
1

MEDLEMSBLAD FOR PRAKTISERENDE SPESIALISTERS LANDSFORENING

Ønskelister, spesialister og andre lister
JUL IGJEN

N
R 4 /21 31 Å

RG
.



2

ØNSKER DU FLERE  
PASIENTER?
Legespesialister.no, drevet av Tidsskrift for Den norske legeforening, 
har i samarbeid med Praktiserende spesialisters landsforening gitt alle 
medlemmer en gratis basisoppføring. En nesten komplett oversikt over 
alle landets praktiserende spesialister har skapt en populær tjeneste. 
Den siste måneden har pasienter og fastleger sett på oppføringer på 
Legespesialister.no 37 500 ganger.

VIL DU VISE DEG FREM TIL FLERE PASIENTER SOM 
TRENGER AKKURAT DIN KOMPETANSE? 

For kun 3000kr for 12 måneder kan du vise pasienter og fastleger:

• Hva du jobber mest med
• Undersøkelser og prosedyrer du gjennomfører
• Utstyr du har
• Om du avgir du spesialisterklæring for forsikringsselskap/NAV?
• Bilde av deg selv og ditt kontor/bygning.

ER DIN OPPFØRING OPPDATERT?
Det er viktig for både deg og alle som bruker Legespesialister.no at 
informasjon om din praksis er riktig.

Trenger du hjelp? Gå til Legespesialister.no/logg-inn eller send en til 
post@legespesialister.no

Du kan også ringe oss på 407 01 060 (kl. 9-15)
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Guri malla! Planen var egentlig at 
nummeret skulle se litt annerledes 
ut, men som mye annet i løpet 
av både dette og det forrige året, 
så har ikke alt blitt som planlagt. 
Desember er en anledning til å se 
tilbake på året som har gått, men 
det er også en anledning til å se 
fremover på  året som kommer. 
Personlig har jeg mye større sans 
for å se fremover, og derfor skal 
vi fokusere på fremtiden i dette 
nummeret.

Som tidligere brannmann vil jeg 
minne om at Desember også er 
høytid for brann og andre skader 
som skjer i eget hjem. Hvis du ikke 
allerede har kontrollert brannvarsler 
og skiftet batteri, så foreslår jeg å 
gjøre det. Sørg for at alt er trygt før 
du legger deg om natten og ta vare 
på hverandre. Senere i bladet kan 
du lese om forhåndsregler ved bruk 
av fyrverkeri. Som helsepersonell 
skal jeg iallefall bruke et par 
minutter på å selv lese meg opp 
på akuttmedisinens ABC, samt 
brannskader, fremmedlegemer og 
en rekke ting som kan gå galt.

Legekunsten har intervjuet den 
nye lederen i PSL, Erik Dyb Liaaen 
og spurt han hva han tenker 
er fremtidens utfordringer for 
foreningen og medlemmene. Det 
samme spørsmålet har vi også 
stilt til flere av medlemmene 
i forskjellige intervjuer i dette 
nummeret. Vi får også høre hvordan 
de driver sine praksiser. Det blir 
også et intervju med Maria Ræder 
hvor Legekunsten tematiserer leger 
og innovasjon. At man bidrar til nye 
løsninger er helt essensielt for at 
vi skal greie å møte morgendagens 
utfordringer.

Nordahl Grieg har et flott dikt om 
krigens lidelser. I et av versene 

tradisjoner og egne begrensninger 
til sides. Vi har også fått et gledelig 
bidrag fra Sellanraa - som er mitt 
favoritt lunsjsted i Trondheim - de 
serverer jordnær mat, og mitt håp 
er at disse oppskriftene er litt mer 
overkommelige å prøve ut når 
Legekunstens lesere skal invitere 
egne gjester.

Til slutt vil jeg oppfordre til å bidra til 
Legekunsten med innhold. Ute i de 
tusen hjem(ler) sitter det flinke folk 
med ekspertise på ulike felt. Det er 
veldig vanlig å tenke at det man selv 
kan ikke er interessant nok, viktig 
nok, eller bra nok til å publiseres 
eller deles - men innholdet i disse 
numrene er ikke nødvendigvis så 
interessant, viktig eller bra de heller. 
I den grad de er dét, så har de blitt 
gjort slik gjennom bearbeiding. Så 
hvis du har en tanke om ett eller 
annet så vil jeg gjerne at du deler 
den med meg.

skriver han at det er de nest beste 
som arver jorden - de som lever 
over etter at de beste har falt. Han 
gir et bilde på noe som jeg finner 
paralleller til også i fredstid, og 
minner meg indirekte på at det er 
viktig å ta vare på de nest beste. 
Det er gjennom å spille neste 
generasjon god at man lykkes i 
fremtiden. Bruk derfor julen til 
å tenke over om du har gitt nok 
plass til å la de som representerer 
fremtiden lykkes.

Ellers i dette nummeret er det en 
ekstra fyldig vin- og matspalte. 
Først og fremst vil jeg rette en 
sterk anbefaling om å prøve 
ut de vinene som anbefales. Å 
velge riktig drikke til maten gjør 
opplevelsen mye rikere. Denne 
anbefalingen henger sammen med 
innholdet i forrige avsnittet - det 
kan hende at du får noen nye og 
bedre opplevelser hvis du legger 

Redaktørens ord
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Vi har nettopp fått beskjed om 
at helsepersonell også utenfor 
sykehus tilbys oppfriskningsdose, 
så smeller det igjen. Ny virusvariant 
- ny usikkerhet. Etter en lengre 
periode med tro på at det verste 
er bak oss står spørsmålene om 
omikron i kø: Hvor lett smitter det? 
Hvor alvorlig sykdom gir det? Hvor 
godt beskytter vaksinen? Hvilke 
tiltak settes inn? Hva betyr det for 
hverdagen? Når dette skrives er 
usikkerheten stor og ny informasjon 
kommer daglig. Når dette leses kan 
situasjonen være mer avklart - eller 
enda mer usikker.

Selv om mange har vært trøtte 
av tiltak, har pandemien lært 
oss evne til omstilling. Vi som 
er legespesialister utenfor 
sykehus er den fremskutte 
spesialisthelsetjenesten. Et viktig 
tilskudd til kapasiteten, med små 
og oversiktlige enheter som raskt 
kan sette inn smitteverntiltak. Når 
sykehusene presses av innleggelser 
og personell i karantene har det 
vist seg at vi kan opprettholde 
aktivitet på en trygg måte for 
elektive pasienter. Slik håper vi det 
blir i denne runden også, men vi 
må være forberedte på at det kan 
bli en vanskelig periode, og om 

nødvendig må kompenserende 
tiltak tilbys næringsdrivende. Her 
vil PSL følge nøye med og kreve 
tiltak ved behov. Vi står heldigvis 
bedre rustet enn for halvannet år 
siden. Vi har erfaring med hvordan 
vi kan innrette driften, gjennomføre 
smittevernberedskap og ikke minst 
har vi vaksiner som har vist seg 
effektive mot alvorlig sykdom.

Denne høsten er det satt fart 
på arbeidet med innføring av 
rettighetsvurdering og felles 
henvisningsmottak innen psykisk 
helsevern. Mye skal på plass og 
Legeforeningen og PSL følger 
arbeidet tett. Vi har jobbet for at 
sentrale og felles problemstillinger 
må avklares sentralt. Dyktige 
kollegaer sitter i prosjektgruppene 
og vi har god støtte fra jurister 
i sekretariatet. Psykiatere er en 
stor gruppe i PSL, og dette er 
en svært viktig sak. Vi har tro 
på at ordningen kan bli god og 
bidra til at avtalespesialister 
integreres tettere i den offentlig 
finansierte spesialisthelsetjenesten, 
men samtidig må vi passe på 
ivareta pasienters rett til å velge 
avtalespesialist og spesialistenes 
arbeidsforhold. Det kan også gi 
gode bieffekter med utvikling av 
IT-løsninger som understøtter 
pasientforløp og bedrer synlighet av 
avtalespesialisters aktivitet.

Forberedelser til neste års 
forhandlinger om Normaltariffen 
starter så smått nå, og  
Takstutvalget skal samles i januar. 
Vi har etterlyst at man i større grad 
må bruke forhandlingene som en 
arena for utvikling og ikke bare 
et rent inntekt/kostnadsoppgjør, 
men det har vært vanskelig å nå 
frem med dette. Staten avviste 
Legeforeningens forslag i årets 

Winter is coming….
BREV FRA PSL-LEDER

HOLD AV DATOEN! 

25.-27. august 2022: 
Administrasjonskurs og års-

møte 2022 The Hub i Oslo

forhandlinger og pekte i stedet 
på dialogmøter med RHF som en 
arena der også dette skal skje. Vi 
er usikre på om RHFene er rigget 
for å ta denne oppgaven, men på 
vår side er vi klare for å diskutere 
disse sakene. Har du innspill til 
takstforhandlingene, så ta gjerne 
kontakt med representanten for din 
spesialitet.

God jul og godt nytt år!

Erik Dyb Liaaen 
Leder



6

Forebyggende tiltak mot 
fyrverkeriskader 

1. Hold deg langt unna fyrverkeri, både 
oppskyting selv og som tilskuer

2. Hvis du absolutt må håndtere 
eksplosiver uten å vite hva du driver 
med, er minstekravet at du er absolutt 
edru, null i promille!

3. Bruk vernebriller, helst CE-godkjente, 
også som tilskuer hvis du er 
utendørs. Hvis din mann ikke vil 
bruke vernebriller når han håndterer 
fyrverkeri kan du be om å få ta 
over. Kvinner er mye bedre på slik 
risikohåndtering.

4. Fyrverkeriet må forankres stødig så det 
ikke velter. Et veltet fyrverkeri spinner 
rundt og skyter.

5. Antenn med tennstav, på huk med 
strak arm lengst mulig unna. Snu deg 
så vekk og trekk deg raskt langt unna.

6. Tilskuere bør holde minst 100 meter 
avstand, gjerne være inne. En tredjedel 
av skadene er på tilskuere. Det er minst 
like fint å se fra lang avstand.

7. Ikke tenn på nytt hvis det ikke lykkes 
på første forsøk. Flere av de alvorligste 
skadene hvert år skyldes dette. Da 
er man enten beruset eller en ung 
gutt som ikke har lov å holde på med 
fyrverkeri.

8. Ikke snurr stjerneskudd rundt foran 
øynene. Hold dem på god avstand 
fra ansiktet.  Glørene er på flere 
hundre grader og brenner seg 
fast i hornhinnen. Ikke tenn på en 
bukett med stjerneskudd, da får du 
brannskade i hånden. 

 
Førstehjelp ved 
fyrverkeriskader

1. Hvis det er brannskade i huden må 
den avkjøles

2. Hvis øyne er skadet må de undersøkes 
og behandles av øyelege, det er ikke 
noe som kan gjøres som førstehjelp.  
Mindre kruttslam-skader eller 
fastbrente partikler av stjerneskudd 
kan skrapes vekk i lokalbedøvelse på 
legevakt.

Førstehjelp ved brannskader
1. Fjern/klipp klær som ikke er 

fastbrent
2. Kjøl ned: Rennende vann med 20 

grader i 20 minutter. 30 grader på 
de minste barna.

3. Unngå kaldt vann, og ikke kjøl ned 
mer enn selve skaden. Ikke bruk is!

4. Mange skader bør vurderes 
av spesialist. Varsle Legevakt 
eller AMK. Sjekk gjerne 
www.skadelegevakten.
no. Enkelte pasienter skal til 
Brannskadeavdelingen ved 
Haukeland universitetssykehus.

5. Under transport: Rene og fuktige 
håndklær/kluter. Kan pakkes med 
plastfolie, men ikke surr hardt 
grunnet risiko for hevelse og stase.

6.  Gi smertestillende!
7. Kontinuerlig skylling ved 

etseskader.

Legekunsten har fått råd fra Seksjonsoverlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på 
Haukeland universitetssjukehus. Hvis du drar kjensel på Bull har du sikkert sett 
nyhetene 1. nyttårsdag. Hvert år er det nemlig flere som får varige mén etter et 
sekunds dyr moro. Bull gir råd mot fyrverkeri- og øyeskader. I tillegg kommer 
noen enkle punkt om hvordan man bør håndtere brannskader.

FØRSTEHJELP  
MED LEGEKUNSTEN
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Hvordan endte du egentlig opp som 
avtalespesialist?
- “Jeg er lungelege, men det var en 
del tilfeldigheter som gjorde at jeg 
valgte dette faget. Etterhvert ble  
jeg seksjonsoverlege på Ålesund 
sjukehus. Der hadde jeg det bra, 
men så fikk jeg muligheten til å søke 
på en avtalehjemmel. Jeg bestemte 
meg da for at jeg heller ville angre på 
å ha prøvd, enn på å ikke å ha prøvd. 
Nå har jeg vært avtalespesialist i seks 
år og angrer ikke i det hele tatt.

Har du alltid engasjert deg i 
tillitsverv?
-“Jeg synes det er vanskelig å si nei 
når det finnes et behov. Så er det 
jo alltid spennende å se hvordan 
man skal balansere det opp mot 
andre ting i livet, men jeg mener at 
det er viktig at man engasjerer seg. 
Jeg var leder for spesialistkomiteen 
for lungesykdommer da jeg ble 
avtalespesialist, og tenkte det var 
nok sammen med å bygge opp en 
egen praksis.”

