiet er det veldig viktig at
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vi styrker den offentlige helsetjenesten.
Det er bare gjennom en sterk offentlig
helsetjeneste at vi kan sikre gode
helsetjenester for alle. Da må det
offentlige helsevesenet styrkes, også
må vi ha en tettere kobling mellom
utdanningskapasitet og helsetjenestens
behov. Vi må også sikre arbeidsvilkårene
til de ulike helseprofesjonene og utvikle
den kompetansen vi har i helsetjenesten
i dag. Nerven i en sterk offentlig
helsetjeneste er fagfolkene. De er den
mest begrensede ressursen. Det er
antallet fagfolk som avgjør hvordan
resten av tjenesten blir seende ut. I
tillegg må spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten må få en
forutsigbarhet som gjør det mulig å
investere i nye bygg, nytt utstyr og nye
medisiner.

Så har vi en fastlegekrise – finnes
det en løsning på den?

Vi må løse den, fordi alternativet til ikke
å løse den er så mye verre. Det er ikke
en floskel å si at fastlegeordningen er
grunnmuren i helsetjenesten, for det
er den faktisk. I den modellen vi har så
har fastlegene en viktig funksjon som
gir alle innbyggerne våre en tilgang til
en legespesialist – det er fantastisk! De
har også en viktig portvokter-funksjon
som sikret at pasienter som helhet får
riktig behandling til riktig tid på riktig
sted. Hvis vi ikke sikrer fastlegeordningen
så vil problemene flytte seg til andre
deler av helsetjenesten og føre til økte
totalkostnader.
I dag er det alt for mange som ikke har
fastlege. I 2020 var det 600.000 som fikk
beskjed om at at de ufrivillig ble byttet
til en ny fastlege – og det forteller litt
om hvor stort problemet har vært, og
fortsatt er. Det siste tallet jeg har sett er
at det fortsatt er over 100.000 som står
uten fastlege i Norge. Jeg synes det er
viktig å si at en kommersiell engangs-lege
hos f.eks. Dr.Dropin aldri kan erstatte
fastlegen selv om det også er dyktige
fagfolk som jobber der.

Avtalespesialistenes rolle i dette
– er de en del av fremtidens
helsetjeneste?

Avtalespesialistene utgjør en viktig
ressurs i spesialisthelsetjenesten i en
modell som er sammenlignbar med
fastlegenes modell, hvor de eier sin
egen praksis uten fastlønn. Det gir en
veldig ubyråkratisk virksomhet og det
brukes mye tid på pasientbehandling.
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Vi ønsker gjerne flere avtalespesialister
og mener det er grunn til å gå igjennom
deres rolle og arbeidsvilkår for å se
om de kan spille en større rolle enn
i dag. Avtalespesialistene er en god
ordning for å samhandle med private
aktører fordi man er en integrert del
i et avtale-forhold hvor man unngår
det Arbeiderpartiet er veldig kritisk til,
nemlig fritt behandlingsvalg men en
tilbudsbasert tilnærming.

Fritt om Arbeiderpartiets fanesak?

Vår helsepolitiske fanesak er en sterk
offentlig helsetjeneste med fagfolkene
i front for utviklingen og hvor vi også
ønsker en tillitsreform hvor vi kritisk gå
igjennom mange av de tellekantene som
finnes i fagfolkenes hverdag. Målet er
økt beredskap, utvikling og utdanning
av spesialister, og være tilgjengelig for
hele befolkningen. En sterkt offentlig
helsetjeneste vil skape et helt nødvendig
skott mot den type privatiseringsreformer som vi ser dagens regjering
ønsker å utvide. Vi er bekymret for
en todeling hvor det bygges opp en
helprivat sektor på siden. Partier som i
neste omgang ønsker å gi private aktører
tilgang til norske pasienter i ettertid vil
da kunne gjøre det på offentlig regning.
Vi ønsker i mye større grad en
rammefinansiering, og mindre
innsatsstyrt/aktivitetsbasert styring.
Vi mener at man bør budsjettere med
minimum 2% mer finansiering enn det
som anslås å være forventet økt behov
i spesialisthelsetjenesten fremover. I
tillegg bør det være omtrent 1,5% på
toppen av det også, for å håndtere
nødvendige investeringer og omstilling –
herunder også rekruttering.
Vi må ha tillit til fagfolkene både i møte
med pasienten og når det kommer til
organisering.
Jeg var nylig på BUP Jessheim hvor
de nylig har snudd om på hele
inntakssystemet. Alle nyhenviste fikk
tilbud om en halv dags basis-utredning,
og dermed gikk ventetiden ned fra 9
til 3 uker. Skal vi finne og ta i bruk slike
løsninger må vi ha tillit til fagfolkene, og
nok penger.
Det gjenstår et godt stykke arbeid for
at helsetjenesten skal henge best mulig
sammen. De som trenger helsetjenesten
mest trenger mange helsetjenester
fra kommunen, samtidig som man er

hyppig innom sykehus for behandling.
Det er 12 år siden min trønderkollega
Bjarne Håkon Hanssen var helseminister
og innførte samhandlingsreformen.
De blå regjeringene har ikke
interessert seg for bindeleddet
mellom spesialisthelsetjenesten
og kommunehelsetjenesten.
Samhandling 2.0 er derfor et av våre
satsningsprosjekter, slik at vi oppnår
helsehjelp i henhold til LEON-prinsippet.
I dag har det endt opp med at det er
fastlegene som bærer mye av den økte
belastningen på kommunen – og den
belastningen har blitt alt for stor.

Kjersti Toppe, MD

Helsepolitisk talsperson i Sp
Stortingsrepresentant fra Hordaland
1. kandidat fra Hordaland for Sp
Hva tenker du er utfordringen til
morgendagens helsevesen?
Det er flere ting. Én stor utfordring
er at vi er på vei mot et todelt
helsevesen – slik oppfattes det
iallefall fra folk. Det er den største
politiske utfordringen. Vi må ha
et helsevesen som er tilgjengelig
for alle, uavhengig av bakgrunn,
inntekt og bosted. Der har vi noen
utfordringer i dag og derfor et
økende antall som bruker private
helsetilbud og dyrere og spesielle
helseforsikringer. Dette handler også
om tillit. Tilliten er norsk helsevesens
adelsmerke, og vi så under

pandemien hvor stor tillit vi har, og
hvor viktig det var for å komme oss
igjennom.
En todeling av helsevesenet er et
uttrykk for at tilliten er i ferd med å
slites.
Det andre jeg vil dra frem er
folkehelsepolitikken. Vi er kanskje
god på å reparere, men vi er for
dårlig på å forebygge. Hele den
politiske diskusjonen dreier seg
nå rundt hvordan vi skal reparere
best mulig – men det er nesten
ingen politisk diskusjon hvordan
man skal unngå å gjøre folk syk.
Folkehelsepolitikk er både fra det
små til det store – barnehagepolitikk,
arealplanlegging, sosialpolitikk. Man
må skape helsefremmende samfunn.
Også kan det dreie seg mer om
helt spesifikke problemstillinger for
eksempel innenfor rus og psykisk
helse.
Hva er løsningen på disse
problemstillingene da?
Vi må styrke det offentlige
helsevesenet gjennom å
organisere og styre det på en
annen måte som tilrettelegger
for et desentralisert helsevesen
– hvor man har råd til å både ha
fastleger, sykehjem, ambulanse
og lokalsykehus. Nå alt skal være
markedsstyrt blir det plutselig ikke
råd til hverken beredskap eller
desentraliserte tilbud, noe som ikke
er mulig med dagens styring og
finansieringsmodell. Man ser bare
de områdene hvor man er veldig
effektiv, og ser ikke alt man taper
på veien. Et annet viktig moment er
rekruttering. Vi kan ikke bare bygge
nye bygg – vi må også fylle de. Da
må vi rekruttere fagfolk – både leger
og sykepleiere. Vi må også utdanne
flere norske leger. Rekruttering har i
grunn vært et forsømt problem med
en innstilling om at hvis noe går galt
kan man alltids bestille arbeidskraft
fra utlandet. Her har korona-krisen
vært en vekker og vist oss hvor
sårbart systemet kan være.
Både medisin og sykepleie er
populære studium, men det er for få
studieplasser til leger i Norge – og vi
ser at sykepleierne i alt for stor grad
slutter tidlig i jobben.

Noe som er på alles tunger er
fastlegekrisen – finnes det en
løsning?
Ja, det mener jeg – fordi den er også
til dels politisk skapt. Vi har en stolt
tradisjon med primærhelsetjeneste
i Norge, og vi scorer ganske bra.
Det kom nylig en undersøkelse
om at Norge hadde verdens beste
helsetjeneste, og da var det særlig
primærhelsetjenesten som gjorde
utslag. Hovedutfordringen til at
det nå er krise er at de har alt for
mye å gjøre. Jobben og yrket er jo i
grunn ganske fint. Så det er igrunn
ikke verre enn at man må se på, og
ordne opp i; finansieringsmodellen,
listelengde og unødvendige
arbeidsoppgaver. Fastlegene har
blitt offer for effektiviseringen av
sykehusene – dette har ført til mye
høyere trykk, flere skal behandles
og følges ute og syke pasientene
skrives ut tidligere enn før. En hel
del oppgaver som tidligere ble
gjort på sykehus skulle gjøres ute i
kommunene – og det skulle fungere
fordi det skulle bli flere fastleger,
men det har altså ikke skjedd. Så
nå sitter fastlegene med mye mer
arbeid uavhengig av listestørrelsen.
En annen ting, som også gjelder
avtalespesialister, er den nye
hverdagen med økte forventninger
om tilgjengelighet og nettbaserte
løsninger. Det tar enormt med tid og
ekstraarbeid på ettermiddager og i
helger, uten at det er takst-bart – og
det er det ikke alle som tenker over.
Hvordan ser Senterpartiet på
avtalespesialistene, og hvordan kan
de eventuelt inngå i en løsning på
fremtidsutfordringene?
Avtalespesialistene er kjempeviktig
i fremtidens helsetjeneste.
Utfordringen nå er at det er en
voldsom geografisk skjevfordeling
i tilgangen på spesialister. I noen
landsdeler er det veldig få, mens
i andre er det bedre – og denne
forskjellen finner man også mellom
by og land i samme region – til
og med rundt én enkelt by kan
det være skjevfordeling med
høy konsentrasjon i sentrum, og
vanskeligere tilgang utenfor. Vi må
sikre oss likere tilgang i hele landet
ved å få opp antallet hjemler og sikre
rekruttering. Det har kanskje blitt
bedre de siste årene, men jeg mener
at når man tildeler nye hjemler så

