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Dymista Nesespray 
(azelastinhydroklorid 137 μg (tilsv. azelastin 125 μg) / flutikasonpropionat 50 μg) 

Indikasjoner: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt, hvis monoterapi med 
enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig.

Dosering: Regelmessig bruk er viktig for full terapeutisk effekt. Kontakt med øynene må unngås. Voksne og ungdom ≥12 
år: 1 spray i hvert nesebor 2 ganger daglig (morgen og kveld). Preparatet er egnet til langtidsbruk; behandlingsvarighet 
bør være i overensstemmelse med allergeneksponeringsperioden. 

Oppbevaring og holdbarhet: Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Holdbarhet etter anbrudd (etter førstegangs-
bruk): 6 måneder.

Pakninger og priser: 120 doser: kr 254,50, 3 × 120 doser: kr 691,00 

Refusjon: Refusjonsberettiget bruk: Symptomlindring ved moderat til alvorlig sesongrelatert og helårlig allergisk rhinitt hvis 
monoterapi med enten intranasalt antihistamin eller glukokortikoid ikke er vurdert som tilstrekkelig. Refusjonskode: ICPC: 
R97, allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. ICD: J30, vasomotorisk og allergisk rhinitt. Vilkår nr.: -. Vilkår: Ingen spesifisert. 

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA: 17.02.2021

Utvalgt sikkerhetsinformasjon for Dymista nesespray:
• Forsiktighetsregler: Nøye overvåking av pasienter med synsforandring eller tidligere økt okulært trykk, glaukom og/
 eller katarakt. 
• Bivirkninger: Svært vanlige (>1/10): Neseblod. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hodepine, dysgeusi (ubehagelig smak) og 
 ubehagelig lukt.

Hagaløkkveien 26, PB 194 1371 Asker
www.dymista.no  –  www.viatrisconnect.no

Referanser:
1. Dymista SPC (17.02.2021), avsnitt 5.1 
2. Meltzer E, Ratner P, Bachert C et al. Clinically relevant effect of a new intranasal therapy (MP29-02) 
 in allergic rhinitis assessed by responder analysis. Int Arch Allergy Immunol 2013;161:369-77. 
3. Bousquet J, Meltzer E, Couroux P et al. Onset of action of the fixed combination intranasal azelastine-
 fluticasone propionate in an allergen exposure chamber. J Allergy Clin Immunol Pract 2018;6(5):1726-32.
4. Dymista SPC (17.02.2021), avsnitt 4.1, 4.4 og 4.8.

Dymista® - en klasse for seg1
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• Signifikant mer effektiv symptom- 
 lindring enn nasalt steroid alene  
 til pasienter med allergisk rhinitt2

• Effekt på både nese- og øye-
 symptomer2

• Effekt etter 5 minutter*3
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Jeg syns det er greit å fortelle litt 
om hva som beveger seg i livet mitt. 
På samme måte hadde jeg vært 
veldig takknemlig om lesere også 
tar kontakt med Legekunsten for å 
fortelle litt om hva som beveger seg i 
livet deres.

Siden sist har jeg fullført distrikts
tjeneste på Halsa som er en del 
av LIS1. Det har vært en formativ 
opplevelse med spennende lege
vaktsansvar om bord i Øyvakt  en 
ambulanse og legevaktsbåt som 
dekker kommunene Halsa, Aure 
og Smøla. I løpet av tjenesten har 
jeg også hatt gleden av å henvise 
pasienter til avtalespesialister i 
regionen, og opplever at pasientene 
mine har vært godt fornøyd med 
behandlingen og oppfølgingen. Det 
var imidlertid ingen overraskelse.  
Jeg har også opplevd avslag på  
hen visninger grunnet lange vente
lister. Det er ingen tvil om at avtale
spesialistenes tjenester er ettertrak
tet og at nok nok kunne vært behov 
for flere. 

Jeg har også startet i ny jobb/vika
riat som LIS2 ved St. Olavs hospital 

samtidig som vi overlapper med at 
influensasesongen begynner å gjøre 
seg gjeldende. Immunolog Gunnveig 
Grødeland ved UiO og professor i 
virologi Rebecca Cox ved Influensa
senteret i bergen melder til Aften
posten at de forventer at viruset er 
på vei til å bli et vanlig sesongvirus på 
linje med influensa, så det er sikkert 
ikke det siste vi har sett av korona.

Europa har gått fra pandemi til krig. 
I skrivende stund har krigen allerede 
pågått i en måned. Det er ikke lett å 
spå hvordan situasjonen ser ut når 
Legekunsten leveres til postkassene i 
de tusen hjem. Krig og elendighet er 
noe som angår legegjerningen. Flere 
frivillige organisasjoner har tilbudt 
krisehjelp rundt om i verden i alle 
år. Likevel er det litt spesielt at en 
fullskala konvensjonell krig utspiller 
seg på det Europeiske kontinentet. 
Det er ikke sånn at Europa har vært 
fri for brutalitet siden andre verdens
krig. Jeg har selv hatt jevnaldrende 
studievenner som har flyktet fra krig 
i europeiske land, men det har likevel 
vært en følelse av at Europa for det 
meste har vært et trygt og fredelig 
sted de siste årene. Nå er sikker
hetssituasjonen endret totalt, og det 
kommer stadig mer brutale rapporter 
fra krigen.