Men likevel endte du opp i PSL?
- “Det var ikke egentlig planen 
å engasjere seg i PSL. Jeg hadde 
egentlig bestemt meg for en pause 
fra verv, men så ble jeg spurt om å 
være vara i styret. Jeg visste ikke at 
PSL på den tiden hadde møteplikt for 
vara. Perioden etter det fortsatte jeg 
som ordinært medlem. Jeg synes jo 
tross alt at det er givende å arbeide 

TAR ÅRENE FATT  
SOM NY LEDER

med viktige saker. I tillegg treffer 
man mange flinke og hyggelige 
kollegaer fra forskjellige fag og 
Legforeningens dyktige sekretariat. 

Som omtrent 70% av alle 
avtalespesialister har også 
Liaaen en solopraksis. Praksisen 
driftes av Liaaen sammen med 
to ansatte sykepleiere. Det er en 
indremedisinsk hjemmel, hvor det 
hovedsakelig går i lungesykdommer. 
Liaaen er den eneste praktiserende 
lungelegen utenfor sykehus mellom 
Trondheim og Bergen. Liaaen er 
fornøyd med arbeidshverdagen og 
den autonomien man opplever som 
avtalespesialist. Det er givende å 
kunne bygge opp en velfungerende 
praksis, sier han. 

- Det var to ting jeg visste jeg kom 
til å savne når jeg forlot sykehuset. 
Det ene var det kollegiale miljøet, og 
det andre var bredden i faget. Innen 
lungesykdommer blir det naturligvis 
litt smalere når man beveger seg 
utenfor sykehuset. 

Behovet for nettverk og et kollegialt 
miljø har Liaaen greid å kompensere 
for ved å påta seg ulike verv. Det 
gir en arena for utvekslinger av 
erfaringer innen både fag og drift, 
samtidig med pleie av sosiale bånd. 
Å opprettholde et godt forhold til 
kollegaer og helseforetaket har vært 
viktig, forklarer han. På fritiden er 

Liaaen stort sett som en hvilken som 
helst annen sunnmørsk familiefar. 
Han er gift og har tre barn. To 
av barna har flyttet ut, mens én 
bor hjemme. I tillegg har de en 
hund. På vinteren står han på ski i 
Sunnmørsalpene. Ellers går det mye 
i å ta vare på de gode stundene med 
familien, gjerne med god mat og 
drikke.

Har du noe fritid utenom jobb og 
andre forpliktelse?
- “Da jeg kom i førtiårskrisa 
begynte jeg med roing. Det har gitt 
motivasjon til både fysisk og teknisk 
trening. Roing er en lagsport, og 
det er et veldig godt miljø innad i 

Erik Dyb Liaaen har vært en tydelig figur i PSL helt siden han ble spurt å sitte 
som vara i styret for en del år siden. Da Frøydis Olafsen takket av mente flere at 
han burde stille som leder i foreningen. Til daglig arbeider han som lungelege 
i Ålesund. Legekunsten har prøvd å bli litt bedre kjent med Liaaen, og høre hva 
han tenker fremtiden bringer. Vi starter med å høre hvordan han endte opp der 
han er i dag.
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Ålesund roklubb. Sammen drar vi 
på årlige turer til internasjonale 
mesterskap for å bryne oss mot 
“verdenseliten”. Under  pandemien 
har det vært litt annerledes, og jeg 
må innrømme at det for min har 
vært litt labert oppmøte, men jeg 
håper å rehabiliteres i løpet av neste 
sesong.”

Hva er utfordringene til PSL 
fremover - hva blir viktig?
- “Jeg skjønte tidlig at “omdømme” 
for PSL sine medlemmer er en viktig 
utfordring. Dette må det jobbes 
med på flere plan. Det er viktig at 
vi støtter medlemmene gjennom 
god forvaltning av avtaleverket og 
bidrar til at alle har god informasjon 
for å drive gode praksiser i tråd med 
avtaler og regelverk. Vi må være 
pålitelige og etterrettelige i vår 
yrkesutøvelse.”

- “Videre er det veldig viktig å øke 
synlighet og kunnskap om oss blant 
beslutningstagere i foretakene, 
politikere - og i befolkningen 
forøvrig. For å få til alt dette må 
vi også øke engasjementet blant 
våre egne medlemmer. En god 

avtalespesialistordning kan ikke tas 
for gitt.”

Er det noen konkrete saker som står 
i søkelyset for tiden?
- “Noe av det mest aktuelle er 
det pågående arbeidet med å 
etablere felles henvisningsmottak 
og innføre rettighetsvurdering for 
avtalespesialister innen psykisk 
helsevern. [Les gjerne egen sak 
om dette temaet i Legekunsten, nr. 
1/21.] Ellers jobber PSL kontinuerlig 
med å forvalte avtaler og ivareta 
interessene til våre medlemmer.”

- “En annen sak er at 
finansieringsordningen på ny er satt 
i spill ved nytt fokus på overgang 
til innsatsstyrt finansiering (ISF). 
Helsedirektoratet har gjennomført 
en utredning som er oversendt 
Helse- og omsorgsdepartementet 
og vi forventer en høring om denne. 
Med hensyn til finansiering er jo 
dessuten de årlige forhandlingene 
om Normaltariffen et viktig 
fokuspunkt for PSL. Legeforeningen 
har i flere år etterlyst muligheten til 
å bruke disse forhandlingene til å 
utvikle tjenestene.

Liaaen forklarer at det har vært 
vanskelig å få med motparten 
på dette. Det er behov for å se 
på forhandlingene som mer enn 
bare et enkelt inntektsoppgjør, 
understreker Liaaen. I forbindelse 
med årets forhandlinger pekte 
Staten på dialogmøtene med 
RHFene som en arena der man også 
kan diskutere slike forhold, og man 
har forhåpninger om at det kan 
etableres en dialog.

Og når vi allerede begynner å peile 
oss inn på storpolitikken  er det 
jo sånn at vi har fått ny regjering 
siden forrige nummer. Hva er dine 
umiddelbare tanker om dette 
samarbeidet?

- Vi har hatt en helseminister 
som har vært veldig positiv til 
avtalespesialistene de siste åtte 
årene, men det har likevel gått trått 
med utvikling av ordningen og flere 
hjemler. Nå er vi spent på å komme i 
dialog med den nye helseministeren. 
Vi leste med glede i det forrige 
nummeret av Legekunsten at 
Ingvild Kjerkol var positiv til 
avtalespesialistene, men vet også 
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at regjeringen ikke ser så positivt på 
helprivate tjenester, feks innen fritt 
behandlingsvalg.

Liaaen har sendt en invitasjon 
til Kjerkhol om et møte, og ser 
frem til å komme i dialog.  Liaaen 
forklarer til Legekunsten hvordan 
PSL sine medlemmer representerer 
en desentralisert helsetjeneste 
med nærhet til pasientene, god 
kontinuitet og høy effektivitet. 
Vi vet at dette også verdsettes 
av pasientene, forklarer han. 
Ordningen bidrar til økt kapasitet og 
kortere ventetider. Mindre praksiser 
har god omstillingsevne i møte med 
kriser og kan lettere opprettholde 
drift da de ikke påvirkes av f.eks økt 
antall innleggelser av pasienter med 
covid19.

Selv om avtalespesialistordningen 
høres fortreffelig ut er det likevel 
slik at enkelte hjemler blir stående 
ledig over tid - til tross for at det 
altså ønskes flere hjemler fra PSL sin 
side. Hvorfor er det slik?
- Særlig i distriktet har det i 
noen år vært en utfordring med 
rekruttering. Jeg har ikke full innsikt 

i årsaken, men det kan dreie seg 
om geografiske hensyn. Enkelte 
områder sliter med rekruttering på 
generelt grunnlag, både i sykehus 
og i primærhelsetjenesten. Det 
kan også dreie seg om at det er 
noe diskrepans mellom hvordan 
HF og RHF benytter ordningen til å 
avhjelpe mht kapasitet. Det er viktig 
å jobbe med rekruttering. Man må 
bort ifra tanken om at det er best 
å ha alt på sykehus. Så snakkes det 
samtidig om “fremskutte sykehus” 
- men dette er jo ingen ny idé. 
Avtalespesialistene er og har vært 
en fremskutt del av den offentlige 
spesialisthelsetjenesten i lang tid.

Har du noen siste ord - eller som jeg 
pleier å spørre pasientene mine om; 
er det noe jeg har glemt å spørre 
om?
- Jeg vil gjerne kommentere styret 
i PSL. Jeg er veldig glad for å at 
vi har en bred sammensetning 
av engasjerte styremedlemmer 
med variert bakgrunn. Vi har 
gode diskusjoner med forskjellige 
perspektiv - som er viktig for de 
avgjørelsene som skal tas. Jeg vil 
trekke frem viktigheten av være 

tillitsvalgt. Selv om det tidvis er 
travelt så får man vært med på 
mange spennende prosesser, og 
treffe mange flotte kollegaer. Vi 
trenger god dekning av tillitsvalgte 
for å imøtekomme de behovene man 
har rundt om i landet, så derfor vil 
jeg avslutte med å gi en oppfordring 
om at man griper muligheten til å 
stille opp neste gang den bryr seg.
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Da lege Maria Ræder begynte som 
avtalespesialist innen gynekologi i 
2015, savnet hun å kunne frigi mer 
tid ved å forenkle prosessen med 
å ta opp pasientenes sykehistorier. 
Hun ble møtt av en hverdag preget 
av stor pågang. Med bakgrunn fra 
kvinneklinikken i Bergen ønsket 
hun å kunne tilby pasienter 
konsultasjoner som var av minst like 
høy kvalitet som det hun var vant 
med. Samtidig måtte hun håndtere 
flere pasienter per dag - med mindre 
hjelp av annet personell.

Hva var grunnen til at du begynte å 
interessere deg for innovasjon?
- Det var helt enkelt fordi jeg så 
et tydelig behov - noe jeg ønsket 
og forbedre. Nå opplever jeg stor 
glede og mening med å fortsette å 
utvikle en tjeneste som også har en 
gevinst for andre - både pasienter og 
kollegaer.

Synes du det er viktig at leger tar 
del i å utvikle fremtidens løsninger?
- “Man kan iallefall si at hvis vi ønsker 
løsninger som er godt tilpasset vår 
arbeidshverdag så må vi være med 
på det. Hvis vi ikke involverer oss så 
vil det være andre som blir styrende 
for hvordan løsningene blir til slutt. 
Derfor mener jeg absolutt at leger 
bør ta del i innovasjon.”

Ræder, som blant annet hadde 
erfaring fra koding gjennom tidligere 
post-doc arbeid, utviklet sammen 
med de andre gynekologene 
ved Bergen Spesialistsenter en 
digital assistent som samler inn 
detaljert og komplett sykehistorie 
fra pasienten. Verktøyet lager et 

Lege til PERSS med 
morgendagens løsninger

konsist tekstsammendrag som er 
ferdig til legen før konsultasjonen. På 
denne måten møter både pasienten 
og legen forberedt til timen og 
kvaliteten i konsultasjonen øker 
samtidig som den tar kortere tid.

PERSS er utviklet i klinikken i 
symbiose med pasientene og i 
henhold til klinikernes egne ønsker 
og spesifikasjoner. Alle leger 
som bruker verktøyet inviteres 
med å komme med innspill til 
forbedringer, og mange har 
bidratt.  Den kliniske forankringen 
er nettopp det som Ræder trekker 
frem som verdigrunnlaget til 
verktøyet. Programmet ferdigstiller 
mesteparten av den strukturerte 

delen av anamnesen, slik at den kan 
brukes direkte i journal teksten.

Men hva om man liker å snakke med 
pasientene da?
- “For å hjelpe må man forstå. Man 
kan ikke bruke tiden på å forstå hvis 
man skal spørre om “siste mens” og 
tidligere sykdommer. Da forsvinner 
tiden. Dette verktøyet gir legen 
anledning til å gå mye dypere i 
samtalen og fokusere på de tingene 
som virkelig betyr noe - ikke bare 
rutinespørsmål. Det ser vi igjen i 
vår brukerundersøkelse som viser 
at pasientene føler seg tryggere og 
bedre forstått.”

60 prosent av tiden under legebesøket går med til å ta opp sykehistorien til 
pasienten. Opplevd tidspress gjør dessuten anamnesen mer ufullstendig. Et 
digitalt verktøy løser problemet for både pasienten og legen.
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Etterhvert var det flere som fattet 
interesse for verktøyet og ønsket 
å ta det i bruk. Ræder skjønte at 
det var et potensiale for å lage et 
produkt som flere kunne ha nytte av. 
For å gjøre dette på en profesjonell 
og sikker måte bygget hun et team 
med både leger og personer med 
erfaring fra forretningsutvikling. 

- “Jeg tror det er viktig å ha gode 
partnere for at man skal få det til. Å 
ha en idé er én ting - men å bygge et 
produkt eller en tjeneste krever så 
mye mer. Det har vært avgjørende for 
oss å ha et samarbeid med folk som 
har annen ekspertise enn det man 
har selv. Det har også vært veldig 
vært lærerikt.”

Hva er det en forretningsutvikler kan 
tilføre som leger ikke kan gjøre?
- “I prinsippet kunne man kanskje 
klart alt alene. Alle har jo lært det 
man kan én eller annen gang - men 
det tar jo tid hvis man skal lære seg 
alt selv og gjøre alt selv. Men min 
erfaring er at et godt team med 
erfaring, interesse og kompetanse 
fra ulike fagområder har vært av stor 
verdi for å lykkes.”