har man også mulighet til å rette opp
i den geografiske skjevfordelingen.
Så har man også et dilemma som
man må ta i betraktning. Innen
noen fagområder er det generelt
sett dårlig kapasitet og relativt
lav tilgjengelighet på spesialister
– dette gjelder blant annet innen
psykiatri. Da kan avtalepraksis
bidra til økt effektivisering,
men man må også passe på at
fagmiljøene i sykehus greier sine
oppgaver. Dette er en utfordringer
i områder med knapphet på fagfolk
som ressurs. Senterpartiet er jo
tydelig på at vi ikke ønsker en
privatisering av helsevesenet – men
avtalespesialister er jo absolutt en
del av det offentlige tilbudet, á la
fastlegene, men fri etableringsrett og
fritt behandlingsvalg er vi helt imot –
og kan også kanskje så i veien for at
det blir flere avtalespesialister. Det er
mange helseforetak som burde hatt
en økning i bruk av avtalespesialister
som ennå ikke har skjedd. Jeg tror
at prioritering av pasienter både
for generelt i helsevesenet og
for avtalespesialister blir en stor
sak fremover. Hvordan skal man
f.eks. organisere finansieringen
til det beste for både legene og
pasientene?
Hva er Senterpartiets helsepolitiske
fanesak, om man må trekke frem
én ting?
Det må være å sørge for beredskap
gjennom gode lokalsykehus,
ambulansetjenesten og offentlige
sykehus. Det er det som har vært vår
fanesak og der vi har vært en tydelig
stemme de siste 8 årene. Det går
altså å hindre storstilt sentralisering,
hindre nedbygging av fødetilbud og
andre viktige funksjoner. Så er det
selvsagt mange andre viktige ting
som som vi også jobber for – og hvis
man styrker offentlige helseforetak
og avviker fritt behandlingsvalg
så vil man også kunne få flere
avtalespesialister.
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Kristoffer Robin Haug
(MDG)
Helsepolitisk talsperson

2. kandidat for MDG Akershus
Hva er utfordringen til
morgendagens helsevesen?

Det er masse! Det er jo mange
utfordringer til dagens helsevesen,
fastlegekrise, sykepleiermangel,
organisering og finansiering av
helsevesenet osv., men hvis vi skal
vurdere morgendagens helsevesen
vil man i fremtiden få konsekvensen
av hvordan samfunnet er skrudd
sammen i dag. Da tenker jeg både
på det klima- og naturødeleggelsene
fører med seg av helseproblemer –
det er jo ganske betydelig med både
tropiske sykdommer, varmerelaterte
problemer og annen psykisk og somatisk
uhelse, men også livsstilssykdommer,
stress og eldrebølgen. Vi har i dag et
samfunn som er skrudd sammen for
å fôre prestasjon og statusjag med
høyt økonomisk forbruk, som går på
bekostning av både mennesker og
miljø. Disse makrotrendene trenger
man grønn politikk for å motvirke. Dette
overforbruket henger også sammen med
den samme grå politikken som har gitt
oss sykepleiermangel og fastlegekrise,
sykehusbygg som bygges for små osv.
osv. Dette er altså utfordringer i tillegg
til de utfordringer man har i dag, som vil
melde seg – om man ikke tar tak i de på
kort sikt.
Hvilke løsninger er det som finnes – hva
skal vi gjøre fremover for å bøte på
utfordringene?
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De store utfordringene har ingen
enkel løsning. Der er det samfunnsgjennomgripende politikk som må
til – og da må jeg nesten sitere hele
partiprogrammet – men i korthet
handler det om å omstille oss til et
grønt og bærekraftig samfunn med liv
og helse i sentrum. Det krever skatteomfordelingspolitikk, nærings– og
arbeidslivspolitikk, og andre store tiltak.
Vi foreslår å gå bort fra å bruke BNP som
mål for fremgang i landet, men heller se
på forslag som å måle velferd og brutto
nasjonal lykke som blant annet FN ser på
også. Fordelen er at det aller meste av de
praktiske løsningene allerede er utviklet
– de er bare ikke satt systematisk i verk.
Det finnes løsninger som er utprøvd
i andre land, eller løsninger på andre
områder som er overførbare til andre
deler av samfunnet.

Fastlegekrisen – finnes det en
løsning?

Vi i MDG er et parti med god
kriseforståelse, og vi er ikke redd for
å ta tak i kriser som oppstår. I dagens
helsevesen er det flere kriser, blant
annet fastlegekrisen og sykepleierkrisen.
Det er en rekke konkrete tiltak som vi
ønsker å prøve ut mot fastegekrisen.
Et par eksempler er at vi vil etablere
faste nye stillinger etter modell fra
ALIS Vest-ordningen. Vi ønsker også å
opprette et eget fond for grunntilskudd
til unge fastleger for etablering av ny
fastlegepraksis i de kommunene som
har behov for det. Vi vet jo at det kan
være en stor bøyg for unge leger i
etableringsfasen å få til det økonomiske.
Fastlegeordningen er offer for sin egen
suksess. Man har hatt en ukontrollert
overføring av oppgaver som nå må
stanse, og på noen områder også
tilbakeføres. Vi må sikre sosiale
rettigheter til fastlegene – eksempelvis
burde man hatt kompensasjon for tapt
arbeidsfortjeneste ved deltakelse på
obligatoriske kurs. Man burde også
kunne samarbeide mer med sykehusene
i nærområdet for å sikre bedre
samhandling og ta del i et faglig nettverk,
også som fastlege. Så er det flere andre
små tiltak. Flere kommunale stillinger
kan eksempelvis være aktuelt i noen
områder.
I tillegg har man sykepleierkrisen. Der må
man sikre levelønn. De som har ønske
og behov må også få flere faste og hele
stillinger. Det er også der et problem

med oppgaveoverføring og rekruttering.
Helsepersonell må først og fremst jobbe
med helseoppgaver, og vi ønsker å jobbe
for også desentralisert utdanning for å
øke rekruttering i og til distriktene.

Avtalespesialistene – er de en del av
løsningen fremover?
Når det gjelder den type løsninger
så er vi i MDG fleksible. Vi trenger
et sterkt offentlig helsevesen som
utgjør ryggraden i helsesektoren. I
tillegg ønsker vi å slippe til ideelle og
kommersielle aktører på noen områder
for å støtte opp under det offentlige
systemet. Så avtalespesialister, i
forskjellige organiseringer, passer helt
fint inn i det grønne helsevesenet.

Hva er MDG sin helsepolitiske
fanesak?

Grønn helsepolitikk går langs to akser,
den ene handler om å fikse dagens
helseproblem, og den andre er å
håndtere de store makrotrendene.
Forebygging ved bedring i folkehelsen er
derfor viktig. Det er billigere å forebygge
en skade eller uhelse enn å reparere i
ettertid.
Vår viktigste kampsak er at vi må
bort fra “Den grå helsepolitikken”
til Arbeiderpartiet og Høyre. Grønn
helsepolitikk handler om å gi helsefagfolk
tiden og tilliten tilbake. Vi må legge
medisinskfaglige vurderinger til
grunn også i styringen, i stedet for
markedsøkonomiske prinsipper slik
som i New Public Management. Om
en pasient må reopereres grunnet
komplikasjon forårsaket av for tidlig
utskrivelse vil dette i dag måles som to
enkeltvis effektive operasjoner, med to
gode måltall på antall liggedøgn – når
det i realiteten har skjedd noe som ikke
skulle skje som førte til økte kostnader,
tidsbruk og lidelse. Dette systemet er
den underliggende årsaken til krisene
vi har skapt i helsevesenet, og det bør
erstattes med bedre alternativer.

vinne anbud i Norge må man gjerne
ha en historikk og vise til, men dersom
ikke Norge selv greier å legge til rette
for å benytte norske tilbydere så blir
det også vanskelig for disse å få etablert
seg i utlandet og opparbeidet seg en
slik track record. For å løse fremtidens
utfordringer, med økt behov, må vi
derfor begynne å ta i bruk og være åpen
for egne løsninger.

Morten Stordalen (FrP)

Stortingsrepresentant og medlem av
helse- og omsorgskomiteen.
1. kandidat for FrP Vestfold
Hva tenker du er utfordringene til
morgendagens helsevesen?

Utfordringene er blant annet det at det
behandles stadig nye sykdomsforløp i
Norge. Verden rundt oss mener vi har
verdens beste helsevesen, men for FrP
holder ikke det, vi må fortsette jobben
for å bli enda bedre. Men det er en
utfordring med hvordan man kan få
mer innovasjon og samhandling mellom
offentlige og private. Og en utfordring
i hvordan man skal imøtekomme
morgendagens behov.
Norske selskaper, med både gode
produkter og tjeneste-løsninger, har slitt
med å få avtaler med norske sykehus
og spesialisthelsetjeneste. Problemet
med dette har kanskje blitt ekstra tydelig
nå under pandemien. Utfordringen
ligger i at sykehusene har et for rigid
anskaffelses-system. Det gjør at vi går
glipp av muligheten til å ta i bruk nye og
gode løsninger. Det gjelder særlig norske
leverandører som ikke blir inkludert
eller involvert. Da blir vi helt avhengig av
andre land.