På “hjemmebane” så starter vi 
med Helseplattformen på St. Olavs 
hospital HF. Det er en del bekymrin
ger rundt implementeringen. Det 
er planlagt en såkalt “Golive”dato 
omtrent samtidig med at Lege
kunsten når frem til deg som leser. 
Vaktlinjene er dublert med hensyn 
på å bedre takle overgangen til det 
nye systemet. Det blir mildt sagt 
spennende. Mer om EPJ i neste 
nummer!

HF innen spesialiteten akutt og 
mottaksmedisin. Det er den nyeste 
spesialiteten vi har her til lands. På 
et foredrag i regi av Norsk medi
sinstudentforening og Trondheim 
akuttmedisinske forening fikk jeg litt 
innsyn i hvordan spesialiteten ble 
til, presentert ved det man kan kalle 
grunnlegger og initiativtaker, Over
lege Lars Petter Bjørnsen, som har 
flere års erfaring fra den akuttme
disinske spesialiteten i USA. Det er 
nok stadig veldig forskjellig hvordan 
spesialiteten blir møtt, og hvordan 
akuttmottakene er organisert rundt 
om i Norge. Og en fleksibilitet og 
tilpassing er nok også veldig viktig 
for at det skal fungere godt rundt 
om kring. Det blir spennende å se 
hvordan spesialiteten og akuttmot
takene vil endre seg i fremtiden 
med det stadig økende presset både 
inn mot sykehusene, og særlig mot 
primærhelsetjenesten. 

Mandag den 4. april opphørte 
covid 19 screeningen som har 
blitt gjennomført på St. Olavs for 
pasienter med tungpust og luftveis
symptomer. Med det er pandemien 
på mange måter over for vår del, 

Redaktørens ord
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Etter to år med pandemi står vi nå 
overfor en ny krise utløst av Russ
lands angrep på Ukraina. Konsekven
sene kan bli store både humanitært, 
sikkerhetspolitisk og økonomisk, og 
mange kjenner på en uro i forhold 
til den videre utvikling av konflik
ten. Vi forventer at et stort antall 
flyktninger vil ankomme Norge, og 
PSL ble nylig kontaktet av regionale 
helseforetak for innspill i planlegging 
av beredskap når det gjelder psykisk 
helsevern. Vi tror at det viktigste 
tiltaket vil være å gi flyktningene 
trygge rammer, aktivitet og mest 
mulig normalitet rundt omkring i 
kommunene, men setter pris på at 
RHFene tenker på, og regner med 
avtalespesialistene som en viktig del 
av spesialisthelsetjenesten. I den 
grad det blir behov vil vi jobbe for 
at våre medlemmer også kan bistå, 
og Legeforeningen har også fått 
henvendelser fra leger som ønsker 
å bidra.  

Utfordringene med manglende 
kapasitet innen psykisk helsevern 
er svært store allerede før en 
flyktningkrise.  Som kjent pågår 
det arbeid med innføring av felles 
henvisningsmottak kan bidra til å 
synliggjøre det arbeidet som gjøres 
utenfor sykehus og utnytte ressurser 
enda mer effektivt, i tillegg til at alle 
pasienter vil få den lovpålagte ret
tighetsvurderingen. Det er etablert 

prosjektgrupper som forbereder 
innføring i alle regioner, men det er 
også viktige problemstillinger som 
PSL er tydelig på at må få en sentral 
og felles avklaring. Mer informasjon 
vil bli lagt ut på våre hjemmesider 
etter hvert som det foreligger, og en
kelte av RHFene har også opprettet 
informasjonssider.

Vi står foran et spennende lønns
oppgjør og datoer for våre forhand
linger om Normaltariffen er satt. 
Det er mange usikkerhetsmomenter 
når det gjelder økonomien i år, og 
makroøkonomiske forhold samt 
utfall av forhandlingene i privat 
sektor vil bli viktig også for oss.  SSB 
er engasjert til å gjøre en inntekts 
og kostnadsundersøkelse både for 
både fastleger og avtalespesialister, 
og vi håper å få bedre oversikt over 
kostnadsbildet, slik at man kan 
kvalitetssikre modeller for beregning 
av kostnadsdelen av oppgjøret. 

PSL deltar sammen med Allmenn
legeforeningen (AF) og Leger i 

Kjære kollegaer!
BREV FRA PSL-LEDER

samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) 
i forhandlingene som ledes av 
presidenten. Sammen forbereder 
vi krav som oversendes Staten. 
Avtalespesialister er en viktig 
del av den offentlig finansierte 
spesialisthelsetjenesten, og en god 
innretning på takstene er viktig for å 
få mest mulig helse for pengene. Vi 
har i flere år jobbet for at forhand
lingsarenaen må brukes til utvikling, 
ikke bare til et enkelt inntekts og 
kostnadsoppgjør, og vi er beskjedne 
optimister med håp om at vi i år kan 
få en konstruktiv dialog med RHFene 
om dette i forkant av forhandlingene. 