Av ren nysgjerrighet, er det mulig å 
bruke for fastlegepraksis?
- “Slik som produktet er i dag 
er det spesielt godt egnet til 
spesialistpraksis fordi det er basert 
på ekstremt strukturerte spørsmål 
i et intelligent skjema som utvikler 
seg avhengig av hva pasienten svarer. 
I allmennpraksis er det et større 
spekter av problemstillinger, men vi 
ser på muligheten til å utvikle skjema 
for spesielle problemstillinger, 
slik som magesmerter, hodepine 
mm. I bunnen av løsningen ligger 
en skjemaplattform med sikker 
innlogging, slik at løsningen også 
kan fungere for å innhente mer 
generell informasjon fra pasientene 
eller standardiserte spørreskjema, 
og vil er også åpen for å lage 
spesialtilpassede skjema ved behov i 
klinikk eller forskning.”

Ræder retter til slutt en spesielt takk 
til alle pasientene som har bidratt 
med deres erfaringer og hjulpet de 
å tilpasse produktet best mulig til 
klinikken.

OM PERSS

• Over 50.000 pasienter har brukt PERSS pr. idag.
• Verktøyet er kommersielt tilgjengelig og brukes av flere 

ulike spesialiteter i Norge.
• Tjenesten har mottatt støtte fra bl.a. Design og innovasjon 

(DOGA), Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Skattefunn
• Målinger viser at legene sparer 20 prosent av arbeidstiden 

sin ved å benytte PERSS.

HVA ER EN FORRETNINGSUTVIKLER? 

Forretningsutviklere jobber med å forbedre virksomheter som 
allerede finnes - eller skal etableres. Dette innebærer bl.a. å ut-
vide virksomhetens kundekrets, øke salg, utvikle nye produkter 
eller finne nye markeder.

Vanlige arbeidsoppgaver for en forretningsutvikler:
• vurdere markedsmuligheter og markeder
• analyse av kunder og konkurrenter
• etablere nye virksomheter og forretningsenheter
• utforme konkrete forretningsmodeller
• digital forretningsutvikling
• utvikle nye tjenester 

Kilde: utdanning.no
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Tre vise spesialister

Legekunsten har intervjuet 
to vise menn og en vis kvinne 
og hørt hva de har å fortelle 
om egen praksis, hva en 
avtalespesialist bruker fritiden 
sin på, og hvilke forventninger 
de har til ny politikk i et nytt 
år. Hvordan Legekunsten 
kom frem til akkurat disse 
tre vise personene er mer 
eller mindre tilfeldig - og 
det er litt artig, fordi de er 
alle ganske interessante 
og kunne like gjerne 
representert spydspissen 
av norsk avtalepraksis. Det 
er fint å vite at uansett 
hvilken avtalespesialist man 
trekker opp av hatten så er 
vedkommende interessant.

Helt tilfeldig er det likevel 
ikke. De har blant annet 
det til felles at jeg fant 
kontaktinformasjonen på 
Legespesialister.no. Kvaliteten 
på innholdet varierer noe. 
Enkelte har gjort seg virkelig 
flid og bidratt til å skape en 
god profil. Da blir det litt 
interessant

å bruke nettstedet. Nærmest 
som en facebook for 
avtalespesialister. Andre 
profiler har nettlenker og 
telefonnummer som ikke 
fungerer. Så der må man 
nok gjøre en jobb i begge 
ender. Legekunsten har valgt 
å intervjue spesialister som 
dessuten kan gi noen gode tips 
om hvordan man best mulig 
skal håndtere juletiden. Noen 
av tipsene er så konkrete og 
gode at det oppfordres til å 
teste de ut. 

Bjarte Stubhaug
 
Bjarte Stubhaug er en ekte 
Vestlending. Oppvokst på Fitjar 
med foreldre fra Sunnfjord og 
Osterøy. Han tok legeutdanningen 
ved Universitetet i Bergen 1981 og 
spesialiserte seg senere i psykiatri 
med en phd i CFS/ME fra 2008. 
Legekunsten har forsøkt å bli bedre 
kjent med Stubhaug gjennom et lite 
intervju.

Kunne du fortalt litt om deg selv og 
hva som opptar deg utenfor jobb? 
- “Jeg har vært aktiv i legeforeningen 

i flere år og leder for Norsk 
psykiatrisk forening fra 2000 til 
2006”

Stubhaug er en ganske aktiv og 
engasjert lege. Han har vært 
med å utvikle en applikasjon for 
stressmestring som heter “Mestre” 
og en podkast som bærer samme 
navn. Legekunsten har tatt seg 
friheten til å lage QR-koder slik at 
du som leser kan fordype seg litt 
videre i materialet utenfor bladet. I 
tillegg skriver han bøker. Blant hans 
tidligere verker vinner vi boken “Når 
livet røyner på”.

- “Jeg liker å skrive, så nå holder jeg 
på på med et nytt manus. Boken 
skal hete “Livsmestring. Ellers går 
jeg på fjellturer både sommer og 
vinter - og det blir turer både med 
sykkel og kajakk.” forteller Stubhaug 
som mellom båtliv og hagearbeid 
dessuten har 6 barnebarn som han 
tilbringer så mye tid med som mulig.

Hvordan var veien din inn i 
avtalepraksis? 
- “Jeg startet i avtalepraksis fra 
og med 2008. Da var det en ledig 
hjemmel som jeg tok over etter 
Hans Olav Tungesvik - i lokaler 
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ved Frihamnsenteret i Skånevik. 
Etterhvert har det blitt nye lokaler i 
Sunnhordland. “

Stubhaug har siden starten 
i 2008 vært del av kliniske 
forskningsprosjekt og samlet data i 
over 10 år. Det har blitt flere artikler. 
Ved siden av avtalepraksis er han 
dessuten senior-psykiater ved 
Helse Fonna og har bistilling som 
førsteamanuensis ved UiB.

Hvordan driver dere praksisen i dag? 
- “Klinikk for stressmedisin har 
kontorer i Sunnhordland og 
Haugesund, med heiltidshjemmel 
og 20% hjemmel for å styrke klinisk 
forskning.  Hovedmålgruppen, og 
flertallet av henviste pasienter, er folk 
med stressmedisinske helseplager. 
Det er blant annet mange med CFS/
ME og andre utmattelseslidelser. 
Etter klinisk evaluering får de  tilbud 
om å delta i 4-dagers konsentrert 
behandlingsprogram. Vi har  til 
sammen hatt 165 grupper og 
nærmere 2000 pasienter gjennom 
programmet og oppfølgingsprogram.”

Hva burde PSL arbeide mer med 
fremover synes du? 
- “Målet må være å bidra til eit 
variert behandlingstilbud i samarbeid 
med offentlige instanser, med 
muligheter til å tilby spesielle 
behandlingsprogram som for 
eksempel stressmedisinske tilbud.”

Hvilke forventninger har du til den 
nye regjeringen? 
- “Jeg vil la den nye regjeringen 
få litt tid til å utforme sin egen 
helsepolitikk. Av erfaring tror jeg at 
det meste i norsk helsevesen ligger 
fast gjennom ulike regjeringer.”

Til sist tenkte vi å avslutte med 
julerelevant og faglig påfyll. Jul 
og høytid generelt er knyttet til 
vesentlig stress. Har du noen 
"stressvett-regler" som man kan 
følge i julen, enten det er spesifikt 
for leger eller gjelder generelt?

1. Ha passe høye forventninger, og 
være fornøyd med det som er 
godt nok - og fint nok.

2. Redusere bruken av SoMe 
(sosiale medier) til minimum. 
Logg deg av når du er sammen 
med andre i julen, og ha 

oppmerksomhet berre på 
familie og fellesskap.

3. Holde på god døgnrytme og 
fornuftig ernæring.

4. Balansere stress og aktivitet 
med pauser, restitusjon og 
øvelser frå appen Mestre.

Johan Eivind Sandvik
 
Sandvik er 57 år gammel og 
opprinnelig fra Finnmark. 
Legekunsten har tatt kontakt for 
å forhøre seg om hva han har på 
hjertet.

Kunne du fortalt litt om deg selv og 
hva som opptar deg utenfor jobb?

- «Jeg liker å trene, og da går det 
mest i løping, forteller Sandvik. 
Dessuten er han aktiv med andre 
friluftsaktiviteter som jakt og fiske.»

- «Når det kommer til jakt så går 
det i rypejakt. Jeg har en gordon-
setter som har hjulpet meg med å 
sanke inn nok til to rypelag i løpet 
av høsten. Ellers er jeg også glad 
i å fiske. Da inviterer jeg slekt og 
venner.»

Sandvik går ikke så mye på 
jaktprøver med bikkja, men sist 
gang ble det i det minste premie. 
Når Legekunsten spør om det 
stemmer at også han er glad i mat 
og drikke, humrer han litt og minnes 
at han var i sin tid med å stifte 
ROK - Rønvik og omegn konjakk-
kompagni.

Hvordan var veien din inn i 
avtalepraksis?

- «I en periode var jeg Nordlands 
eneste faste kardiolog og sterkt 
overarbeidet - da var jeg på 
sentralsykehuset i Bodø. Det var så 
intenst mye arbeid at det gikk ikke 
an å fortsette. Jeg fikk følelsen av 
at jeg måtte “komme meg ut”. Da 
stod det enten mellom å flytte eller 
starte avtalepraksis. Jeg fikk innvilget 
en 50 % hjemmel mot å binde meg 
til å jobbe 50 % ved sykehuset 
inntil bemanningen ved sykehuset 
ble bedre. Flere år senere ble 
hjemmelen utvidet til 100 %.»

Sandvik begynte som 
avtalespesialist i kardiologi i 2001. 
Da han startet i Bodø het selskapet 
Nrodland Hjertesenter AS, og der 
ble han til 2015 før han flyttet til 
Tromsø og startet Hjertespesialisten 
AS f.o.m. 2016. Der jobber han 
fortsatt. Fra tidligere har han 
sykehuserfaring fra Hammerfest, 
Bodø (Nordlandssykehuset) og UNN 
i Tromsø.

Hvordan driver dere praksisen i 
dag?

- «Jeg driver en singelpraksis 
innenfor hjertemedisin. I dag er 
det meg selv, sammen med en 
sekretær og en sykepleier. Alle 
andre tjenester leier vi inn - som 
for eksempel vaktmestertjenester. 
Hovedproblemstillingene er 
brystsmerter, tungpust, svikt, 
bilyd, rytmeforstyrrelser. De 
problemstillingene utgjør omtrent 
90% av alle konsultasjoner og 
undersøkelser.»

Akkurat nå er ventetiden påfallende 
kort - ned mot fjorten dager. 
Slik har det ikke vært siden den 
forrige nedstengingen. Sandvik 
ser sammenhengen mellom 
avbestillinger og økt bekymring for 
smitte og sykdom i befolkningen 
jamfør covid. Etter at man begynte 
å åpne opp igjen etter forrige 
nedstenging kunne ventetiden 
være så høy som seks måneder, 
forklarer han. [Red.anm.: Les gjerne 
intervjuet med Erik Dyb Liaaen om 
hvordan avtalepraksis kan brukes 
mer aktivt når sykehusene stenger 
ned grunnet økt smittetrykk].

Vi har både fått et nytt PSL-styre, 
og en ny regjering. Hva mener 
du burde være målene til PSL, og 
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hvordan bør man prioritere og 
arbeide med dette fremover?

- «Jeg er forsåvidt enig i PSL sine 
mål. Jeg skulle gjerne sett at vi var 
flere med avtalepraksis. Det er 
flere undersøkelser som viser at en 
avtalepraksis er mye mer effektiv 
enn inne på sykehus. Det har sine 
helt naturlige forklaringer. Det er noe 
jeg også har tatt opp med sykehuset, 
men de har vært mer motivert for 
å få nye stillinger ved sykehuset 
enn at det skal opprettes flere 
avtalehjemler. Jeg skulle gjerne hatt 
anledningen til å drive sammen med 
med andre, det kan være litt sårbart 
alene.»

Hvilke forventninger har du til 
den nye regjeringen da? Ser du 
muligheter eller utfordringer - og 
hvordan skal disse gripes eller 
håndteres?

- «Jeg hadde i sin tid store 
forventninger til Høie. Når det ikke 
skjedde noe stort der er jeg skeptisk 
til at det skal skje så mye nytt nå. 
Jeg oppfatter meg som en del av 
det offentlige norske helsevesenet 
og ikke som en privatpraktiserende, 
slik man i gamledager kalte det. Jeg 
tilhører Helse Nord sitt sørge-for 
ansvar»

Hvis Legekunsten får intervju 
med Kjerkhol på nyåret så ville 

Sandvik ha spurt Statsråden 
om hvilken plass hun mener 
at avtalespesialistene skal ha 
fremover.

Til sist tenkte vi å avslutte med 
julerelevant og faglig påfyll. 
Jul er jo høytid for ekstremt 
kaloririk kost. Hvor ille er egentlig 
denne julematen mht over-all 
karidiovaskulær risiko? Er det noen 
kjøreregler man bør følge?

- «Det er viktigere å ha fokus på det 
daglige kostholdet enn å begrense 
mat-/fettinntaket i høytider. Jeg tror 
ikke det man gjør denne ene uken 
er det værste. Derimot hadde det 
vært artig å se over journalnotatene 
mine de siste 21 årene. Jeg har 
notert vekt, høyde og livvidde på 
samtlige pasienter - og mitt inntrykk 
er jo at overvekt er et stadig økende 
problem. Hvis man greier å fokusere 
på hverdagen tror jeg det er 
viktigere - man seg jo hvordan køen 
på helsesenterene dabber av etter 
januar.»

- «For enkelte kan det også bli en 
periode med litt for mye alkohol. I 
noen familier eller i enkelte perioder 
kan kanskje det bli et problem. Da 
syns jeg det er ekstra viktig å tenker 
over at det kan medføre lidelser for 
barn og de rundt og at vi også må 
være flink å ta vare på hverandre på 
den måten.»