Hva tenker du er løsningen til disse
utfordringene da?
Hvis man ser på anskaffelsesregelverket
så mener jeg man må gjøre endringer
slik at vi kan benytte oss av de gode og
sterke miljøene vi har i Norge. Disse
miljøene sitter på løsninger, men får
ikke avtaler med sykehus i Norge fordi
systemet er tungrodd og rigid. For å

Vi kan ta legemiddelproduksjonen
som eksempel. Det er en prioritert sak
for FrP. Vi ønsker et offentlig-privat
samarbeid hvor man kan sørge for
egen legemiddelproduksjon. Ute i
Europa har vi sett at det er stor mangel
på legemiddel med hyppig skifte av
produkter og erstatnings-løsninger. Dette
påvirker Norge, og vi bør derfor stå for
med av produksjonen til de legemidlene
vi trenger. Det er ikke et spørsmål om
det kommer en ny pandemi eller ikke,
men et spørsmål om når. Hvis vi får på
plass en slik ny næring i Norge vil vi være
bedre skodd for å møte neste pandemi,
og kanskje produsere egne vaksiner. Slik
kan Norge også bidra for å hjelpe andre
land i fremtiden og være en motor for
utvikling.

Over på noe annet – fastlegekrisen
– har dere en løsning?

Det er ikke noe tvil om at nyutdannede
leger i dag ønsker å jobbe annerledes
enn det fastlegene fra tidligere
tradisjonelt har gjort. Det er ikke noe
tvil at man må legge til rette for at det
skal bli lettere og smidigere å etablere
seg som fastlege enn å påta seg de
samme store belastningene som dagens
fastleger har måttet gjøre. Vi skal være
ydmyke overfor det og erkjenner at
hverken samfunnet eller dagens leger er
de samme som slik det var før. Da måtte
fastlegene påta seg mye ansvar med
legevaktsordninger og store økonomiske
forpliktelser. Her er vi nødt til å
imøtekomme og finne bedre løsninger
for fremtiden. Hvis det er noen som er
viktige så er det nettopp fastlegen – det
er de man som regel forholder seg til når
det kommer til helsetilbud.

Hva med avtalespesialister – hva
blir rollene deres fremover for å
imøtekomme utfordringene vi står
ovenfor?

Det er mye som kan gjøres for å for
eksempel avlaste fastlegene – vi ser hva
som går igjen. Det er en ganske stor
andel av plagene hos fastlegene som

handler om muskel- og skjelettlidelser.
Det finnes mange andre gode fagmiljøer
som kunne avlastet fastlegene betydelig
på det området. Jeg mener vi må kunne
ta i bruk flere av disse fagmiljøene. Det
er ikke alltid det er snakk om å dytte mer
penger inn i helsetjenesten – det er også
snakk om smidighet og omstilling. Det
trengs en kraftig satsning for å bruke de
gode kreftene vi har tilgjengelig og det vil
spille en viktig rolle i fremtiden.

Avslutningsvis – fritt om FrPs
helsepolitiske fanesak?

Vi skal iallefall opprettholde det vi har av
fritt behandlingsvalg. For å lykkes med å
imøtekomme morgendagens behov er
vi også nødt til å utvide dette tilbudet
ytterligere og få til en god samhandling
mellom det offentlige og private – betalt
av det offentlige.
Vi trenger også en opptrappingsplan
for å styrke sykepleiere og
helsefagarbeidere. Det er vi helt nødt til.
Vi kan ikke være bekjent av at så mange
slutter etter så kort tid i yrket. Vi trenger
ikke bare lønnsøkning, men en skikkelig
opptrappingsplan for å klare å stille
rustet til morgendagen. Dette er jo en
varslet krise hvor vi trenger et ordentlig
løft og se på hele kjeden samlet. Slutte
med bare prat, og komme mer til
handling.

Nicholas Wilkinson (SV)
Helsepolitisk talsperson i SV

Stortingsrepresentant fra
Akershus og medlem i Helse- og
omsorgskomiteen.
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Hva er morgendagens utfordringer
til helsevesenet i Norge?

Antibiotikaresistens. Jeg er så heldig at
jeg lever på grunn av antibiotika. Jeg
fikk sepsis og jeg fikk to bredspektrede
antibiotika, hvor den ene ikke virket.
Det har jeg ikke delt med så mange
andre, men jeg kan jo dele det med dere
leger. SV visste at resistens var en stor
utfordring fra tidligere, men for meg ble
det også personlig. Vi vet at det har blitt
verre og verre i flere land. I Norge er det
bedre og vi har brukt mindre antibiotika
– men i helsesektoren er det andre
land som bruker enda mindre, slik som
i Nederland. Det finnes noen løsninger.
Bl.a. bruker vi veldig lite antibiotika i
landbruket – det er veldig bra. Vi må
også bruke mindre i helsevesenet. Vi
har en veldig god ordning for å begrense
dette – KUPP (Kunnskapsbaserte
oppdateringsvisitter). Der ser man på
hvordan man kan prioritere riktig og
bruke mindre antibiotika.
Det andre problemet er at folk reiser
til utlandet for å benytte seg av private
tjenester som for eksempel puppeoperasjoner eller tannhelsehjelp. Det er
så dyrt i Norge – så jeg forstår at de som
ikke har penger reiser til Polen for å få
tannhelsehjelp. Det er farlig, fordi det er
mye mer antibiotikabruk og man kan ta
med seg resistente bakterier tilbake til
Norge og smitte videre. Enkelte tror jo at
det går bra så lenge man ikke er syk selv,
men det er jo feil – man kan være bærer.
Derfor mener vi at det er viktig at denne
ordningen stoppes hvor man kan få
penger fra staten til å dra ut for å motta
slike tjenester i utlandet, enten det er
privat eller offentlig. Vi har fremmet
et forslag på Stortinget hvor målet var
at alle som reiser til utlandet skulle
motta informasjon om antibiotikabruk
og -resistens med mål om å redusere
ukritisk bruk av tjenester i utlandet. EØS
regulerer dette på en måte at man ikke
kan forby slike tilbud, så da er det viktig
at man gir folk god informasjon.
Det tredje er import fra mat. Vi selger
mye utenlandsk kjøtt i norske butikker.
Andre europeiske land, deriblant
Danmark, har mye større gårder enn
i Norge. Måten noen driver på, under
trusselen av mer resistente bakterier,
driver antibiotikabruken videre i feil
retning. Vi mener derfor at import av
kjøtt må stoppe. Det er bra for kroppen,
miljøet og naturen. Jeg spiser også kjøtt
– men jeg mener at hvis vi skal spise kjøtt
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så skal det være fra Norge. Både norsk
kjøtt og utenlandsk kjøtt bør uansett
merkes på en måte som oppgir hvor mye
antibiotika som er brukt i produksjonen.
Det har SV foreslått.
Et annet problem er tilgangen til å bruke
smalspektrede antibiotika. I Norden
kan vi fortsatt bruke penicillin, men det
er vanskeligere enkelte andre steder
i verden. Når det på verdensbasis
satses mindre på penicillin på grunn av
manglende etterspørsel grunnet effekt
og produktet blir mindre inndrivende –
så blir det også mindre tilgjengelig også
for de som fortsatt har nytte av det. Da
kan det oppstå legemiddelmangel. Det er
flere årsaker til hvordan det kan oppstå
mangler. Derfor mener vi at Norge bør
opprette et “StatMed”, slik vi har gjort
tidligere med stor suksess i Statoil, gjerne
i samarbeid med resten av Norden.
Da kan vi produsere penicillin som vi
trenger, og det vil også gi inntekter.
Det vil også gi oss bedre anledning
til å gi smalspektrede antibiotika og
diagnosesystemer til land som virkelig
sliter – og som Norge også er avhengig av
at gjør det bra, siden antibiotikaresistens
er et globalt problem med lokale
skadevirkninger. Folk må ikke glemme
at selv små kutt og sår, en gang i tiden,
kunne gi livstruende infeksjoner, som i
dag er mye mer sjeldent.

Fastlegekrisen – finnes det en
løsning?

Det er flere løsninger. Det første er at
vi må ansette flere leger i Norge. Det
koster, og det må vi betale. Den store
proppen i systemet er LIS1-stillinger,
ikke flere studieplasser. Vi må få flere
LIS1-stillinger, og det tror jeg alle
partiene er enig om. Så finnes det en
enkel og billigere løsning. Og det er å
godkjenne dansk KBU [Dansk versjon
av turnustjensten] mot LIS1-ordningen
i Norge. Før 2019 kunne man jobbe i
Norge hvis man var ferdig med KBU i
Danmark, men det er ikke lenger mulig
– nå må de også søke og ta LIS1 i Norge.
Ved å godkjenne KBU vil man spare
Norge mye penger ved at man får flere
nye leger pr. år uten at de må igjennom
hele LIS1, men kanskje derimot bare ta
6 måneder. Det har jeg og SV foreslått.
Det blir flere gode mediesaker, men
SV fikk ikke flertall på Stortinget. Jeg
håper at de andre partiene vil støtte det,
og jeg forventer at denne ordningen
godkjennes i neste stortingsperiode.
Legeforeningen, Ylf og ANSA er for. En

annen mulig løsning er: Mange av legene
må gjøre mye arbeid som andre kunne
ha gjort. For eksempel helsesekretærer,
sykepleiere og helsefagarbeidere. Vi
mener at alle kommuner bør ha et
helsehus med forskjellige stillinger og
funksjoner i en institusjon – som kan
gjøre det lettere å få hjelp. I Stavanger
kan man komme uten henvisning fra
fastlege, og si “Jeg trenger en psykolog”
– eller en fysioterapeut eller om det
skulle være et annet behov. Det gir
mindre byråkrati. Jeg mener staten også
bør hjelpe nye leger ved å ansette flere
helsesekretærer og sykepleiere som
kan hjelpe med å ta unna vaksinering
eller tilsvarende. Det ville vært en god
ordning. Selvsagt vil vi også ha flere leger
på plass – men det har vi ikke nok av. Vi
må også ha en ny NOU (Norges offentlige
utredninger) for legevakten. Legevakten
er en stor del av problemet i fastlegekrisen, og der har vi ikke alle løsningene,
så der trenger vi en ny melding.
Jeg har fått høre fra flere unge leger
i SV at de ikke ønsker å jobbe som
fastlege. De ønsker ikke å jobbe 14
timer eller forsake muligheten til å
få barn og familie. Vi vil gjerne ha
fastlegeordningen vi har nå, men vi må
også ha en ordning for at kommunene
kan ansette fastleger kommunalt. Det er
ikke alle som kan kjøpe en hjemmel og
jobbe døgnet rundt. Da må Stortinget
lage en ny ordning for at kommunene for
ressurser til å fast ansette fastleger. De
to ordningene til sammen vil gi frihet og
muligheter.

Avtalespesialister – har de en rolle
i løsningen for morgendagens
utfordringer?
Ja, vi trenger dem. Uten
avtalespesialistene ville vi hatt enda
større køer, og det er én av løsningene.
Vi vil ha avtalespesialister. Et problem
er likevel at det er flere som trenger
tverrfaglig hjelp, for eksempel de eldre,
psykisk syke og rusavhengige. Det vil
alltid være lettere å både få og dele
informasjon på én institusjon, enn å
bruke forskjellige private rundt omkring.
Derfor er det viktig å ansette flere folk
offentlig i institusjonene vi allerede har.
Så var det den ene helsepolitiske
fanesaken.
Antibiotikaresistens er den viktigste
saken, men det har jeg allerede snakket

om. Noe annet som er veldig viktig for
SV er bemanning. En av løsningene vi har
er å ansette flere i 100%-stillinger. Det er
ikke et stort problem for legene, der er
flere med over 100% som kanskje trenger
mindre arbeid enn det de har i dag –
men for sykepleiere og helsefagarbeidere
må vi gi hele faste stillinger istedenfor
alle deltidsstillingene. Det vil hjelpe
mye på bemanningskrisen. Nå må
legene gjøre mye sykepleieoppgaver,
og sykepleierne gjøre mye av
oppgavene som helsefagarbeidere
skal gjøre. Som økonom fremstår
det tullete at sykepleiere skal re
opp en seng som kunne vært redd
opp av rengjøringspersonell eller
helsefagarbeidere. Derfor må vi ansette
flere, slik at leger kan bruke den
kunnskapen de har fått gjennom mange
års studium til pasientene – i stedet for
byråkratiske søknader og brev som f.eks.
helsesekretærer kunne gjort. Uten flere
folk blir de gode nye ordningene bare for
luftslott og regne.

Seher Aydar (Rødt)
2. kandidat for Rødt i Oslo

Vararepresentant for Rødt på
Stortinget og politisk rådgiver bl.a.
innen helsepolitikk.
Hva er det du tenker er
utfordringene til morgendagens
helsevesen?
Jeg kom akkurat fra en debatt om
Ullevål sykehus. Vi må ikke legge
ned flere sykehus. Det gjelder
både Ullevål og andre fungerende

sykehus. Det er jo noe vi kan starte
med.
Så har vi vært vitne til en økonomisk
nedbygging i beredskap – manglene
så vi tydelig når pandemien kom til
tross for at fagfolk hadde varslet om
dette tidlig. Jeg er bekymret for at vi
kan få enda større problemer om ikke
helseberedskapen styrkes. Et viktig
moment i dette er foretaksmodellen.
Helsevesenet har de siste 20 årene
blitt drevet etter markedsprinsipper,
og det er en stor utfordring fordi
det tvinger sykehusene og bekymre
seg for bunnlinja og det påvirker
driften. Vi har endt opp med mer
byråkrati og flere ledelsesnivåer.
Derfor må vi avvikle denne modellen
– det vil løse de problemene som
er skapt. Det er også problemer i
primærhelsetjenesten med flere
oppgaver for både leger, sykepleiere
og helsefagarbeidere. De økonomiske
midlene har ikke fulgt med denne
økte arbeidsmengden – og det går ut
over både kvalitet og kompetanse.
Utfordringene der er bemanning
Hva er løsningen på alle disse
utfordringene?
Det er nok ikke en enkelt løsning,
man må gjøre flere ting. Det ene er å
avvikle foretaksmodellen. Sektoren
må frisettes fra foretaksmodellen
og bedriftsøkonomiske
styringsprinsipper. Det andre er
at vi ønsker å styrke kommuneøkonomien. Det vil ha mye
å si for det forebyggende og
helsefremmende arbeidet. Også må
vi styrke sykehusøkonomien også
– fordi vi trenger bedre bemanning
i gjennom hele løpet, både leger,
sykepleiere og helsefagarbeidere.
Og jamfør samhandlingsreformen
så vil jeg understreke viktigheten
av at man legger opp til at folk ikke
blir kasteballer i systemet. Man må
samarbeide om de pasientene som
lider av sykdom, skade eller har
andre hjelpebehov – og at dette
bygger på faglig samarbeid med gode
nok ressurser – fremfor et system
som legger opp til at både sykehus
og kommune ender opp med å slite.
Fastlegekrisen – finnes det en
løsning, og hva er den?
Fastlegene og kommunene har ropt
varsko i mange år, så vi burde ha tatt
tak for lenge siden. Vi bør tilby leger,

sykepleiere og annet helsepersonell
ved helsesenteret faste lønnsavtaler
og mulighet for offentlig overtakelse
av alle investeringer. Også må vi
i tillegg øke antallet primær- og
fastleger. Det må økes såpass
betydelig at hver lege i gjennomsnitt
får tusen pasienter – i stedet for etttusen-fem-hundre, slik som nå. Det
trengs for at vi skal kunne styrke den
personlige oppfølgingen, men også
for at leger skal få en arbeidshverdag
som er i tråd med arbeidsmiljøloven.
Vi vet jo at dette spesielt gjelder de
yngste legene som ikke har råd til å
kjøre hjemler av de eldre. Dersom
de får muligheten til ansettelse i
kommunene med fastlønnsavtale
og færre pasienter på listene sine så
vil det bidra. På sikt er nok det aller
viktigste å sørge for at fastlege blir et
yrke som man kan orke å stå i.
Har avtalespesialistene en rolle i
fremtidens løsninger?
Som du vet er avtalespesialister så
mangt. De har en rolle i helsevesenet
i dag – og alle som er en del av
dagens helsevesen skal være en
del av løsningen til morgendagens
utfordringer. Det ligger mye
kunnskap og arbeidskraft hos
avtalespesialistene. Det som blir
viktig fremover er at vi har gode
offentlige tjenester som gjør at folk
for den hjelpen de trenger. Bidraget
fra avtalespesialistene er også en del
av det. Det er jo ingen hemmelighet
at vi ønsker en offentlig drevet
og finansiert helsetjeneste, men
vi er åpne for supplementer av
privatpraktiserende leger fordi vi
ser at det foreligger et system i dag
som iallefall delvis fungerer, men at
det krever mer offentlig finansiering,
jf. det vi var inne på vedrørende
fastlegene.
Siste spørsmål – fritt om Rødts
helsepolitiske fanesak?
Én av hovedsakene våre i
valgkampen er jo en helsepolitisk
fanesak. Vi går inn for å likestille
tannhelsetjenester med andre
helsetjenester. Det vil gjøre at flere
får tilgang på helsehjelp uavhengig
av hvor god råd de har. Det er i tråd
med kjernen av vår helsepolitiske
filosofi, at alle må få likeverdige
tilbud og tjenester uavhengig av
økonomi, geografi og bakgrunn.
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Fra Høyre til FrP
til Helsepartiet!
Hvorfor gikk ikke en gammel politiker som meg pent og pyntelig tilbake til et av sine
to gamle partier etter et langt og lærerikt yrkesliv i presse og helsevesen? Svaret
er enkelt. De var ikke interessert i mine synspunkter og artikler om nye løsninger i
helsevesenet. De gikk på «autopilot» og lot helsebyråkratene styre. Da Lise Askvik
dukket opp i mitt liv og spurte om jeg ville bli med å starte Helsepartiet, visste jeg
svaret. Jeg ville bli med henne og forandre dagens helsepolitikk.
TEKST OG FOTO: ANNE BETH MOSLET
Denne teksten er et uttrykk for skribentens egne meninger.

gjennom Moderaterna og Tenkesmien, Timbro. I Stockholms-årene
var jeg freelanceskribent for
både Morgenbladet og Farmand
helt frem til Ragnar fikk ny jobb
i Hydro på Karmøy i Rogaland.
Jeg ble med i Fremskrittspartiet i
Rogaland og gjorde det noen kalte
en «kometkarriere» våren 1985
da jeg ble valgt til første kvinnelige
nestleder i FrP på landsmøtet i
Stavanger.

Min «politiske karriere» startet i
Høyre i 1976 da Ragnar og jeg – etter
åtte år i utlandet – flyttet hjem til
Norge med våre to små barn, født
i henholdsvis Østerrike og Zambia.
Det ble etter hvert mange tillitsverv
for meg i et stort og velorganisert
lokalparti som Bærum Høyre og plass
på Fylkestinget i Akershus i 1979. I
1981 fikk jeg oppleve valgkampen
som «presse-sjef» for Bærum Høyre.
Høyre fikk over 31 % av stemmene
på landsbasis og Kåre Willoch ble
statsminister. Det var helt fantastisk.
Et par år senere fikk Ragnar jobb
i Stockholm og jeg skiftet beite
nok en gang. Men jeg stiftet raskt
bekjentskap med svensk politikk
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Valgkamp for FrP
Det ble et spennende og hektisk
politisk år med valgkamp både
lokalt og på riksplan med plass på
Stortingslisten for FrP i Rogaland.
Som FrPs nesteleder, reiste jeg land
og strand rundt og drev valgkamp
sammen med fylkeslag i hele landet.
Det var utrolig kult å bli kjent med
partiets tillitsvalgte og oppleve vårt
vakre langstrakte land på en så intim
måte.
Jeg håper jeg igjen kan få oppleve
noe av dette i årets valgkamp i
Helsepartiet hvor jeg nå i tillegg kan
bruke erfaringer fra mine mange
yrkesaktive år i presse og helsevesen
i valgkampen.
Min inntreden i norsk presse åpnet
seg etter at den andre nestlederen
i FrP, Hroar Hansen, kjøpte
Morgenbladet. En solfylt morgen
da vi to vandret sammen ned

Rådhusgaten til sentralstyremøte
i FrP, nevnte Hroar sitt aviskjøp,
hvorpå jeg spøkefullt kommenterte
at jeg gjerne ble redaktør. Slik skulle
det faktisk gå.