Ingrid Prytz Berset

Prytz Berset er 54 år gammel og 
spesialist i fordøyelsessykdommer, 
nyre og indremedisin. Da hun var 
ferdig spesialisert i 2004 var hun 
bare den niende kvinnen gjennom 
tidene som hadde spesialisert seg til 
gastromedisin i Norge. Hun arbeider 
på Daaeskogen Næringspark på 
Moa i Ålesund - et knutepunkt 
på nordvestlandet. I samme 
bygg arbeider det flere andre 
spesialister, i bl.a. ØNH, kardiologi, 
gynekologi og øyemedisin. I tillegg 
er det to, snart tre, fastlegekontor. 
Sammen med treningssenter og 
rehabiliteringssenteret Muritunet, 
sant andre fasiliteter, har bygget 
blitt en hub for helse og byr på et 
kollegialt miljø uten sidestykke i 
avtalepraksis-Norge.

Hva som opptar deg utenfor jobb?

- Det blir en del trening i Ålesund 
Roklubb, der vi har trening 2-3 
ganger i løpet av en uke. [Red. anm.: 
Legekunsten registrerer at Prytz 
Berset er noe mer aktiv på roingen 
om dagen enn PSL-leder Liaaen]. 
Også spiller jeg fiolin i Ålesund 
symfoniorkester. Vi har konsert én 
gang i måneden - men jeg hopper 
over annenhver måned, hvis ikke 
hadde det blitt for mye. Ellers er jeg 
med i en noen “jenteklubber” der vi 
treffes for å gjøre forskjellige ting - 
eller drar på turer.

Prytz Berset er dessuten tillitsvalgt 
i PSL som byr på en del oppgaver 
utenfor arbeidstid. Legekunsten 
får ikke gjengitt alt fra intervjuet, 
men for en ung intervjuende lege er 
det nyttig å få innspill fra den (ikke 
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alt for) eldre garde om hva som 
konstituerer et godt legeliv.

Hvorfor valgte du avtalepraksis i 
stedet for å bli på sykehuset?

- “Jeg hadde gått gradene på sykehus 
i 27 år.  Det har vært en spennende 
jobb, men etterhvert som man 
sirkler seg inn på en spesialitet så er 
det gjerne akkurat dét men ønsker 
å jobbe med. På et mellomstort 
sykehus som Ålesund må man være 
generalist og dras litt bort fra det 
man virkelig brenner for.. I tillegg er 
det mye vakt til ugunstige tider som 
kan være belastende på flere måter.”

- “Jeg startet Ålesund Mage 
Tarm Klinikk i 2019 etter at det 
ble tildelt nytt driftstilskudd for 
fordøyelsessykdommer. Det var det 
første innen denne spesialiteten i 
Møre og Romsdal. Bakgrunnen for 
det var at sykehuset brukte ekstremt 
mye penger på å kjøpe tjenester 
fra det private for å ikke bryte 
behandlingsfristene. Muligheten til 
å jobbe enda mer med det jeg syns 
var mest teknisk og faglig givende 
innenfor min spesialitet var det som 
motiverte meg.”

Hvordan driver dere praksisen i dag?

- “Jeg jobber sammen med med 
Kristine Slinning som har vært min 
kollega gjennom nær sagt alle år, 
også på sykehuset. Kristine begynte 
i en nyopprettet avtalehjemler året 
etter. Vi er samlokalisert med flere 
andre avtalespesialister noe som 
først og fremst gir en fordel gjennom 
det kollegiale og faglige miljøet.”

- “Vi har erfarne sykepleiere som 
bare er tilknyttet vår praksis. Det er 
hensiktsmessig ut ifra slik vi driver. 
I andre sammenhenger kunne det 
kanskje vært hensiktsmessig å dele 
enkelte hjelpepersonell. Hos oss 
rullerer sykepleierne på å dekke 
enkelte sekretær oppgaver - det 
gir positiv variasjon og løsner opp i 
arbeidshverdagen.”

Kan du nevne en sak som du tenker 
det er viktig for PSL å arbeide med 
fremover?

- “Jeg tenker at en del av  PSL 
sin rolle, og oss som en del av 
PSL, er at vi må samarbeide med 

sykehusene om å bevare vår faglige 
integritet. De fleste som hopper 
fra sykehuset til avtalepraksis er 
på en faglig topp. Fra det punktet 
av så endrer erfaringen seg noe. 
Som avtalespesialist mister man 
noe av generaliteten og erfaringer 
med vakt. Samtidig perfeksjonerer 
man visse andre ferdigheter. Jeg 
mener derfor at det i ulike stadier 
i løpet av en avtalespesialists 
praksisperiode er ulike ting å lære 
fra hverandre (avtalespesialist og 
sykehus). Altså bør vi jobbe for å 
sikre tilgang på litteratur, mulighet 
til faglig oppdatering og fordyping, 
i tillegg til å fasilitere for erfarings- 
og kunnskapsutveksling mellom 
personell innenfor og utenfor 
sykehusets vegger. Da må man skape 
felles møtepunkt”

Hvilke forventninger har du til den 
nye regjeringen? Ser du muligheter 
eller utfordringer - og hvordan skal 
disse gripes eller håndteres?

- Jeg håper og tror at det ikke blir så 
stor forskjell selv om det er en rød-
grønn regjering, sier Prytz Berset og 
svarer på antagelsen mange har om 
at det ikke er en like stor interesse 
for avtalespesialistordningen på 
venstresiden. Jeg regner med det 
sitter noen like under ministrene 
som ser at avtalespesialistene er en 
kostnadseffektiv ordning som gagner 
alle.

Hvis vi hadde fått til et intervju med 
Kjerkol - er det noe vi burde spurt 
om?

- Det som er interessant å høre 
da er hvordan de stiller seg til 
ordningen fremover i tid. For at 
folk skal ønske å drive, og for at 

man skal drive godt, trenger man 
forutsigbarhet. Det har også noe å 
si for rekrutteringen. Da er det helt 
sentralt å få avklart hvordan man 
stiller seg til innsatsstyrt finansiering 
(ISF). Dagens takstsystem fungerer 
veldig godt, meg en fornuftig prising 
fremforhandlet sammen med 
legeforeningen. ISF derimot er langt 
mer tilfeldig og fungerer dårlig som 
verktøy som krever en viss kreativitet 
for at økonomien skal gå opp på 
avdelingene.

Dette er en påstand undertegnede 
journalist kan skrive under på, 
som nylig har hatt sin turné rundt 
på ulike avdelinger på St. Olavs 
hospital i forbindelse med LIS1. 
Det er ikke alltid like lett å forstå 
hvorfor man blir bedt om å “kode” 
på den éne eller andre måten, men 
sånn gjør man det på den og den 
avdelingen - for det har med penger 
å gjøre.

Til sist lurer jeg på om du har noen 
stalltips fra et gastromedisinsk 
ståsted når vi nå går julehøytiden i 
møte - med alt hva det innebærer 
av mat og drikke? 

- En dose protonpumpehemmer 
før og etter julematen må være tips 
nummer én. Tips nummer 2 er å ta 
deg god tid med julematen. Jeg har 
hatt noen utrykninger på grunn av 
bein fra både kalkun og ribbe, som 
setter seg fast på tvers i halsen på 
de som er overivrig. Ellers får man 
spise og drikke med måte - og ikke 
legge seg på full mage. Det tar et par 
timer å tømme magesekken. Du kan 
lene deg tilbake å nyte kvelden med 
familien en stund mens du lar maten 
passere - så reduserer du risikoen 
for refluks. 

Felles Julebord for avtalespesialister i Ålesund med allsang 
ledet av Ingrid på ukulele og Erik Liaaen på trekkspill.
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KORK TAVLA

Ny nasjonal ordning for opp

bevaring av journaler ved opphør 

og overdragelse av virksomhet

Fra 1. oktober 2021 er det iverksatt 

ny nasjonal ordning for oppbevaring 

av pasientjournaler ved overdragelse 

og opphør av virksomhet. Den nye 

ordningen omfatter også innlevering 

av pasientjournaler ved tap og 

suspensjon av autorisasjon,  

lisens og spesialist 

godkjenning. 

 
Les mer om dette på Hdir sine 

hjemmesider ved å scanne koden.

Dom i Legelistensaken:  

Bekymret for konsekvensene

Høyesterett har avgjort at leger ikke kan reservere 

seg mot omtale på nettstedet Legelisten.no. – Vi 

tar dommen til etterretning, men er bekymret for 

konsekvensene dette kan få for helsetjenesten og 

andre yrkesgrupper, sier visepresident Nils Kristian 

Klev.

Kilde: : www.legeforeningen.no / 8. des. 2021

Tidsbegrensning på vedtak om støtte til næringsmidler
Fra 1. juli 2021 er alle nye vedtak om individuell 
støtte til næringsmidler tidsbegrenset til maksimalt 3 år, med mindre noe annet er oppgitt 

i vedtaket. Hvis pasienten etter denne tid stadig 
har behov for næringsmidler må legen søke på 
nytt om individuell støtte.

Kilde: Helfo nyhetsbrev
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Ekonsultasjon kan benyttes 

på legevakt

Nå kan e-konsultasjonstakstene 2ae og 2aek igjen 

benyttes på legevakt. Endringen gjelder fra 1. 

desember 2021.

Kilde: Helfo nyhetsbrev

Underholdningstips til julen
Stetoskopet er en podkast 

fra Tidsskrift for Den norske 

legeforening. Her kan du høre 

om ny norsk medisinsk forskning, 

aktuelle problemstillinger og 

hvordan det er å være lege i 

Norge i dag. Nye episoder hver 

torsdag.

Kilde: : www.legeforeningen.no

I denne nye boken fra Fartein kan 
man lese mer om seilerlivet som 
han har opplevd sammen med 
sin kone Lize, da de solgte hus og 
hjem og flyttet ombord i “Breeze”. 
Uerfarne med seilingens praktiske 
sider visste de lite hva de gikk 
til, noe som med nødvendighet 
fører til et og annet havari, hvilket 
ikke hindret dem i å gjennomføre 
den store drømmen, nemlig 

legge utpå, lære underveis og ende opp på strender de 
ikke ante fantes. Alltid et annet sted er beretningen om 
et uvanlig seileliv, og om andre reiser hvor lite går som 
planlagt. Kanskje handler Alltid et annet sted til og med 
om selveste livsreisen. I boken utforsker skipperen og 
hans fokkeslask reisen som livsform. Han leser egen seilas 
opp mot en omfattende reiselitteratur, ikke minst mot det 
levde livet som har tatt ham fra Madagaskar til Karibia, fra 
Bergen til Formentera, på egen kjøl gjennom Frankrikes 
kanaler og til dramatiske forlis, i så vel Nordsjøen som 
Nidelven.

«ALLTID ET ANNET STED» av Fartein Horgar

Legekunsten julegavetips 
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Desember er hyggelig adventstid 
men også tid for tentamener og 
eksamener. Som legestudenter 
hadde vi muntlige eksamener med 
pasienter - en slags konsultasjon 
der vi skulle vise at vi hadde de 
riktige ferdighetene og kunne 
komme frem til rett diagnose og 
behandling.  Som ferdige leger er vi 
oppe til «eksamen» i hvert eneste 
pasientmøte. Vi blir flinkere og 
tryggere med erfaring men det er 
ikke alltid vi «består» disse stadige 
testene. Man får sjelden noen form 
for evaluering annet enn tilfeldige 
kommentarer, kanskje indirekte 
via hjelpepersonell. I mediene 
slås historier om feilbehandlinger 
stort opp, og i privatlivet får man 
ofte høre historier om uhøflige, 
ufølsomme, klossete eller rare leger. 
Mange historier har en kjerne av at 
pasienten har følt at hun ikke har 
blitt hørt, har følt seg avvist eller 
misforstått. 

I grunnutdannelsen er det trening i 
kommunikasjonferdigheter og det 
finnes kurstilbud i det samme for 
ferdige leger. Evaluering fra kolleger 
kan være nyttig. Men alt i alt har vi 
nokså dårlig trening i å snakke om 
hva vi får til og ikke får til. Vi lærer 
lite om å gi og få tilbakemelding, og 
selv konstruktiv kritikk kan oppleves 
som truende fordi legerollen er så 
sterkt knyttet opp til vår identitet 
som personer.  I et sykehuskollegium 
blir man ofte observert i utfordrende 
situasjoner som kan være verdt 
å snakke om etterpå, men min 
erfaring fra sykehus er at mange 
gylne muligheter til å lære av både 
teknisk/praktisk håndtering og 
kommunikasjonen i situasjonen 
ikke blir brukt. Utenfor sykehus, 
som avtalespesialist eller i 
fastlegepraksis, er man mer alene og 

blir sjeldnere observert. Samtidig er 
man også mer synlig.  Mitt inntrykk 
utfra det mine pasienter forteller, er 
at ved behandling på sykehus er det 
lett å glemme om det var dr Jensen 
el Jansen man møtte på poliklinikken 
sist – man forholder seg mest til 
institusjonen - men går man til 
fastlegen eller en avtalespesialist 
er det en mer personlig ”kontrakt”.  
Legen blir synligere som person – 
med mulighetene det innebærer 
for bedre kjennskap og kontinuitet 
- men også større fallhøyde i 
”tosomheten”. 