Redaktør i Morgenbladet
Jeg startet i Morgenbladet som
journalist og ble senere redaktør
frem til 1993 da Hroar solgte avisen.
Ifølge forfatter, Erik Rudeng, som
intervjuet meg i fjor i forbindelse
med at han skrev Morgenbladets
historie (kommer i høst), har
ingen noen gang skrevet så mange
artikler, intervjuer og reportasjer i
Morgenbladet som meg. I Rudengs
bok kan man også lese om min
dekning av den politiske høyrevinden
som blåste sterkere over Europa enn
her hjemme.
Jeg deltok blant annet på årlige
privatiserings-konferanser i
London, Mont Pelerin Society’s
første kongress etter murens fall i
Tsjekkoslovakia med både Vaclav
Klaus og Vaclav Havel til stede
og ikke minst på den helt unike
konferansen i Moskva i 1992
«Transition to freedom The new
Soviet Challenge» arrangert av Cato
Institutt i Washington og Academy of
Sciences of USSR i Moskva.
Jeg må nesten få lov til å nevne
at jeg var den eneste norske
journalisten til stede til tross for at

NRK vel hadde sin faste journalist
stasjonert i Moskva også på den
tiden.

Helsepolitisk erfaring
Etter tiden i Morgenbladet
jobbet jeg fra 1993 til 2010 som
informasjonssjef for Norges
største private røntgeninstitutt,
Sentrum Røntgeninstitutt (senere
Curato og nå Aleris Røntgen). I
tillegg var jeg redaksjonssjef for
tidsskriftet for Norsk Radiologiske
«Noraforum» og redaktør for
tidsskriftet for Praktiserende
Spesialisters Landsforening
«Legekunsten». Her har jeg min
erfaring fra spesialisthelsetjenesten
og forholdene for de privatpraktiserende spesialister.
Til tross for at disse avtalespesialistene er fullt ut offentlig
finansiert som fastlegene, og til tross
for at Solbergregjeringen vedtok å
øke antall avtalespesialister allerede
i 2013, har dette ikke skjedd. Hvorfor
dette ikke har skjedd har Stortingsflertallet nå krevd svar på, noe jeg
skrev en kronikk om i Nettavisen 23.
april 2021. Den er også lagt ut på
bloggen min www.helsekøen.no.
Avtalespesialistene kan man for
øvrig lese mye om i mine mange
artikler om løsningene for et køfritt
helsevesen som også er lagt ut
på bloggen. Min ambisjon med
å starte denne bloggen var å få
vekk helsekøene. Det å øke bruken
av avtalespesialister er en viktig
helsepolitisk sak for å få dette til uten
et såkalt «to-delt» helsevesen. Nå har
også Helsepartiet tatt dette med i sitt
program for Stortingsvalget 2021.
Det å bli kvitt helsekøene bør etter
min mening bli en viktig valgkampsak
for Helsepartiet.
Hvorfor Helsepartiet?
Ja, hvorfor valgte en eldre kvinne og
pensjonist som meg å engasjere seg
i nok et politisk parti? Hvorfor har
jeg ikke etter mine mange år med
yrkeserfaringer som har gitt meg
innsyn i nye løsninger for dagens
helsevesen, funnet tilbake til Høyre
eller FrP for å gi dem gode råd?
Svaret er ganske enkelt. Jeg følte
dessverre at Solberg-regjeringen

ikke var interessert i nye løsninger.
Erna har nå gått «på autopilot» i
helsepolitikken i åtte år. Det at jeg
skrev artikler om at Regjeringen
hadde glemt sine løfter, brydde hun
seg dessverre ikke om.
FrP snudde imidlertid etter at de
gikk ut av regjeringen. FrP følte seg
da mere fristilt og fikk med seg et
flertall på Stortinget i februar i år for
å be om svar fra regjeringen på hva
de har tenkt å gjøre for å øke bruken
av avtalespesialistene.
Men jeg hadde for et par år siden
blitt kjent med Lise Askvik og da hun
spurte om jeg ville bli med å starte
Helsepartiet, var saken bankers.
Jeg ble dønn sjarmert og begeistret
for Lise da jeg møtte henne for
første gang. Hun presentere sin bok
«Helse-sviket» på et møte i Fritt
Ords lokaler Parkveien bak slottet
i 2015. Tankene i boken stemte
godt overens med mine erfaringer
fra helsevesenet og jeg anmeldte
sporen streks boken på min blogg
www.helsekøen.no
Boken fikk frem hvorfor dagens
helsevesen har kommet til kort, at
helseminister Bent Høie har sviktet
pasientene og at han har rett og slett
har abdisert og overlatt styringen til
et esende og sterkt kontrollerende
helsebyråkrati. Dette ville hverken
jeg eller Lise være med på. Derfor
startet Lise Helsepartiet og det har
hun fått mange – blant annet meg –
med på.

fortelle sine tragiske
historier om egne
helseproblemer.

!

Debatt

Helsepartiets logo symboliserer
denne medmenneskeligheten ved å
snu pyramiden og sette pasientene
øverst. Det viser at helsevesenet
er til for dem som trenger
behandling og medisiner ikke for
helsebyråkrater som meler sin egen
kake ved å bygge sykehus enten for
små eller for store uansett behov,
eller langt ute på landet hvor ingen
bor.
Denne helsebyråkratiske
sykehustrenden er både lovstridig
og lovløs fordi store offentlige
bygg etter loven – og fornuften
– skal etableres der det finnes
infrastruktur.
Men fornuften i politikken blåser
fort bort og blir ofte «tatt av
vinden» eller «borte med blesten».
Hverken politikere eller byråkrater
synes å bry seg. Derfor trenger vi
Helsepartiet. Nye politiske partiet
er demokratiets sikkerhetsventil.
Helsepartiet taler der andre tier.
Helsepartiets politikk er sunn fornuft
satt i system.
Lykke til med valgkampen. Stå på!

Beundrer Lise
Jeg er en sterk beundrer av Lise
Askvik. Hun er det mest humane
og inkluderende mennesket jeg har
møtt. Grunnen til at Lise klarte å
stable et nytt parti på bena så raskt,
er ikke minst fordi hun er ekstremt
inkluderende og super-mottagelig
for andres synspunkter. Lise lytter
til både gamle politikere fra andre
partier som meg, men ikke minst
er hun utrolig lydhør for de mange
som selv har følt helsevesenet svikte
dem slik det kom frem i hennes bok
«Helsesviket» i 2015.
Jeg tror Helsepartiet kan lykkes med
å nå frem til folk i årets valgkamp
fordi partiet er genuint opptatt av
å lytte til menneskene og høre dem
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Svæveru’ mannskor
fra NHH
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HØSTENS
ANBEFALTE BØKER
Fartein Horgar anmelder i dette nummeret 6
boknyheter. Han er selv aktuell med en romansuite
på fem romaner om Norges rolle i kolonitiden.

MONIKA HELFER:

PAKK

SVEN PETTER NESS:

SKJEBNESTEINEN

Solum Bokvennen

Aschehoug Forlag

«Ryktet spredte seg, og snart
var det ingen i landsbyen som
ikke visste at Maria hadde barn
i magen, eller ikke kjente til
regnestykkene som talte mot
henne, alle som ett. Mye ondt
snakk var det. Det var jo så mangt
med dette pakket».
Maria som holdt styr på en stor
ungeflokk, den gang tilbake i 1.
verdenskrig, er så usedvanlig
tiltrekkende at – ja, sånn gikk det
an å se det – det var en uting at mannen hennes skulle ha
enerett på henne. Mannen, Josef, er ved fronten.
«Pakk» er ingen lykkelig historie. Den er likevel en fryd
å lese, for Monika Helfers språk er vakrere en noe annet
jeg har utsatt meg for i år. Setningene er korthugde,
metaforene få, men særdeles treffende og fantasieggende,
og historien sier alt om å være bygdas utskudd. Dessverre
går det som det måtte gå, når Josef endelig kommer tilbake
fra krigen er barneflokken på fire blitt en barneflokk på
fem. Han vedkjenner seg ikke ungen, utveksler verken et
ord med den eller med mora, men tar seg en alvorsprat
med strøkets ordfører som mot visse ytelser har holdt liv i
familien gjennom krigsårene.
Boka, som bygger på forfatterens egen slektshistorie, er
kort, ikke et ord for mye her, du leser den på bussen på vei
til badeplassen!

Sven Petter Ness skrev seg inn i
norsk krims toppdivisjon allerede
med debutboka, «Den stille
uke», i 2019. Med andreboka,
«Skjebnesteinen» mottar han
Rivertonprisen, og bekrefter sin
posisjon.
I begge finner vi Kriposetterforsker Harinder Singh, nå i
jakten på sin nieses overfallsmann.
Niesa har en fortid. Den rommer
mer enn hun gjerne snakker om.
Hun har mer bein i nesa enn hva godt er, også. Kanskje i et
forsøk på å få livet på kjøl (etter traumatiske opplevelser),
har hun begynt en tilværelse som student i Edinburgh. Det
er her hun blir overfalt og kidnappet.
Singh reiser etter for å bistå skotsk politi. Etterforskningen
avslører forgreininger til norsk underverden, utelivsbransje
og dop. Forfatteren leverer to parallelle historier, en
i Oslo, en i Skottland. Disse er ganske elegant knyttet
sammen. I tillegg til å ha kokt ihop en dynamisk thriller, har
forfatteren diktet frem karakterer vi tror på, enten vi liker,
og sympatiserer, med dem, eller vi misliker dem intenst.
«Skjebnesteinen» er rett og slett fin diktning. Gi ham noen
bøker, og Harinder Singh vil være en detektiv vi forholder
oss til på linje med Varg Veum og Harry Hole.
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ELIN ANNA LABBA:

HERREN SENDTE OSS HIT
Om tvangsflyttingen av samene
Oversatt av Trude Marstein

HÅKON HAUGLAND:

I SJØFARTENS TID
Arendal 1723 – 1900
Cappelen Damm

Pax forlag

«Vår fortelling er skiltet som ingen
satte opp, kapitlet som aldri fikk
plass i historieboka».
Men så var det også norske og
svenske myndigheters uttalte
hensikt å skrive samene ut
av historien, ikke inn i den.
Fordrivelsen av egen urbefolkning
startet i år 1751, da grensen
mellom Norge, Finland og Sverige
ble trukket opp.
Samenes land hadde vært
grenseløst, definert av beiteområder, trekkruter, årstider.
Nå ble «nomadelivet en byrde for landet og den fastboende
befolkningen» (Arbeiderpartiets formann, Christian
Holtermann Knudsen, 1919). Løsningen på problemet ble
tvangsflytting. Hensikten var å gjøre tilværelsen deres så
umulig at de med tiden ble borte av seg selv. Samene var
de andre, og ble definert ut fra levesett og rasehygieniske
teorier og metoder.
Elin Anna Labba har samlet materiale fra kirkebøker,
rettsprotokoller, aviser; ikke minst har hun gjort
hundrevis av intervjuer med ofrene for tvangsflytting og
tvangsfornorsking. Her – mellom skjendige uttalelser fra det
offisielle Norge og Sverige – kommer de selv til orde.
En av bokas mange fortjenester er å vise språkets makt.
Forfatteren plukker fra offisielle dokumenter og finner
gjengangere som «ustrukturert», «primitiv», «et folk som
behøver hjelp», og ikke minst det tilsynelatende altruistiske
«til gagn for seg selv». Kronen på verket ble det brutale
forbudet mot å snakke eget språk.
Elin Anna Labbas bok hjelper oss å huske et av de svarteste
kapitlene i vår nasjons historie, «kapitlet som aldri fikk plass
i historieboka».

Lokalhistorien gir unike glimt inn i
den allmenne fortellingen om oss
selv, og det var undertegnedes
interesse for Norge som
sjøfartsnasjon som ledet til
herværende bok, hvor jeg altså
lærer at det var 1800-tallets
misjonsforeninger som beredte
grunnen for kvinners innmarsj i
samfunnslivet.
Men dette er naturligvis ikke
Hauglands hovedanliggende. «I
sjøfartens tid» er en levende fremstilling av en kystby som
grunnet stor tilgang på trelast arbeider seg opp til å bli
ledende innen norsk skipsbyggeri.
Leseren loses gjennom oppgangstider og krakk. Vi
får innblikk i hvordan forskjellige kriger fører til både
høykonjunktur og lavkonjunktur – og hvordan Arendal som
lokal, men mektig, aktør innen skipsfarten var «prisgitt
den internasjonale utviklingen». Mot 1800-tallets utgang
overtok stålbygde dampskip, og «arendalsrederne satt … på
en skipsbyggerkompetanse på vei ut».
Dette praktverket ruller opp historiene om verftene i
Arendal som bygget seg opp og satte, først lokalsamfunnet,
på kartet, så nasjonen Norge, for i sin tur å fases ut.
Stafettpinnen gikk til andre næringer. Allerede i 1740, leser
vi, passerte Arendal tolldistrikt Bergen, og ble landets
største tolldistrikt. 200 år etter var det slutt. Det var det
imidlertid for Bergen, også.
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ADAM RUTHERFORD:

HVORDAN SNAKKE
MED EN RASIST

STANISLAV LEM:

SOLARIS
Oversatt fra polsk av Julia Wiedlocha

Cappelen Damm

Solum Bokvennen

Det er alles plikt å konfrontere
rasisme, hvor vi enn måtte støte
på den, særlig der vi finner den
normalisert i stereotypier og
myter, og som han påpeker:
vitenskap er et effektivt våpen.
Han følger opp med å sitere den
politiske aktivisten Angela Davis:
I et rasistisk samfunn er det ikke
tilstrekkelig ikke å være rasist; vi
må være antirasister (her sitert
etter den engelske utgaven).
Kapitler som «Huden og lekene», «Dine forfedre er mine
forfedre», «Svart kraft», «hvit materie», fordyper seg i de
«beviser» som generasjoner av europeiske antropologer
og vitenskapsmenn har benyttet seg av for å etablere idéen
om hvitt overherredømme, og idéen om at svarte eller
mennesker av annen opprinnelse har spesielle egenskaper
basert på rase. Rutherford tar disse «bevisene» på alvor,
dykker ned i dem, er aldri nedlatende, og betrakter dem
deretter fra enhver tenkelig vinkel. Basert på ekte vitenskap,
plukker han dem fra hverandre. Og gjør det med et smil og
gode argumenter. «Hvordan snakke med en rasist» er en
særdeles god bok å ha for hånden i møte med rasismen.
Boka minner oss på at det ikke finnes noe sånt som rent
blod, at intelligens ikke kan knyttes til hudens mengde
melanin, at den genetiske variasjonen er større mellom
afrikanere enn mellom afrikanere og europeere, at gjennom
hele historien har mennesker hatt sex hvor som helst og
med hvem som helst hvor sex har vært tilgjengelig. Det
finnes ikke noe sånt som en ensartet nasjon eller et rent
folk. Selv nazister har jødisk opphav, hver hvit makt-fantast
har forfedre fra Midtøsten, hver eneste rasist i verden
har røtter i Afrika, Kina, India, Amerika. Den rene rase er
ingenting annet en rasistens våte drøm.

Mens sci-fi-filmer ofte har en
heseblesende dramaturgi, er sci-filitteraturen langsom og dvelende.
Et utsøkt eksempel på dette er
«Solaris», nylig utgitt på det svært
kresne Solum Bokvennen Forlag.
Stanislav Lems klassiker foregår
i en ikke nærmere angitt fremtid.
Psykologen Kris Kelvin ankommer
Solaris, en planet i bane rundt to
soler, en blå, en rød, for å nøste
opp i noen mentale problemer
besetningen på romstasjonen for tiden har. Planeten er
dekket av et enorm osean, som viser seg (eller gjør det?) å
ha egenskapene til en intelligent eksistens.
Forskningsstasjonen er i krise. Besetningen oppfører seg
ureglementert. Raskt blir psykologen kjent med at de ikke
er alene. De har «gjester». Disse fremstår som fysiske
materialiseringer av personer i mannskapets hukommelse.
Blant dem, Harey, psykologens avdøde, høyt elskede kone.
Hun er som Harey, men er ikke henne. Dette åpner for
en psykologisk drama der lojaliteten til en aldri sluknet
kjærlighet kommer i opposisjon til psykologens mandat,
dessuten til hans virkelighetsoppfatning. «Solaris» er en
vakker og uvanlig beretning om kjærlighet, kjærlighetens
vilkår og stiller fundamentale eksistensielle spørsmål. En
klassiker innen sci-fi-sjangeren.
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Høstviner
Nå beveger oss ut av sommeren, og tar steget inn i
en mer nyansert årstid. Forandring er å se over alt på
høsten. Like variert som fargene på trærne er også
valgene av vin.

RIESLING – Sant nok er det at Riesling er en perfekt
vin for de varmere månedene. Det vi ikke må glemme,
er at riesling er en av de mest interessante druene
verden har å by på. Med evnen til å gi et komplekst
spekter av smaker og aromaer, fra grønne, røde og gule
epler, lime og sitronskall, til tropiske smaker av ananas,
fersken og nektarin. I tillegg til frukt, byr riesling på
aromaer av honning,ingefær, jasmin og petroleumsvoks.
Med denne lagringsdyktige og komplekse vinen kan vi si
velkommen til høsten på hederlig vis.
ST. ANTONY ORBREL RIESLING GG
2019

Pris på vinmonopolet: Kr 328,20,Varenummer: 12074901
Land: Tyskland, Rheinhessen

Malou Landsem
(31) er utdannet
sommelier. Hun
jobber som servitør
og vinansvarlig på
The Vandalay i Oslo.

PINOT NOIR – En klar favoritt blant verdens
vindrikkere. Den tiende mest plantede druen i
verden. Pinot Noir er over 1000 år eldre enn Cabernet
Sauvignon, den dyreste vinen på markedet, og har
gjennom populærkulturen fått noe vi kan sammenligne
med kultstatus. Preg av kirsebær, bringebær, tranebær,
lakris, vanilje, nellik, vått løv, sopp og tobakk o.l, hva
roper mer høst enn akkurat denne druen? De tre største
regionene for dyrking av Pinot Noir er Frankrike, USA og
Tyskland. En særdeles matvennlig drue som er lett nok
i stilen til å passe perfekt til laks, samtidig som den er
kompleks nok til å håndtere rikere kjøttretter.
BALTHASAR RESS VON UNSERM
PINOT NOIR 2018

Frisk og saftig preg av sitrus og eplekart, hint av
voks og steinfrukt, grønne urter og mineraler.
Spontanfermentert på fat og ståltank. 4-5 mnd
på berme.

Pris: 269,90,Varenummer: 1824601
Land: Tyskland, Rheingau
Fruktig med preg av kirsebær og jordbær,
ungdommelig og lett, god syre og
milde tanniner.

GYSLER SANDSTEIN RIESLING
TROCKEN 2020

SALEM WINE PINOT NOIR 2018

Pris: 175,Varenummer: 6854801
Land: Tyskland, Rheinhessen
Svært elegant, ung og slank value for money
riesling.
Preg av sitrus, grønt eple, litchi og blomster, hint
av mineraler. Spontanfermentert på ståltank.
Naturlig klaret. Lettfiltrert.
JEAN-BAPTISTE ADAM LES NATURES
RIESLING 2019

Pris: 199,90
Varenummer: 477401
Land: Frankrike, Alsace

Frisk og nydelig riesling, etter litt lufting byr
den på nydelig frukt, hvite blomster og noe
mineralitet. God syre, lang og balansert
avslutning.
Modnes på gamle fat i 10 mnd, lav temperatur,
etterfulgt av 6 mnd på flaske.

Pris: 299,90,Varenummer: 13064901
Land: USA, Oregon

Røde bær med florale og
jordlige innslag.
Tørre fine tanniner,
frisk syre, god fylde.