Hvordan en konsultasjon har forløpt 
blir sjelden tematisert mellom legen 
og pasienten. Oftest er det kanskje 
heller ikke nødvendig i den forstand 
at ikke noe spesielt vanskelig har 
foregått. Tenker i hvert fall ofte 
legen. Pasienten ser det noen 
ganger annerledes. Misfornøyde, 
skuffete og sinte pasienter har 
gjerne ikke noe sted å gå med sin 
opplevelse. Det skal en del til at 
pasienter tar opp direkte med legen 
det som ikke var bra – og heldigvis 
er det sjelden det er noe som skal 
videre til tilsynsmyndighetene – så 
da får noen utløp for misnøyen i 
sosiale sammenhenger eller i sosiale 
medier.  I flere diskusjonsfora på 
nettet dukker det opp anbefalinger 
og kommentarer om navngitte 
leger. Omtale av leger er satt 
i system på Legelisten.no som 
har vært i virksomhet i noen 
år og der man anonymt kan 
legge igjen anmeldelser og gi en 
poengscore til navngitte fastleger 
og avtalespesialister. Det kan være 
ganske tøff lesning for den som blir 
omtalt. Da mitt navn hadde vært 
på Legelisten i to år hadde jeg 8 
anmeldelser, 4 gode og 4 ordentlig 
dårlige.  Siden har jeg ikke orket å 

lese det som står der. Jeg har advart 
barna mine om at hvis de googler 
navnet mitt så er disse omtalene 
det som kommer opp øverst i søket. 
Jeg respekterer at pasienten eier 
sin opplevelse av konsultasjonen 
og at noen er misfornøyd med 
jobben jeg har gjort. De anonyme 
anmeldelsene gjør det imidlertid 
vanskelig å lære noe av dette som 
jeg kan bruke for å bli bedre. Og som 
forbrukeropplysning er det vel heller 
ikke svært nyttig når 8 stemmer 
representerer de ca 3500 forskjellige 
pasientene jeg hadde i løpet av disse 
to årene. 

Men selv om disse omtalene kan 
oppleves som rene karakterdrap og 
jeg synes tankegangen bak denne 
nettsiden er klart problematisk, så 
kan vi kanskje ta dens eksistens som 
en oppfordring til å reflektere over 
at det noen ganger går såpass galt – 
og kanskje uten at vi som leger helt 
skjønner det. Man kan si at ingen 
kan gjøre alle til lags, men det er 
forskjell på å ikke bli veldig godt likt 
og å ha endt med at pasienten går 
lei seg og sint fra kontoret. Noen 
ganger misforstår vi, er for kjappe, 
eller for opptatte av egne tanker 
i konsultasjonen og glemmer å få 
frem pasientens perspektiv. Kanskje 
blir man distrahert av forsinkelser 
eller en bekymring som ligger i 
bakhodet. Når vi er på vårt beste 
så slår profesjonaliteten inn og 
vi klarer å få fokus bort fra oss 
selv og over på pasienten igjen. 
Er alle bekymringene kartlagt og 
gjennomgått? Hva ønsker hun å 
oppnå? Har hun fått med seg og 
skjønt informasjonen jeg har gitt? 

Portvaktrollen i forhold til 
sykemeldinger, medikamenter, 
bestilling av billeddiagnostikk 

TEKST: YNGVILD SKÅTUN HANNESTAD

Først publisert i Paraplyen 3-17

Den daglige evalueringen
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osv kan gjøre at vi kan komme 
i konflikter som er vanskelige å 
løse.  Man kan eller skal ikke alltid 
gi det pasienten vil ha. Et enklere 
eksempel fra min hverdag er ønsket 
om en årlig gynekologisk sjekk hos 
en frisk kvinne. Det er ikke innenfor 
det jeg tenker er medisinsk nyttig 
eller riktig bruk av ressurser hverken 
for pasient eller lege - men om 
jeg bare avviser dette ønsket så 
kommer det gjerne galt av sted. 
Kan jeg bruke litt tid på å finne ut 
hvorfor hun har dette ønsket - er 
det en bekymring som springer 
ut fra en tidligere opplevelse? 
Sykdom i familien? Noe hun har 
lest eller hørt og som overbeviste 
henne om at dette var viktig? Ved 
å få frem følelsene bak ønsket 
kan det i stedet for en kontant 
avvisning bli en oppklarende 
samtale - og forhåpentligvis kan den 
bakenforliggende uroen minske – 
eller til og med forsvinne?

I blant merker man at noe skurrer 
underveis i konsultasjonen. Kanskje 
spør jeg om det er noe som ikke er 
greit, noe hun uenig i, om det er noe 
jeg har misforstått. Andre ganger 
er jeg ikke modig eller opplagt nok 
til å ta ”hintene” og bruker ikke 
sjansen til å ordne opp der og da. 
Noen ganger har jeg fått brev eller 
sms fra pasienter som har villet ta 
opp ting de synes jeg ikke fikk godt 
til eller noe de var lei seg for. Det har 
gitt anledning til å snakke ut om det 

direkte på telefon eller på kontoret, 
og opplevelsen min da har vært 
at vi har klart å løse opp i det som 
har satt seg fast. Misforståelser kan 
oppklares. En beklagelse kan gjøre 
godt både å få gi og å motta. 

Jeg er nokså sikker på at Legelisten 
og eventuelle andre lignende lister 
ikke hjelper leger til å bli bedre i 
jobben sin eller gjør det lettere 
for pasienten å finne frem til en 
lege som de kan få god hjelp hos. 

Vil du skrive en kronikk?

Men jeg er også sikker på at vi kan 
bli bedre på å invitere til konkrete 
tilbakemeldinger både fra pasienter 
og kolleger – vi har alltid noe å lære. 
God jul!

PS. Etter denne teksten ble skrevet 
har Datatilsynet fattet vedtak om at 
helsepersonell skal kunne reservere 
seg fra å bli vurdert på Legelisten.
no. Vedtaket kan påklages

Vil du skrive en kronikk?
• 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.

Kronikk
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Det er kanskje uventet at en tidligere 
Høyrepolitiker og første kvinnelige 
nesteleder i Fremskrittspartiet 
nå hilser en helseminister fra 
Arbeiderpartiet velkommen? 
Men etter å ha fulgt Bent Høies 
mangelfulle gjennomføringskraft 
i helsepolitikken i hele åtte år, 
kan jeg ikke annet enn si at jeg er 
skuffet over Solberg-regjeringens 
helsepolitikk.

I stedet for å innfri regjeringens 
løfter om å avvikle både de 
Regionale Helseforetakene og kutte 
helsekøene ved å åpne for flere 
spesialister i offentlig finansiert 
avtalepraksis i hele landet, har 
Høie - med Ernas velsignelse - latt 
de mektige helsebyråkratene, også 
kalt «Helse-adelen» av den kjente 
forfatteren Rune Slagstad, styre hele 
spesialisthelsetjenesten.

De tragiske resultatene ser vi 
eksempelvis i fortsatt lange 
helsekøer og i en planlagt 
nedleggelse av psykiatriske 
institusjoner gjennom salg til sterke 
kapitalinteresser som også er vedtatt 
for Ullevål sykehus. Vi ser videre at 
nye lokalsykehus bygges for små, 
som på Kalnes i Østfold med 4 000 
korridorpasienter første driftsår. 

Den nye Ap-SP-regjeringen har 

Kan Kjerkol  
kutte helsekøene?

signalisert at de vil utrede endringer 
i styringen av både sykehusene 
og helseforetaksmodellen.  Her 
håper jeg at Ingvild Kjerkol med sin 
klare tale og myndighet vil kunne 
målbinde «helse-adelen» som i 
følge Rune Slagstad er «en anonym 
byråkratimakt som styrer politikerne 
og får gjennom fusjoner og reformer 
som er langt fra vellykket». 

Flertall på Stortinget
Den nye og økende koronasmitten 
både i verden og her hjemme, bør 
mane til ettertanke. Helseminister 
Ingvild Kjerkhol bør utvide 
kapasiteten i avtalepraksis i hele 
landet raskest mulig. Slik kan 
sykehusene avlastes for både 
polikliniske- og dagkirurgiske 
tjenester. 

Med Senterpartiets krav om 
desentralisering og løfte om «å 
ta hele Norge i bruk», er det 
forhåpentligvis duket for at den 
nye regjeringen vil satse både 
på bevaring av godt utrustede 
lokalsykehus i tillegg til økt 
tilbud av offentlig finansierte 
avtalespesialister. 

Senterpartiet og Arbeiderpartiet 
har allerede før Stortingsvalget 
signalisert en mer målrettet bruk vår 

samlede spesialistkompetanse.  Den 
11. februar i år fikk Arbeiderpartiet, 
SP og FrP flertall i Stortinget for 
følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for 
tiltak som kan bidra til økt bruk av 
avtalespesialister.»  

Så vidt jeg vet kom det aldri noe svar 
fra Solbergregjeringen før valget.  
Dermed er det klart for at den nye 
helseministeren selv kan ta fatt på 
denne jobben. 

Nå kan den nye regjeringen 
virkeliggjøre Senterpartiets store 
visjon om «å ta hele landet i bruk». 
Den kan sørge for at «vanlige 
folk» sikres flere «nær-spesialist-
tjenester» ved en høyst nødvendig 
supplering av flere avtalespesialister.

Tore Tønnes visjoner
Helseminister Ingvild Kjerkhol 
kan også finne god støtte for en 
satsing på avtalespesialistene hos 
sin forgjenger,Tore Tønne.  Hans 
visjoner kom godt frem da Tønne 
holdt foredrag på PSLs høstmøte 
den 12. oktober i år 2000, referert i 
Legekunsten nr 4/2000.

«Til tross for at helseminister 
Tore Tønne gjentatte ganger 
måtte understreke at han var 

Etter åtte år med Erna er det skyhøye forventninger til en handlekraftig 
helseminister. Der Bent Høie sviktet, kan Ingvild Kjerkhol nå vise handlekraft.  
Hun kan også lytte til sin forgjenger, Tore Tønne, og hans visjoner om en kø-fri 
spesialisthelsetjeneste.

TEKST: ANNE BETH MOSLET

Redaktør av www.helsekøen.no.  Tidligere redaktør av Legekunsten. 
Denne teksten er er et utrykk for skribentens egne meninger.
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sosialdemokrat, var det liten tvil 
om at han var på bølgelengde 
med Praktiserende Spesialisters 
Landsforening (PSL).  Det var en 
utmerket samklang og dialog i 
det første direkte møte mellom 
PSL og en norsk helseminister 
som understreket at han ønsket 
pragmatiske løsninger.»

Tore Tønne sa blant annet:

«Den store utfordringen ligger i å 
utvikle samarbeidet offentlige og 
private slik at vi får mere igjen for 
de midler vi setter inn. Lovverket 
gir ingen føring for privat eller 
offentlig drift av helsetjenester. 
Suksessen med takster for grå 
stær operasjoner har vist i hvilken 
grad avtalespesialister kan avlaste 
sykehusene.»

«Det er ingen motsetning mellom 
offentlig ansvar og bruk av både 
offentlige og private aktører. Mitt 
ansvar er å sørge for gode og 
effektive helsetjenester. En viktig vei 
videre er å utvide det nåværende 
ISS-systemet med DRG-systemet 
til å omfatte de deler av privat 
spesialisthelsetjeneste  som har 
avtaler i samsvar med det som 
gjelder for offentlige sykehus,» sa 
Tønne. 

Dette arbeidet gjenstår fortsatt etter 
vel 20 år.  Det virker som om dette 
fremtidsrettede nybrottsarbeidet 
til mannen som statsminister 
Jens Stoltenberg selv valgte 
som partiets helseminister og 
gjennomfører av en helt nødvendig 
snuoperasjon og modernisering av 
spesialisthelsetjenesten, ble forbigått 
eller omgått eller rett og slett bare 
glemt!

I etterkant tyder mye på at den nye 
moderniserings-bølgen som blant 
annet ble videreført av Labours 
statsminister, Tony Blair, i England og 
som trolig påvirket sosialdemokrater 
i flere land på den tiden, ikke fikk 
særlig gjennomslaget her hjemme 
til tross for Jens Stoltenbergs djerve 
grep om å velge en helseminister 
som Tore Tønne.

Historien er viktig
Men til tross for at Ingvild Kjerkhol 
i år 2000 bare var 25 år og enda 
ikke var stortingspolitiker, håper 
jeg likevel at den åpenheten for 
bredere løsninger som tross alt 
bragte frem en Ap-statsråd av 
Tønnes kaliber med løsninger for 
en køfri spesialisthelsetjeneste, 
ikke har gått helt i glemmeboken. 
Tønne gjentok sine helsepolitiske 
ambisjoner i sin store tale som eks-
helseminister på et SINTEF-seminar 
i desember 2001. 

Tittelen på seminaret var: «Staten 
tar over sykehusene, hvorfor og 
hva kan vi forvente oss?»  Se 
Legekunsten nr 1/2002.

Her sa en meget opplagt og 
visjonær eks-minister blant annet: 
«Helsekøene må avvikles innen ett 
år. Det eneste som virker er å sørge 
for at det finnes alternativer.  
 

Det eneste man har i forhold 
til motkreftene, er tempo i 
omstillingsprosessen. 

Sier man nei til endringer, er man 
tilbake til status quo. 

Fiksjonen om at bare man 
bevilger mer penger, så løser vi 
køproblemene, er en illusjon. Det er 
de som er mest effektive som som 
får til mest. Dette gjelder også for 
medisinen», sa Tore Tønne.

Jeg ønsker Ingvild Kjerkol lykke til 
som ny helseminister.

Mening
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Juleviner
Da var det jul igjen, og når ellers i løpet av året kan man rettferdiggjøre champagne til 
frokost, tunge rødviner som får deg til å sovne godt i godstolen rett etter middagen har 
satt seg, og skamløs sipping av portvin fra tidlig morgen. Det er tid for tung tradisjonsrik 
mat, gode festlige lag, og mye godt i glasset. 