JEAN BOURDY CÔTES DU JURA
ROUGE 2018

Pris: 289,Varenummer: 1462001
Land: Frankrike, Jura

En spennende blend fra Jura. 33% Trousseau,
34% Pinot Noir og 33% Poulsard.
Pepper, rips, blomster og lær. Flotte
tørre lette tanniner, sødmefull frukt.
Value for money!
31

Grunnsteinen i matfilosofien min er
gode norske råvarer og klassiske smaker
servert med kunstferdighet og presisjon,
uten at det blir pretensiøst
– Håkon Solbakk

Flammende sølv
Håkon Solbakk presenterer av sine oppskrifter i dette nummeret av
Legekunsten – vi kan ikke love leserne at de kan lage denne retten, men
det vil være god ferdighetstrening for de som driver fin-kirurgi. I det
minste vil nummerets oppskrift vekke appetitten for å oppsøke kulinariske
edelstener i ditt eget nærmiljø.
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Håkon Solbakk er Head Chef på
Speilsalen ved Britannia Hotel
i Trondheim. Den 29 år gamle
kokken konkurrerer nå om å bli
Årets kokk 2021 og muligheten
for å bli Norges neste kandidat til
Bocuse d’Or – verdens mest kjente
kokkekonkurranse. Fra tidligere
har han vært en del av Det norske
kokkelandslaget, og har flere
priser og premier fra norske og
internasjonale mesterskap. Kanskje
Solbakk kan føye seg inn i rekken
over stolte norske ambassadører på
den internasjonale scenen?

– Jeg er vokst opp på Nærøysteinene.
Et fiskevær ved Abelsvær i Trøndelag.
Som gutt var jeg glad i å skape ting
med hendene. Tilgang til gode
råvarer og fisk på middagsbordet
flere ganger i uken vekket tidlig
interessen for å tilberede mat å nye
måter. Det var nok der drømmen om
å bli kokk tok form.
– Silda har lange tradisjoner
i det norske kjøkkenet og har
vært et viktig næringsgrunnlag
for befolkningen langs kysten i
århundrer. Min egen oldefar fisket

sild for å bidra til mat i bygda si.
Likevel er den sjelden å se på menyer.
En så viktig, næringsrik og smakfull
råvare fortjener å hedres.
– Med flammende sølv har jeg latt
meg inspirere av både europeisk og
asiatisk tradisjon. Jeg har bevisst
valgt å anrette tett for å trekke
fokus mot helse silda. De øvrige
elementene spiller oppunder og
støtten den i smaksbildet.
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SILD ‘ESCABECHE’

Sitron, fennikel, rapsolje et
emulsjon på grillede bein
POTETPUTE

Kålrot, kvarg et gressløk
SMØRSAUS

Modnet tindved et pepperfrukt

SILD ‘ESCABECHE’
14 stk sildefilet
LAKE

500g Økologisk kaldpresset
rapsolje fra Österlen
50g Grillet sitron
100g Hvitvinsreduksjon
200g Hvitvin
5g Fennikelfrø
5g Korianderfrø
5g Pepperkorn
4stk Laurbærblad
Zest fra 2 sitroner
40g Strimlet fennikel
50g Strimlet kålrot 12 cm x 0,8
20g Finkuttet ingefær
1stk Finhakket jalapeno
EMULSJON PÅ GRILLEDE
SILDEBEN

Ben og hode fra 7 stk sild
300g Solsikkeolje
50g Egg
Sitronjuice
Ristet sort pepper

POTETPUTE
KVARG OG KÅLROT FYLL

150 Kålrot i terninger
40g Smør
100g Fløte
40g Melk
100g Kvarg
40g Finkuttet fløte
Sitron
POTETDEIG

400g Vann
12g Salt
200g Kokt og passert mandelpotet
150g Red lotus mel
150g Potetmel
34

Råvarer
KÅLROTCHIPS

200g Kålrot i terninger
5g Pektin
5g Salt
Syltet kålrot
100g Eplesidereddik
100g Vann
50g Sukker
Kålrot?

SMØRSAUS

1000g Blåskjell
300g Hvitvin
15g Kålrot, avskjær
60g Tindved-kosho
5g Kombu
30g Tindvedjuice
300g Smør
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Jeg brenner for å utnytte råvarer
på nye og spennende måter
– Håkon Solbakk

Fremgangsmåte
Lake
• Kok opp hvitvinsreduksjon,
hvitvin, olje, krydder og grønnsaker
• La trekke i 15 min
• Gi laken et nytt oppkok og hell laken
over filetene mens de ligger på rist
Emulsjon på grillede sildeben:
• Grill sildeben og hoder på kullgrill. Vakuumer bein
med solsikkeolje og bak i ovn på 80 grader i 45 min
• Sil av oljen. Spe den forsiktig inn i eggene med en tynn
stråle mens du kjører med håndmikser til emulgert
• Smak til med sitronjuice, salt og nyristet sort pepper

Smørsaus

• Damp blåskjell med hvitvin til de åpner
seg (ca. 3 min)
• Sil av blåskjellkraft og rens blåskjellkjøttet
• Karamelliser renset blåskjell og kålrot avskjær
i stekepanne
• Tilsett blåskjellkraft og kombu og la trekke
i 10 min med lokk
• Sil av kålrot avskjær og blåskjell over i en liten kjele
• Kok opp og tilsett tindved-kosho, tindvedjuice og smør
• Smak til med salt og evt. mer tindved jus

Potetpute

Kvarg og kålrot fyll:
• Karamelliser kålrot i stekepanne med smør
• Tilsett melk og fløte. Kok inn fløten og kjør
opp på thermomix
• Vend inn gressløk og kvarg
• Smak til med salt og sitron
• Ha over i sprøytepose
Potetdeig:
• Kok opp vann og salt
• Tilsett passert potet, rør godt, trekk av varmen
• Vend inn melet for hånd til en fin jevn deig
• Kjevle ut deigen med pastamaskin til (3 mm) tykkelse
• Stikk ut sirkler men oval utstikker (10 cm), fyll med
(20g.) kvargfyll og brett over deigen
• Steames på 100 grader i 4 min

Kålrotchips

• Kok kålrot terninger sous vide på
100 grader i 60 min
• Sil av veske og kjør glatt i Thermomix
med salt og pektin
• Passér gjennom en fin sil, fordel ut
i silikon bladform i 2 mm tykkelse
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LEGENDARISKE
LEGETURER
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.

Ut på tur
«Nå må jeg simpelthen!». Det
obligatoriske toalettbesøk lå tilbake
i tid og sted, og bussen var uten
fungerende toaletter. Det hastet. Jeg
snakket med sjåføren om muligheten
for et nødstopp. Ikke mulig. Vi
suste i Norgesulovlig fart, på det
ypperste av italiensk veibygging,
over enorme veiprosjekter oppkalt
efter Italias berømtheter. Det
var umulig å stoppe. I bakre del
av bussen hersket efterhvert
tilnærmet panikk. Redselen
for at det blæreoppsamlede
skulle få en ufrivillig avgang, var
påtrengende. Efter diskusjon om
situasjonens alvorlighetsgrad, samt
intens speiding efter parkerbare
veiluker, fant sjåføren en liten
nisje, beliggende ved et gresskledd
høydedrag. Nå eller aldri. Ut av
bussen et mylder av knipende damer.
Alle hastet opp på den lille kollen.
Opp med skjørt og ned med bukser.
Med lettelses sukk lot de det stå til.
Fra veien, et trafikkforstyrrende syn:
Vinterhvite bakender spredt ut over
et lite høydedrag i det toskanske
kulturlandskap. Det ble, ikke uventet,
full trafikkork, og enkelte gikk ut av
bilen for å ta det uvanlige opptrinnet
i nærmere øyensyn.
Eldre legers tur
Denne hendelsen var et blant flere
tegn på at Eldre Legers Forening
(ELF), var en løsningsorientert
gruppe. Gjennom utallige års
legepraksis og medisinsk relatert
36

Fig. 1. Skål for ELF

virksomhet, var de innpodet med
evnen til skille livets vesentligheter
fra trivialitetene. Italienske damer
hadde neppe gjort som sine norske
medsøstre i samme situasjon. Ikke
snakk om fisefine følelser, snarere
om å finne en praktisk løsning på
et litt ubehagelig, men fult løsbart
problem. Dette handlingsmønster
var i det hele tatt karakteristisk
for gruppen. Hvis noen hang efter
eller var dårlig til bens, ble de
innhentet av de mer gangføre, som
kom støttende til og sørget for at
gangproblemer ikke ble til hinder
for en utflukt i det grønne: «Alle
skal med» var parolen og det lenge
før AP kom med samme slagord.
Under middagene sørget årvåkne
blikk for at ingen ble oversett i
serveringsrundene. For måltidene
var daglige høydepunkter. Således
var det ingen middag uten høylytte

diskusjoner, samt en strøm av taler,
annonsert med klangen av metall
mot glass. Latter og applaus stod i
jevnlig i taket, mens man mimret
over fordums legegjerning og skålte
for gleden ved å være eldre leger i en
ung forening (Fig 1).

Pasjonerte pensjonister
Ideen om en forening for eldre,
pensjonerte leger ble, efter en
kort planleggingsperiode, ventilert
i 1988. Fremst i forslagsfylkingen
stod kollegene: Gustav Vig, Fredrik
Mellbye, Ellen-Margrethe Askevold,
Ole Jacob Broch og Jørgen Berner.
Før man gikk i gang med selve
stiftelsesprosessen, var det sendt ut
et spørreskjema til alle kolleger over
67, i antall omkring 1100. Hva syntes
de om forslaget? Var det interesse
for å stifte en egen forening for eldre
leger? Omtrent halvparten svarte
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Hellas, Tyrkia og
Spania. Inntrykk
og ny kunnskap,
ble fordøyet og diskutert under
gourmet og gourmand pregede
måltider, i restauranter med lokal
koloritt og stedlig kokekunst.
Lydnivået steg raskt fra norsk til
middelhavsk. Inspirerte samtaler og
taler, kunngjort av metallklinging
mot glass. Her var improvisatorisk
spontanitet, med taleevner og
verbalt innhold ervervet gjennom et
langt liv som medisiner. I Syden fikk
veltalenheten en ny glød (Fig 5).
Fig .2. Alder setter ingen grenser

på henvendelsen. 400 stilte seg
positive til tanken. Mindretallet som
stemte mot, mente at Den norske
Lægeforening kunne ta seg av de
pensjonerte legene.
Fig 3.