Uansett hvor i landet du befinner deg, hvilke tradisjoner du har, og  hvilken mat som år 
etter år står uforandret på bordet, så er havet av vin for mange litt overveldende å navigere. 
Uansett hvor gledelig virvaret av surkål, baconfett, smørsaus og rotmos er, så er det nesten 
umulig å finne kun en eller noen få flasker som vil treffe helt spikern på hodet til hvert 
element.

RIBBE  
Saftig ribbe med sprø svor, bakte epler, svisker og surkål, dette er retten den 
største delen av norges befolkning konsumerer på julaften.
Vinen må klaffe med sødmen i tilbehøret, så velg gjerne en syrefrisk vin. Hvitvin er 
det enklere valget her. Riesling har friskhet og syrlighet nok til å gjøre en utmerket 
jobb, men den bør helst ha aroma av modne epler og tropiske frukter. 
 
Fruktige rødviner med god syrlighet passer ypperlig til ribba. Om man vil prøve 
noe nytt, så er en god rødvin fra libanon med preg av tørket frukt og røde bær et 
morsomt valg. Mer tradisjonelt kan en vin på Pinot Noir druen egne seg godt.

Og til slutt, man kan aldri bomme med en god Champagne. 

KÜHLINGGILLOT 
NIERSTEIN HIPPING 
RIESLING TROCKEN 
GG 2020

Rheinhessen, Tyskland
Pris: 499,80,-
Varenummer: 13468901

TERRAS GAUDA O 
ROSAL BLACK LABEL 
2018

Galicia, Rias Baixas Spania
Pris: 385,-
Varenummer: 11192901

CHATEAU MUSAR 
2015

Libanon, Bekaa Valley
Pris: 439,90
Varenummer: 1005301

ANTHILL FARMS 
HARMONY LANE 
PINOT NOIR 2019

Sonoma Coast,  
California, USA
Pris: 549,-
Varenummer: 12363801

J.M. LABRUYERE 
PROLOGUE GRAND 
CRU

Champagne, Frankrike
Pris: 379,90 
Varenummer: 10620201
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PINNEKJØTT  
Til pinnekjøttet trenger man frisk og fyldig drikke med mye smak. Pinnekjøttet i 
seg selv er veldig salt, men rotmosen hjelper å balansere retten noe. Her er det 
lurt å velge viner med god konsentrasjon, syre, friskhet og sødme. 
Oransjevin er det gøyeste alternativet til pinnekjøttet. Vil man gå mer 
tradisjonelt kan man også velge en konsentrert Riesling, helst med 
klassifikasjonen GG. 

Skal man velge bobler bør man gå for en godt utviklet champagne.  

Eller hva med en Zinfandel fra USA?

SASSARA COCONAR 
ORANGE 2020

Veneto, Italia
Pris: 219,90,-
Varenummer: 135044012

SYBILLE KUNTZ 
RIESLING

Mosel, Tyskland
Pris: 299,-
Varenummer: 10453801

LECLERC BRIANT 
PREMIER CRU 
EXTRA BRUT

Champagne, Frankrike
Pris: 589,90
Varenummer: 7840101

&kropp
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BASSERMANN
JORDAN PECHSTEIN 
RIESLING GROSSES 
GEWÄCHS 2020

Pfalz, Tyskland
Pris: 499,90,-
Varenummer: 5755401

RAVENSWOOD LODI 
ZINFANDEL 

California, USA
Pris: 219,90,-
Varenummer: 3202701

Malou Landsem (31) er 
utdannet sommelier. 

Hun jobber som servitør 
og vinansvarlig på The 

Vandalay i Oslo.
Legekunsten vil råde 
leserne til å teste ut 

anbefalingne til årets 
julemiddag - for å ta 

opplevelsen til nye 
høyder
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BROCARD CHABLIS 
BOISSONNEUSE 2019

Chablis, Burgund, Frankrike
Pris: 298,-
Varenummer: 4841001 

JÊRÔME 
BRETAUDEAU 
MUSCADET GAÏA 2019
 
Loire, Muscadet, Frankrike
Pris: 359,90,-
Varenummer: 10766801

A. KARAMOLEGOS 
’34’ 2019

Santorini, Hellas
Pris: 349,90
Varenummer: 13016201

Er du ingen hvitvinsdrikker, og ønsker 
en rødvin til retten, så er en lett 
fruktig pinot noir eller en Beaujolaise 
muligens det beste valget.

VICTOR BLONDIN 
CHARPENAY 
BEAUJOLAIS 
VILLAGE 2019

Frankrike, Burgund, 
Beaujolais-Village
Pris: 234,90,-
Varenummer: 13796401

TORSK
Her er det smørsausen som dominerer smaksbildet. Torsken 
i seg selv er anonym og tilfører retten lite aroma. På grunn 
av at retten er såpass ukomplisert, så blir også valget av vin 
ganske enkelt. Noe man kan tenke på er at vinen har mer 
behov for friskhet enn aroma. 

SANDHI STA RITA 
HILLS CHARDONNAY 
2019 

Sta.Rita Hills, California, 
USA
Pris: 379,90,-
Varenummer: 10634601

Et nydelig valg er også en fatlagret 
Chardonnay med fet munnfølelse.

MULTEKREM
Kremen er søt og har en del fett, er kompleks på smak og trenger 
derfor drikke med mye friskhet til.

VALLEIN
TERCINIER VIEUX 
PINEAU DES 
CHARENTES 10 
ANS

Charente, Pineau des 
Charentes, Frankrike
Pris: 350,-
Varenummer: 3612501

PAULECZKI
VIN TOKAJI 
SZAMORODNI EDES 
2017

Tokaj, Ungarn
Pris: 163,-
Varenummer: 13626302
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LUTEFISK
Lutefisk er en rett hvor alle elementene har så og 
si ganske lik konsistens, det kan derfor være en god 
ide å velge en vin som bryter litt med resten. En 
musserende vin på den tradisjonelle metoden vil være 
et godt valg her.

GRIESEL BLANC DE 
NOIRS BRUT 2018

Tyskland
Pris: 315,-
Varenummer: 10426601

BARMÈSBUECHER 
CRÉMANT D’ALSACE 
BRUT NATURE 2018

Alsace, Frankrike
Pris: 299,-
Varenummer: 10361101

ANDRÉ CLOUET V6 
EXPÉRIENCE

Champagne, Frankrike
Pris: 395,90,-
Varenummer: 10901901

DOM. BELARGUS 
LES GAUDRETS 
SAVENNIÈRES 2018

Loire, Savennieres, 
Frankrike
Pris: 419,90
Varenummer: 11860801

En god regel når det kommer til valg av drikke til dessert, 
er at drikken må gjenspeile søthetsgraden og fyldigheten i 
retten. 

RISKREM
riskremen er mild på smak, og er som oftest servert med rød 
saus med smak av bær. 

VAJRA MOSCATO 
D’ASTI 2020

Piemonte, Italia
Pris:  149,90,-
Varenummer: 4666901

L FALCHETTO 
BRACHETTO 
D’ACQUI 2020

Piemonte, Italia
Pris: 179,90,-
Varenummer: 4592301
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LYSPUNKT (MED LYSING) PÅ SELLANRAA
Hos SELLANRAA Bok & Bar fokuserer de på å sette lokale 
norske råvarer på bordet. Ofte er det markens grøde som 
spiller førstefiolin i rettene, men de serverer også deilige 
retter med fisk og kjøtt. Med et smil og en historie bak 
rettene er visjonen deres å ikke bare fylle magene, men 
også hjertene til gjestene. Hva er vel bedre enn å støtte 
lokale gårder ved å nyte de rene og deilige norske smakene. 
Sellanraa er også kjent i Trondheim for sin gode kaffe som 
blir tilberedt av noen av landets beste baristaer. Testamentet 
på det ser man blant de mange bøkene i litteraturkafeen - 
der ulike priser og utmerkelser fungerer som bokstøtte, side 
om side ved krukker av fermenterte grønnsaker.Sellanraa 
har også et utvalg av vin og hjemmelagde soft drinks, som 
ripsbrus eller kombucha - som komplimenterer rettene godt.

Sammen med våre bønder har vi til 
denne retten plukket de friskeste 
grønnsakende som er i sesong. Vi 
samarbeider med Nersalberg gård, 
Grindal gård og ysteri og Jørgen 
Bauer. Det er derfra vi får tak i det 
beste av grønnsaker, meieriprodukt, 
sopp og gris. Vårt utgangspunkt er å 
bruke de råvarene som er i sesong, 
og lager retter ut ifra hva bonden kan 
tilby oss. Det gir spennende retter 
der grønnsakene bestemmer og 

råvarene blir tatt i full bruk fremfor 
å bare plukke de mest trendy 
stykningsdelene.

Dette gjør maten lokal og 
miljøvennlige, noe som definerer 
oss og reflekteres i maten. I følge 
gjestene våre får rettene et særpreg 
som kan betegnes som “Sellanraa-
esque”

- “We’ve got so many good flavours 
designed by our incredibly talented 
head chef Charlie Merei - and great 
customer service, mingled with my 
own blend of boyish charm and bad 
humor.”

Legekunsten møter en lystig Scott 

Cody, som har vært restaurantsjef 
hos Sellanraa siden starten av 2021, 
etter at tidligere eier og Head Chef 
Frederic Klev forlot “gården”. Scott 
har arbeidet sammen med Frederic 
siden har kom til Norge fra Australia 
omtrent fem år siden. Scott har etter 
overtagelsen derfor fast bestemt på 
å videreføre arven ved å fokusere på 
den gode maten og stemningen som 
definerer Sellanraa.

- “For me, a good time at a 
restaurant comes down to the 
people. You can have the best 
food, the best wine or coffee, and 
have a wonderful meal, but having 
someone tell you the story behind 
it, learn your name, banter with 

Redaktørens stalltips:
Avslutt gjerne besøket med en 
Canelé eller Munk til kaffen.
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you about the drinks, makes it 
memorable.”

Gjennom pandemien, slik som 
mange andre i samme bransje, har 
Sellanraa også hatt utfordringer. 
Utfordringen deler de også med 
deres eget bakeri, Isaks - som også 
er tilknyttet biblioteket i Trondheim 
sentrum. Dette er på ny aktuelt 
i Trondheim, som ellers i landet 
når smitten øker i samfunnet. 
Heldigvis er det ikke like strenge 
regler til avstand og skjenkestopp 
som tidligere. Et godt team under 
ledelse av Scott skal ha takken for at 
Sellanraa har klart seg, men også de 
mange lojale kundene. (Legekunsten 
registrerer at det som regel alltid 

er én lege i lokalet - så stedet er 
nok en favoritt blant standen i 
Trondheim). Scott forteller at han er 
særdeles stolt over kollegaene sine 
som har stått på gjennom et veldig 
krevende år, og at man på tross av 
dette har greit å levere fremragende 
gjestfrihet.

- “Having good people around 
me this year has made Sellanraa 
an amazing place to work, and 
that’s made me want to share that 
amazement with every guest that 
comes through the door. I want 
the people of Trondheim, Norway, 
and the world to have as much 
fun visiting once, as I do every day 
coming to work.”

Foto: Scott Cody
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Dette er en utrolig 
enkel, men nydelig rett. 
Sellanraa fokuserer på 
råvarene og lar de gjøre 
jobben. Det nærmer seg 
jul og det kan bli mye tung 
mat. Da er det deilig med 
fisk på tallerkenen - og 
vinteren er jo dessuten 
den beste sesongen 
for mange av havets 
delikatesser.

FISK 

Bruk lysing, eller en annen valgfri 
fisk i sesong - gjerne med skinn på. 
Skrap skinnet for skjell skjell og del i 
porsjonsbiter. Snitt skinnet med en 
skarp kniv. Det hjelper når du skal 
steke fisken. Dryss litt salt på fisken 
og sett til sides. 

GRØNNSAKER 

Lilla gulrot 
Gul gulrot 
Grønnkål 
Brokkolini 
Shitake sopp 
Rosettkål (en type rosenkål)

Gulroten skrelles og kuttes i 
passe store biter. Se bildene 
for inspirasjon. Bitene kokes i 
fosskokende vann med en klype 
salt. De skal bare koke i 1 minutt 
og deretter avkjøles med isvann. 
Alternativt kan man spre de ut på 
en tørr klut slik at de avkjøles raskt. 
Målet er å stoppe kokeprosessen. 
Den samme prosessen gjøres med 
brokkolinien, men da skal de bare 
kokes i 30 sekunder. Du kan bruke 
det samme vannet. Grønnsakene 
renses fra stilken før den vaskes 
i kaldt vann. Tørk av på klut eller 
papir. Del rosettkålen i to. Soppen 
deles i mindre biter.

BLÅSKJELLSAUS

1 nett blåskjell 
2st sjalottløk 
1fedd hvitløk 
1/2 fennikel  
1/2 flaske tørr hvitvin 
5dl liter fløte

Vask blåskjell. Skrell og kutt 
løk. Hakk hvitløken og strimle 
fennikelen.Begynn med å steke løk 
og hvitløk i en panne på medium 
varme. Tilsett fennikel og stek 
i noen minutt. Øk så varmen i 
pannen og tilsett blåskjellene. Rør 
rundt i kjelen og tilsett vin før du 
legger på et lokk. Under lokket skal 
dampen få alle blåskjellene til å 
åpne seg.

Når blåskjellene har åpnet seg skal 
de siktes fra kraften. Ha kraften i en 
ny kjele og sett til koking. Reduser 
1/3 del og tilsett fløte. La det simre 
på lav varme til den begynner å få 
en kremet konsistens. Smak til med 
en god klatt smør og salt - helt til 
sist. Fjern skjellene fra blåskjellene 
og sett til sides.

FERDIGSTILLE OG ANRETTE 

Begynn med en varm stekepanne. Du 
skal bruke høy varme med stekeolje 
i panna. Legg fisken i panna med 
skinnsiden ned. Stek i 30 sekunder 
på høy varme, senk deretter varmen 
og la fisken steke til kjøttet får en hvit 
farge. Da begynner den og bli klar.

Mens fisken steker ta en panne til. 
Begynn med å steke soppen i olje. 
Når soppen har fått en fin farge, 
tilsetter man gulrot og brokkoli. Stek 
i 30 sekunder før man tilsetter en 
god klatt smør sammen med resten 
av grønnsakene og kålen - rett etter 
dette er det på tide å snu fisken.

Også fisken skal få en god klatt smør. 
Fisken er i prinsippet ferdig etter at 
den har fått badet seg litt i det gode 
smøret. Vurderingen av når fisken 
er klar avhenger av størrelsen og må 
vurderes selv. Tilsett blåskjellene i 
panna med grønnsaker, og sted i 30 
sekunder. Smak til grønnsakene med 
salt og pepper, og hell den varme 
blåskjellsausen over. Anrett som på 
bildet, og nyt maten!

Skinnstekt lysing
av Head Chef Charlie Merei

“Det eneste vi gjør er å gi 
råvarene et dytt i riktig 

retning”
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Med «Kjødets bekjennelser» 
avslutter Pax forlag sitt 
kjempeløft og utgir filosofen 
Michel Foucaults «Seksualitetens 
historie». Foregående tre bind 
har undertitler som «Viljen til 
viten», «Bruken av nytelsen» og 
«Omsorgen for seg selv». «Kjødets 
bekjennelser» runder av verket, 
og dykker ned i kristen så vel 
som førkristen idéhistorie som 
tilstreber å sette forplantningen 

inn i metafysiske rammer, og ikke minst, forklare hvorfor 
utenomekteskapelig sex ikke er anbefalt. Det har ikke alltid 
gått så bra, men har hatt stor gjennomslagskraft, og er 
fremdeles normgivende for enkelte miljøers blikk på de 
erotiske gleder. Blant de mange som har befattet seg med 
tema, er både antikkens filosofer og kirkefader Augustin, 
som tilstreber å forstå kjønnets utskeielser før og etter 
utdrivelsen av Paradis. Det er jo et kirkehistorisk dilemma 
at også de første mennesker var skapt som kjønnsvesener 
og at det henholdsvis kvinnelige og mannlige manifesterte 
seg før, ikke etter syndefallet. Skaperen må altså ha vært 
forutseende, og hatt en plan. Men hvilken? «Seksualitetens 
historie» gir svar, og er herved anbefalt.

Slik Hamsun diktet opp 
Segelfoss by i Nordland og 
Gabriel Garcia Marques, 
Macondo på Karibiakysten, 
lagde William Faulkner - enda en 
nobelprismotaker - sitt oppdiktede 
univers, Yoknapatawpha i 
Mississippi. 
    Men der Segelfoss og Macondo 
beveget seg fremover, synes 
Yoknapatawpha å rykke tilbake. 
Landskap og samfunnsliv ligger 

brakk. Hus og hjem forfaller, åkerland fortæres av villniss, 
menneskene fortæres av sine usleste instinkter. 
    Hele dette samfunnet fortoner seg som en underverden, 
og inn hit kommer advokaten Horace Benbow for å nøste 
opp i hva som egentlig gikk for seg da en mann ble skutt og 
drept hos en hjemmebrenner.
    Hit forviller også ungjenta Temple Drake seg, og om noen 
behandler henne med velvilje, er det ikke av andre grunner 
enn at de kan dra nytte av det.
    Inn i denne skildringen av et sydstatsmiljø skriver han 
menneskenes eksistensvilkår som grunnleggende tragiske, 
og om spørsmål vedrørende moral og etikk noen gang får 
berettigelse, skjer ikke det før det generelle livsgrunnlaget 
løftes til et nivå der sjelelig bankerotte mennesker orker å 
befatte seg med slikt.

WILLIAM FAULKNER:

FRISTEDET
Oversatt av Hans H. Skei

Solum Bokvennen

MICHEL FOUCAULT:

SEKSUALITETENS HISTORIE 1-4
Oversatt av Espen Schaanning Pax

VINTERENS  
ANBEFALTE BØKER 

Fartein Horgar anmelder i dette nummeret 
spennende boknyheter. Han er selv aktuell med den 
nye boken ”Alltid et annet sted”.

&kropp
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Det er med dyp kjærlighet til 
sin tro, og et vidåpent blikk for 
dens slagsider britiske Ed Husain, 
forsøker å bidra til en dypere for-
ståelse av islam. Han har selv en 
fortid som radikalisert islamist, 
men kom til sans og samling, 
og er nå rådgiver for engelske 
myndigheter.
    «Islams hus» gir det historiske 
bakteppet for Koranens tilblivelse, 
og forklarer hvorfor og hvordan 

det oppsto to tradisjoner etter Muhammeds død, og ikke 
minst hvorfor tilhengerne av de to, shia og sunni, ble så 
bitre fiender.
    Ikke minst viktig, viser boka hvordan kolonialismen, og 
særlig fransk og britisk ekspansjon i Midtøsten, bidro til å 
skape et uforsonlig hat til Vesten. Dette hatet var delvis selv-
forskyldt, da Det ottomanske riket gikk inn på feil side under 
første verdenskrig, og etter nederlaget gikk under. 
    Det er også interessant å lese hvordan reaksjonære 
religiøse ledere sto i veien for muslimsk folkeopplysning og 
viten skap, da de på 1450-tallet sørget for å stemple bok-
trykkerkunsten «som et djevelens redskap», noe som igjen 
bidro til en følelse av kulturell underlegenhet: «Manglene i 
deres kunnskap, og franskmennenes entusiasme for verdslig 
opplysning, skremte muslimene til stilltiende aksept av at 
en ny, overlegen sivilisasjon hadde vokst frem i Vesten».
    Kapitlet om Sharia er ikke mindre interessant, og viser 
hvordan mer eller mindre veldokumentert tradisjon (hadith) 
har fått farge inntrykket som er gitt av denne lovpraksisen, 
som begrunnes ut fra åndelige, ikke verdslige lover. 
Som forfatteren skriver, er forbudene i Koranen få, men 
absolutte, eksempelvis drap, tyveri, svindel. Henholdsvis 
homofili og bruk av slør for kvinner verken er gjenstand for 
forbud eller påbud. Så er det sagt.
    «Islams hus» er folkeopplysning på sitt aller beste.

ED HUSAIN:

ISLAMS HUS
Oversatt av Rune R. Moen

Gyldendal

STÅLE DINGSTAD:

KNUT HAMSUN OG DET NORSKE 
HOLOCAUST

Dreyer forlag

Utgivelsen av det nyeste bidrag 
til hamsundforskningen, «Knut 
Hamsun og det norske holocaust» 
skapte ramaskrik i norsk presse. 
Forfatteren ble innledningsvis 
forsøkt vingeklippet, og da det ikke 
hjalp, forsøkt avfeid med at han slo 
inn åpne dører.
    Men nei. Ståle Dingstad slår ikke 
inn åpne dører. Han åpner dører 
som har vært behørig lukket. Ingen 
biograf siden krigens dager har 

kunnet underslå at dikterhøvdingen var nazist, men alle har 
latt den bedrøvelige personen Knut Hamsun overskygges av 
den strålende ordsmeden ved samme navn. Som om de var 
to forskjellige personer. 
    Ved henvisninger til selve diktverket dokumenterer Ståle 
Dingstad at Hamsuns person og hans verk ikke kan skilles, 
at hans skrevne ord gjennom et langt forfatterliv var blant 
premissleverandørene for holocaust i Norge. Allerede i 1925 
slår Hamsun fast i brevs form at jøden må ut av det norske 
riket. Derfor må også Hamsuns virksomhet «skrives inn i 
den samfunnsmessige konteksten som gjorde folkemordet 
på jødene mulig».
Kunst kan ikke isoleres fra samfunnet den opptrer i. Her er 
Dingstad på linje med Hamsun selv: Kunsten skal tjene livet.
    Med nitid kildegransking viser Dingstad at nobel pris-
mottakeren og nazisten var en og samme person. Hamsuns 
essays, reisebrev og romaner er entydige: Om det så er 
Amerikas svarte eller Norges samer, så representerer de 
noe negativt og gjenkjennes på de negative karakter-
istikker han klistrer på dem, og når det kommer til 
Europas jøder, brukte Hamsun «hele sin opparbeidede 
autoritet til å fremme et hat (…) som for dem ble 
katastrofalt». Som Dingstad mot bokens slutt skriver: 
«Dette betyr slutten på Hamsun slik vi kjenner ham».

ARNE RUSTE:

HER DIKT
Solum bokvennen

«I dag igjen», skriver Arne Ruste, en dyrelivets og andre 
småkårsfolks fortrolige, og fortsetter: «De såre klemtene / 
fra lønnetretoppen. // Når skal den enslige / vesle kaia / få 
seg / fast følge?»
    Det er så vakkert. Ruste har en signatur som er helt hans 
egen. Du vet alltid når det er hans dikterstemme du hører. 
Likevel er det enkelt, så liketil. Det har vært stille fra hans 
kant i mange år nå, Gud vet hva han har holdt på meg så 

lenge, men nå er han altså tilbake 
med en fin liten diktsamling. Den 
heter «Her». Det er en usedvanlig 
treffende tittel, for det er nettopp 
den vennlige tilstedeværelsen som 
preger diktene: «Vi lever her, en 
svimmel stund - / på Nåden. Og det 
/ var oppdraget.»
 Det er etter dikt som dette, du 
trekker pusten, merker at du har 

holdt den altfor lenge, kanskje i årevis, usikker på, nettopp, 
oppdraget, men så hører du Arne Ruste si dette da, og kan 
puste ut, lettet. 
    Her er mye å sitere fra, men jeg stopper nå. Les selv.
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At Olav Duun snart kun er et 
navn for litteraturhistorien 
er synd og skam, for i hans 
forfatterskap finnes noen 
av norsk litteraturs mest 
kompliserte og sammensatte 
karakterer, dessuten skildringer 
av et kystmiljø og kystlandskap 
som savner sin like. Denne 
unnfallenheten gjør heldigvis 
Vidarforlaget noe med.
    Fra 1918 til 1923 utkom 

«Juvikfolket» i seks bind. Forfatteren var flere ganger 
nominert til Nobelprisen, første gang året etter 
utgivelsen av bind en, «Juvikingar». Denne tar leseren 
tilbake til slektas mytiske opphav, ute i Nord-Trøndelags 
forblåste havgap. Her blir et samfunn etablert. Her 
utvider det sitt territorium og her krummer gjenstridige 
mennesker nakken og skaper seg et liv. 
    Serien omfatter alle sider ved tilværelsen, og når 
«I blinda» (bind II) åpner, er det med en rasistisk 
mobbescene. Temmelig dagsaktuelt fremdeles. Boka 
problematiserer bygdemiljøets kjønnsroller, tegner 
skarpe portretter av svake menn og sterke kvinner, og 
ikke minst, viser hvordan mennesket formes av sitt 
miljø.
    Dette er menns verden, men i det tredje 
bindet, «Storbrylloppet», trer en kvinne frem som 
hovedperson. Åsel. Vi har truffet henne før, alltid som 
biperson. Nå er det hun som styrer gården.  
    Boka, utkommet i 1920, er på mange måter en fin 
de siécle-beretning, og viser livslede og forfall inn mot 
et nytt århundre. En ny tid er på trappene, den gamle 
på vei vekk, anskueliggjort i bygdas gamle garn-båter 
som forfaller. Her står også gammel livsinnstilling mot 
fremtidstro, og om noen ikke makter motgangen som 
tilværelsen stiller en overfor, kan man emigrere til 
Amerika. Dette er boka man håpet skulle innbringe 
forfatteren Nobelprisen, som altså gikk til Knut Hamsun, 
for «Markens Grøde». 
    Man kan trenge til en ny start. Den kommer med 
ungdommen, og det er nettopp den som bringer 
historien og samfunnet, videre. «I eventyret» handler 
om Odin, bare barnet i det han kommer i tjeneste hos 
bonden Bendek. Hans ugifte mors alternativer var å 
leve med ungen og skammen, eller sette ham bort. 
Faren var blant dem som søkte lykken i Amerika. Odin 
kunne lett gått nedenom. Det gjør han ikke. Han er en 
overlever, og med sitt nære forhold til naturen, bringes 
naturmystikken inn som et friskt element i Duuns 
storstilte romansyklus.
    Ennå gjenstår det to bind å republisere av dette 
storverket. Vi gleder oss.

Dramatiker og romanforfatter 
Yasmina Reza er et hett navn i 
hjemlandet Frankrike, og her 
debuterer hun endelig på norsk 
med en pussig, kortfattet fortelling. 
Elisabeth og mannen bor i en 
leiegård i Paris, og en dag inviterer 
de naboene i oppgangen til en 
aldri så liten vårfest. Det er ganske 
hyggelig, inntil Jean-Lino fra 
etasjen over kommer i skade for å 
fornærme kona, Lydia. Men festen 

går sin gang, og snart tar den slutt. Et par timer senere 
kommer imidlertid Jean-Lino ned igjen, ganske forrykt, og 
kan da opplyse vertskapet om at han har kommet i skade 
for å myrde kona. Fra nå av er dette en absurd velskrevet 
og utrolig morsom beretning om å distansere seg fra det 
katastrofale. Boka som starter som en blottstillelse av 
middelklassens spleen utvikler seg til å bli et psykologisk 
drama som de involverte bare utholder ved hjelp av svart 
humor.