Saker av stor viktighet for den
foreslåtte nye foreningen, var
diskusjonen om aldersgrenser
for leger. Hva kunne man som
pensjonert lege utføre av medisinsk
virksomhet? Kunne man f. eks. skrive
ut resepter efter en gitt alder?.
Kunne man jobbe eller vikariere som
lege efter 67? Kjøre bil?(Fig 2)
Et punkt som ikke var nevnt, var om
den kommende forening også skulle
ha en sosial, selskapelig profil. Var
det, ut over møter og konferanser,
interesse for sosialt samvær, efter
at man var gått ut på dato? Det
ble fremmet et forslag om: «......
muligheten av å arrangere spesielle
reiser for eldre leger til steder av
medisinsk historisk interesse». Den
som ivret mest for dette, var EllenMargrethe Askevold. Hun kjente til
min bakgrunn med dr grad i medisin,
og cand mag grad i kunsthistorie
og klassisk arkeologi. Hun inviterte
meg derfor som foredragsholder i
Medisinsk Selskap med prøvekluttema: «Medisin i antikken». Det
skulle bli inngangsbilletten til et 10
års engagement som reiseleder og
guide for Eldre legers forening. Med
frie tøyler og i allianse med ulike
reisebyråer, ble det årlig utferdiget
program og reiserute for en gruppe
pasjonerte, pensjonerte leger.
Hensikten var å presentere et bredt

utvalg av Sentral-Europas kulturelle
og medisinske historie.
Det var den perfekte gruppe å dra på
tur med. Noen års erfaring som guide
for ulike reisearrangører, hadde vist
at oppgaven, til tider, kunne være
en krevende: «Når skal vi shoppe?»
«Ballyskoen trykker!» «Når du har
sett én marmorskulptur, har du sett
alle (Fig3)». Ikke å forglemme pinlige
opptrinn når restaurantregningen
skulle betales: «Jeg spiste bare ett
salatblad». «Drakk bare vann». »Jeg
betaler bare for ett glass vin!».

Kos på Cos
Foreningens medisinsk historiske
ouverture-tur var lagt til Kos,
ansett for å være moderne
medisins arnested. Til denne
medisinpensjonistenes jomfrutur
hadde det meldt seg 88 eldre
kolleger, i alderen 50 til 89; alle med
bakgrunn i ulike fagområder og
spesialiteter. For å unngå. kultursjokk
og drukning i medisinsk historiske
data, ble oppholdet delt i to. En uke
med forelesninger og byvandringer
fulgt av en uke med strand, sand,
sol og sjø. Kostelige Kos gav Kos på
Kos, spesielt for paret på bakerste
Fig. 3. Asklepios, legekunstens guddom

Med pensjonistlegene ble
skepsis gjort til skamme. Her
skortet ikke på nysgjerrighet og
interesse. Kunnskapsnivået var
høyt og strømmen av «Spørsmål
fra salen» vitnet om skolerthet
og et kunnskapsnivå langt over
forventningene. Som så ofte blant
medisinere, hadde mange dyrket
interesser ut over egne fagområder
og gjerne orientert seg i retning
humaniora. På det reise- og
turpraktiske plan, viste forsamlingen
godt skjønn, de hadde vært ute en
vinternatt tidligere. Alle i behagelige
og værtilpassete klær. Joggesko /
fottøy var inngått og bekvemt. Og
på museet var det alltid rom for
enda en marmorskulptur (Fig 4) . På
spisestedene ble regningen delt likt,
salatblad og ekstra glass med vin,
inngikk i det samlete beløp.
På reiselisten stod byer, steder
og museer av medisinhistorisk
interesse, med turer til Italia,
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Fig. 4. Hippokrates «legekunstens far»

Fig. 5. En utrolig talefør forsamling

bussete. De var enkekvinne og
enkemann i slutten av 80årene
tildelt enkeltværelser, men hadde
turtelduet seg til et dobbeltrom.
Ingen øyenbryn hevet.

og magi, en tilnærming som var
henimot vitenskapelig. Det var
riktignok lite man kunne tilby på
det terapeutiske plan, men viktig
var det; ikke å volde skade. En
del av Hippokrates sykdomslære
virker nesten moderne og mange
medisinske lærebøker begynner med
«Allerede Hippokrates....», skulle tro
han het «Allerede» til fornavn.

Første aften var avsatt til en «bli
kjent» runde. Noen ukjente, mest
kjente. Auskultatorisk høylytt
gjensynsglede. Perkutoriske «Er det
deg?» og palpatorisk klemming av og
på studievenner og kolleger. Mange
kjente hverandre, andre hadde
studert eller arbeidet sammen.
Alle så frem til « reiser til steder av
medisinsk historisk interesse».
En planlagt orientering om: «Does
and Don´ts for Middelhavsreisende»
skulle vise seg helt overflødig.
Legepensjonistene var seniorer
og ble av lokalbefolkningen
betraktet som tilhørende
besteforeldregenerasjonen. De ble
møtt med aktelse og respekt og fikk
selvsagt beholde lommeboken. De
kunne gå fritt og uberøvet omkring.
Aldri opplevde gruppen et bestjålet
øyeblikk.
Efter en svært så gresk frokost med
tyrkisk, unnskyld gresk kaffe, var
gruppen klar for første etappe av
hvirvelvinden gjennom medisinfagets
historie. I startens grop var
Hippokrates (460 – 377 f.kr) (Fig 4).
Han hadde gjort en pionerinnsats
ved å frigjøre medisinen fra overtro
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Mens Hippokrates kalles legekunstens far, er Asklepios legekunstens guddom (Fig 3). Et av hans
viktigste kultsteder er en helligdom
beliggende på et høydedrag, utenfor
Kos by. Til slike anlegg hører et
tempel for legeguden Asklepios og
sovehaller til behandling av pasienter.
I tillegg gjerne sportsarenaer og
teater – noe som gir behandlingen en
holistisk vinkling (Fig 6).

Fig. 6. Teateret i Epidauros

Legekunst i pensjonistenes
tid
Tid for lunch. Vi hadde booket et
etablissement like ved kultstedet.
Jeg hadde så vidt stukket gaffelen i
moussakaen, da det hørtes et stønn
fra nabobordet. En smertepåvirket
mann fra gruppen lente seg over
bordkanten. Symptomer, han kjente
dem fra tidligere: Urinretensjon.
Han ble vanligvis rask igjen efter
én kateterisering. Vi var langt fra
sykehus og legekontor; skjeen
måtte derfor tas i egen hånd. Det
var en urolog blant legene der på
marken, og se: I den for sikkerhets
skyld medbrakte legeveske, fantes
et kateter. Restaurantstaben
kom hjelpsomt på banen. I et
skjermet hjørne fikk de luksert inn
et bord, dekket med hvit duk. En
haug servietter skulle tjene som
oppdekning. Metaxa brennevin til
vask? Pasient lagt på bordet. Med
restauranteier og legegruppen
som tilskuere, tok den pensjonerte
urologen operasjonsminen på og
inn smatt et kateter, lett og elegant,
uten motstand. Kjemperespons og
symptomfrihet fra pasienten, jubel
fra publikum. Restauranteier fikk
en norsk suvenir som belønnende
presang. Eldre leger ble yngre leger
der de skålte i Ouzo for vellykket
kollegial innsats i den greske
ødemark, spesielt for urologen, som
med sine 82 år ikke hadde «License
to heal».
Lik(er) De anatomi
Inntil 1600 tallet var medisin
nærmest å regne som
spådomskunst. Læren om de fire
kroppsvæsker var enerådende på det
kliniske og terapeutiske plan, noe
som umuliggjorde diagnostikk og
behandling. De store gjennombrudd

&

kropp
sjel

Fig. 7. Vaskulær anatomi med venestase

kom på 1600 tallet, med anatomisk
disseksjon og Harveys påvisning
av blodomløpet (Fig 7). Disseksjon
av det menneskelige legeme
var kontroversielt, og var ikke
applaudert av de store, monoteistisk
kultene; Jøde-, kristendom og islam.
Man skulle jo møte sin skaper
i intakt form i paradis e. l. Men
vitenskapen snek seg frem og ved
flere universiteter bygget mann
undervisningsteatere for anatomi.
Mest kjedt og eldst i sitt slag er
det anatomiske teater i Padova. I
rekker står studentene og ser ned
mot disseksjonen (Fig 8), foretatt
av prosektor. Skulle det komme
en inspeksjon forbi, kunne man
bare sette liket på en båt og la det
flyte vekk på elven som gikk under
forelesningssalen.

gjøre en avtale? Han hadde «noe
på tungen.» Om vi kunne hjelpe?
Flere av kollegene trådte frem. De
var alle over 67, og skjønt enige om
diagnosen: Oral candidiasis. «Sopp»
forklarte jeg verten. Han mamma
miet seg: Sopp! Ikke mulig, jeg spiser
ikke sopp.
Han fikk forklart diagnosen, fikk navn
på medisin, åpnet restauranten,

gjenåpnet pizzaovnen og tryllet frem
de lekreste pizzaer, uten sopp må
vite.

Medsinerturer
Adam og Evas tid i medisinhistoriens
mangfoldige paradis kunne ikke
vare evig. Det hadde vært en utrolig
reise for deltagere og reiseleder.
En periode på henimot 10 år var
kanskje. nok?

Fig. 8. Det anatomiske teater i Padova

Uten license to heal
Det hadde vært en usedvanlig
innholdsrik dag, grunnfagspensum
i kunsthistorie. Vi var sent ute til
middag. Tomme mager skrek og de
fleste restauranter stengt. Vi fant
endelig en med døren på gløtt.
Verten beklaget, men restauranten
var stengt den også. Jeg forklarte at
vi var en gruppe med leger fra det
høye nord – ultima Thule, tørrfiskens
land. Stoccafisso (klippfisk)? Medici
(leger)? Det forandret saken.
Livrettsmenyen i område var nettopp
klippfisk fra Norge. Velvillighet kunne
spores i vertens ansikt. Kunne vi
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