YASMINA REZA:

BABYLON
Oversatt av Gøril Eldøen

Solum Bokvennen

OLAV DUUN:

JUVIKFOLKET I-IV
Vidarforlaget 
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Miljøkatastrofen er bak oss. Men 
noen har overlevd, Hans Zolon 
blant dem. Han er oseanforsker. 
Ved romanens start tar han seg 
ned til en grotte på en strand, 
og her sitter han og følger med 
på havets bevegelser, dets 
ekspansjon. Foran ham ute i 
horisonten er en grønn øy. Bak 
ham er ruinen av en storby, og i 
den finner han en samtalepartner. 
Det er ikke mye håp å spore. 

Dommedag var i forrige måned, liksom. Det er denne øya, 
da. Og så et spedbarn som han helt uforberedt får ansvaret 
for.
    Det er ikke mye blest om Gert Nygårdshaug, likevel er han 
blant våre mest leste forfattere, og denne romanen viser 
hvorfor.

GERT NYGÅRDSHAUG:

DEN GRØNNE ØYA
Cappelen Damm
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“Fritt assosierende” er et begrep som 
tidvis brukes i psykiatrisk helseverv. I 
Legekunstens julenøtter skal du få testet 
dine egne assosiative evner. Enkelte av 
svarene har en ganske søkt kobling til 
hintet - men det er heller ikke meningen 
at alle skal greie det. Dette er næmlig en 
konkurranse! Premie blir tilsendt i posten 
hvis man finner riktig løsningsord.
Svar på løsningen kan sendes til post@
legekunsten.no, eller ta direkte kontakt 
med redaktøren.

LEGEKUNSTENS 

JULENØTTER
1. Høyvirulent

2. Hjertemedisin fra maskeblomstfamilien

3. Populær julemat

4. Norsk plattform

5. Når juletreet går rundt deg, istedenfor omvendt

6. Fryktet bivirkning

7. Lege med interesse for håndhygiene

8. Beskyttelse

9. Legekunstens far

10. Akuttmedisinsk måling, som også kan gjøres 
hjemme
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Julesanatorium 
Vinterens søndagslige kirkegang 
må ofte vike for helgens 
nypreparerte skiløyper. Kirkeårets 
to største og dermed også viktigste 
høytidsmarkeringer, finner sted 
på en tid da løypesporene fortsatt 
er skibare, noe som gir innbyrdes 
konkurranse kirkefestene imellom. 
Hvilken høytid trekker krybbens 
lengste strå? Hvilken skal man 
velge? Valget står i begge tilfelle 
mellom Guds Hus eller Guds Natur. 
Evangelium versus skaperverk. I 
forbindelse med påskepasjonen, 
kirkeårets viktigste høytid, med 
Jesu liv, død og oppstandelse som 
tema, trekker kirken det kortere 
strå. Skigåing og hyttevegg (Fig 1) 
trumfer kors og død. Påskemorgen 
slukker slett ikke sorgen over at 
vinteravbrekket er alt for kort. I den 
mørkeste perioden av kirkeåret, mot 
jul, trekker gudshuset det lengste 
strå. Evangeliets julebudskap med  
mytisk fødsel, krybbe, halm og 
stallfødt barn, er kirkens viktigste 
trekkplaster (Fig 2). Kimende klokker 
lokker vinterbleke nordboere ut 
fra sine gjemmer, til julemesse og 
salmesangsang, til kirkeårets mest 
populære høytidsmarkering.   

Efter det som tilbakeblikkende synes 
å ha vært en liten evighet av mørke, 
kulde og astronomiske strømpriser, 
søker forfrosne nordboere lys, varme 
og sjelens glade pilegrimsgang. Alle 
vil av sted til kirken. Til festforestilling 
, tidstilpasset aftenens øvrige 
program og gjøremål. I oppadgående 
feststemning, nytes tekstlesning, 
vellyd, lys og varme. En velprøvd 
vinterblanding, som sammen med 
musikk, duft av ribbe og julebakst, 
skaper det som med et uoversettelig 

begrep kalles: «Julestemning». 
For beboerne av Det høye Nord 
(ultima Thule), er denne juleutløste 
sinnstilstand en livskvalitetsbagage 
til hjelp i forvandlingen av vinterens 
kalde grep, til sommersolens 
velgjørende omfavnelse; en 
efterlengtet overgang for beboerne 
av landet der «Ingen skulle tru at 
nokon kunne bu». 

Kasser merket «Jul» trekkes frem. 
Steds- eller stedsubundet bunad 

I Julemessens tid

Fig. 1

Fig. 2
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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.
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vekkes til live efter å ha dvalet siden 
17 mai. Nytt liv for blådressen, 
efter grundig julebørsting. Det 
bakes og stekes. Spises og drikkes. 
Julebordene fullsatte. I raskt 
tempo forsvinner svimlende 
summer ut fra stadig mer slunkne 
bankkonti. Dagene raser av gårde i 
enebærbuskelig tempo: «Så gjør vi 
så, gjør vi……».  Og når alt er haket 
av på adventtidens overbookede 
kalender, er det tid for evangelium, 
sang,  lys, og fredfylt julestemning: 
«…til kirke vi går» (fig 3). Menighet 
og prest pyntet. Presten har skiftet 
kledebon til julens hvite, eftersom 
adventsfarven fiolett gikk av ut av 
kirkeårsmoten siste søndag i advent. 
Der prekes, messes og evangeliseres 
i stadig vekslende språkform. 
Århundre gamle tekster omskrives 
til alternative formuleringer 
og tidsflyktige sprogformer. 
Tradisjonelle julesanger bæres, i 
reformert form, frem på sangens 
språkdvaske vinger. 

 Det er som om den hellige skrift 
må ha en jevnlig omgang med 
språkjuling. Tradisjonsrike  tekster 
forsvinner. Gjennomtolkete 
bibeltekster, med bakgrunn i 

hebraisk, arameisk, gresk og 
latin, omdiktes og omformes til 
det man formoder er dagens 
populærmuntlige norsk, med stadig 
vekslende ordvendinger og klossete 
ordvalg. Si hei til: «Vår Far! I»  

Det er ikke tekster og salmer med 
forskningsreferanser og fotnoter som 
skal presenteres, men legender om 
et under som med sitt unike, mytiske 
og mysteriske budskap, har formet 
Vestens kultur, kunst og livsfilosofi.

Motvillig julemesse
Det var endelig jul. Tradisjonen tilsa 
julegudstjeneste i Domkirken (Fig 4) 
for reservelegen og hans lille familie: 
Svigermor, mor og sønn. Sønnen 
presenterte seg med tittel bestående 
av  av adverb, navn og adresse, altså: 
Lille Johan Lungesyke. Han var Lille 
Johan og bodde på Lungegårdens 
sykehus for tuberkuløse. 
Adresseanvisningen var kanskje ikke 
den smarteste, med henblikk på 
sosial kontakt. 

Han hadde nylig fått en lillesøster. 
Hun var for liten til kirkegang og 
skulle være hjemme med Dadda. 
Han derimot hadde vært med på 

julegudstjenester tidligere og gledet 
seg over evangeliet, musikken og 
de gamle julesangene. Men i kveld 
hadde han ikke lyst til å gå. Årsaken 
var en brunsort ulldott, en hvalp ( Fig 
5) han hadde fått, eller rettere sagt 
låne av «Likbilsjåføren», sanatoriets 
altmuligmann, hvis oppgave, 
blant andre, det var å frakte lik 
fra sykehuset til  krematoriet. Lille 
Johan Lungesyke satt titt og ofte i 
forsetet; kjøring med likbilen var 
en kjærkommen avveksling fra 
hospitalets ellers litt bleke hverdag; 
et alternativ til smugtittingen på 
far, der han «blåste lunger» på 
hospitalets skiftestue. 

En avveksling var også hvalpen. 
Så, i dag, julaften,  ville han helst 
være hjemme med den, lillesøster 
og Dadda. Far, svoren agnostiker, 
til ateist grensende, var heller 
ikke særlig motivert for kirkegang. 
Mor og mormor derimot ivret for 
messe og salmesang, småreligiøse 
som de var. For å lure sønnen til 
julegudstjenesten , hadde mor, 
i beste Margrethe Munthe stil, 
pønsket ut en skremmeplan. Hva om 
det satt noen i himmelen og iakttok 
gutten som ikke ville i kirken? For å 
unngå olme, straffende himmelblikk, 
gjemte han seg i potetbingen, litt 
usikker på sannhetgehalten av 
morens påstand. Som ventet  ble 
han oppdaget. Fra badestamp, over 
i matrosdress og ut i Bergensværet, 
iført uværsbunaden: Sydvest, 
regnfrakk og sjøstøvler. Hutrende, 
forbi rennestenens paraplylik, over 
sepeglatte brostener, ankom familien 
byens Domkirke (Fig 4). Ned på en 
puteløs og usedvanlig ukomfortabel 
trebenk, hvor den matroskledde  
ble sittende mellom sin far og sin 
mormor. 

Fig. 3

Fig. 4
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Hun hadde vært ved teateret, 
syngende og sorgløst involvert i 
«Den glade Enke». Hun var fortsatt 
og stadig vekk «Den glade Enke». 
Enke før og efter at hun selv var 
blitt enke ( i ordets egentlige 
forstand). På byens scene hadde 
hun istemt Lehárske toner, danset 
og sunget seg gjennom utallige 
glade enkeligheter.  Hennes mann, 
den usedvanlig charmerende og 
smukke spedisjonssjefen,  hadde 
i rekordfart drukket seg fra arv og 
midler, blitt alkoholiker  og skilt seg 
fra den dermed ikke så helt glade 
enke. Resultatet var en ryktespredt 
skandale i mellomkrigstidens Bergen. 
Tenk skilt! I våre gager! Efterlatt 
kone og to døtre. Det ble imidlertid 
ingen langvarig bonjour tristesse 
for enkefruen. Hun var raskt tilbake 
i sitt rette element, operetten og 
teateret. Gjenopptok kontakten 
med vennekretsen på Kalfaret, hvor 
gjestene var omhyllet og innhyllet 
i hva man den gang oppfattet 
som sunnhetsbringende røk, fra 
sigaretter og sigarer. Det ble nippet 
sherry og skålt for scenekunsten, alt 
mens man nynnet Lehár melodiene 
og gjenoppfrisket replikker fra 
Den glade enkes glanstid. Til 
barnebarnet Lille Johan, den årlige 
feriegjest fra Oslo, vanket rødbrus 
og sjokoladebiter. Og som adjøgest, 
fra teaterets mannlige sminkør, en 
lett klaps på baken. Den gang en 
skjelmsk gest, i våre dager rett i 
kasjotten.

Nu satt «Enken» i kirken ved siden 
av sitt barnebarn. Hun var iført en 
tidløs, flerfarvet silkekjole og duftet 
av tung parfyme, Tabu het den – 
han hadde sett flasken, dessuten 
et anstrøk av alkohol: «Det lukter 
brennevin». Omgivelsene gispet. 
«Det er deg mormor». Hallelujasang 
og orgelbrus stilnet. Alles blikk rettet 
mot mulig alkoholisert kirkegjenger. 
Men scenevant som mormor var, 

ble opptrinnet skuespilt vekk og 
julemessen ble gjenopptatt. Nå gjaldt 
det å henge med: «Det skjedde…… 
Manntall. Augustus, Landshøvding, 
Boligmangel i Bethlehem, forlovet 
pike skulle ha barn uten å være 
gift?» Han vendte seg mot sin far for 
å få klarhet i farskapssaken. Far så ut 
som om han hadde duppet av, der 
han satt med salmebok i hånden, 
et uvanlig bokvalg for en ellers 
svært så umusikalsk mann. Den 
tjente da heller ikke som salmebok. 
Den var dekke for en annen bok. 
«….Niggers»?. Faren hadde alltid 
med seg en bok. Til anvendelse i 
påkommende anledninger, som 
gudstjenester, tråkige foredrag 
og lignende. Valget var som regel 
krim. Gjerne Agatha Christie; en 
forfatter han efterhvert prakket 
på sine tre barn. Forfatterinnes 
engelsk, mente han, var forbilledlig 
og bøkene dermed svært godt egnet 
til å lære engelsk, efterkrigstidens 
uunnværlige, obligatoriske 
språk. Han så klart viktigheten av 
tospråklighet, norsk og engelsk. 
Den nu ikke lenger så «Lille» Johan, 

startet med boken: «Why didn´t 
they ask Evans», med streng beskjed 
om vente med den, i våre tidsøyne, 
politisk høyst ukorrekte tittel: «Ten 
Little Niggers» (Fig 6). Så nifs var 
den, at han ikke våget seg på den før 
sent i tenårene.

På vei ut av kirken, traff han sin venn 
fra barnehaven. Hans far arbeidet 
ved Pleiestiftelsen for spedalske No 
1 (Fig 7). Veslevoksent pratet de i 
vei om sine planer for julekvelden. 
Vennen skulle, tradisjonen tro, være 
med de spedalske, selv skulle han 
være med de tuberkuløse (Fig 8 ). 
Også med julehunden da.

Første juledag opprant, men uten 
hunden og Lille Johan Lungesyke. 
De fant dem på gårdsplassen. Han 
gråtende. Hunden død. Ved siden, et 
teppe. Han var blitt lest for fra tidlig 
alder av, og ulike fortellinger hadde 
festet seg i hans svært fantasifulle 
sinn. Så også beretningen om 
«Aladdin og det flyvende teppe». 
Kunne Aladdin fly på et teppe, kunne 
vel hunden også gjøre det? 

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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