Vi står foran et spennende 
lønns oppgjør og datoer 

for våre forhandlinger om 
Normaltariffen er satt.

Tiden er overmoden for at 
rapportering blir enklere - 
en felles rapportering for 
KUHR-data (takster) og 
NPR koder må på plass. 
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HOLD AV  
DATOEN! 
Administrasjons 
kurs og årsmøte PSL  
25. - 27. august 2022 
på The Hub i Oslo! 
 
PSLs årsmøte/
administrasjons kurs blir på 
Clarion The Hub i Oslo,  
25.  27. august 2022  
 
I 2023 følger PSL de andre 
yrkesforeninger og er 
berammet til 20.  22. april 
2023 i Trondheim.

Sammen med de regionale helse
foretakene har PSL sendt krav til 
Helsedirektoratet om at det må 
settes fart på arbeidet med enklere 
rapportering. Tiden er overmoden 
for at rapportering blir enklere  en 
felles rapportering for KUHRdata 
(takster) og NPR koder må på plass. 
Dette vil medføre mindre arbeid, 
hyppigere rapportering, større 
muligheter for at feil blir korrigert 
løpende og enda høyere kvalitet på 
dataene  en vinnvinnsituasjon. 
Løsningene hos journalleverandører 
må tilpasses slik at det blir enkelt å 

forstå og korrigere feil. Videre må 
formatet på tilbakemeldinger som 
sendes spesialistene forbedres slik 
at det kan forstås og brukes til noe 
fornuftig i den enkelte praksis.

Det påhviler alle som sender regning 
til Folketrygden et ansvar om å være 
ansvarlige og etterrettelige i sitt 
arbeid. Vi forvalter felles ressurser, 
og PSL jobber aktivt for at det skal bli 
”lett å gjøre det rett”. Vi har kontakt 
med HELFO som vi ønsker skal gi oss 
bedre tilgang til informasjon og svar 
på spørsmål rundt riktig takstbruk, 

samt sette i verk andre tiltak for 
å underbygge riktig takstbruk. 
Legeforeningens avdeling for jus og 
arbeidsliv og PSL arrangerte også 
nylig et digitalt takstkurs som jeg 
anbefaler alle som ikke fikk det med 
seg om å se i opptak. Det ligger 
tilgjengelig i kursportalen. Se også 
omtale av kurset i dette nummeret 
av Legekunsten.

Jeg ønsker alle en fin vår og håper på 
snarlig fred i Europa!

NESTE NUMMER: EPJ 

I neste nummer ønsker legekunsten 
og fokusere på EPJ. Legestanden 
har nok ligget litt på etterskudd i 
mange år. Enkelte bruker løsninger 
som ikke er skodd for fremtiden, 
samtidig som at mange av de nye 
systemene kanskje ikke er godt nok 
brukertilpasset. Helse Midt er i ferd 
med å implementere Helseplattfor
men. Målet er at flere leger både i og 
utenfor sykehus skal bruke samme 
journalsystem. Man får mer struk
turert data, og innholdet kan deles 
med pasientene. Dette har også 
vekket bekymringer. Enkelte mener 
at programvaren som brukes er for 

tungvint. Nylig har Legeforeningen 
sendt ut en QuestBack; EPJunder
søkelsen. Legekunsten har håp om å 
kunne presentere interessante funn i 
neste nummer.

I mellomtiden kan du ved bruk av 
QRkoden lese en sak om avtale
spesialistprosjektet på PSL sine 
hjemmesider: “Helseplattformen for 
avtalespesialister. Dette vet vi”.

Påmelding 
kommer 

snart!
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Fig 3.

FAKSIMILE

Kjære kolleger,
Flere av våre foreningsledd og enkeltmedlemmer har henvendt seg 
til meg og sekretariatet med spørsmål om hva Legeforeningen 
gjør knyttet til krigen i Ukraina. Det er viktig for oss å vise 
hovedforeningens standpunkt, og samtidig la det være opp til det 
enkelte medlem og underforening å gjøre det de mener er riktig.

Her er en kort oppsummering av hva Legeforeningen har gjort så 
langt:

Dagen etter invasjonen la vi ut en støtteerklæring i sosiale medier 
der Legeforeningen slutter seg til oppropet til Verdens legeforening 
(WMA) om fordømmelse av invasjonen.

Jeg har sendt brev til Den ukrainske legeforening for å uttrykke vår solidaritet og sympati i den 
forferdelige situasjonen ukrainsk helsepersonell befinner seg i.

Videre har vi lagt ut en egen sak om at vi støtter våre ukrainske og russiske kolleger som ivaretar 
profesjonens verdier og den medisinske nøytraliteten.

Vi har sendt mail til det norske regjeringsapparatet om behovet for medisinsk nødhjelp, og at 
Norge bør stille behandlingskapasitet tilgjengelig for ukrainske pasienter. Vi har også understreket 
at alle ukrainere må få den hjelpen de har krav på som en gruppe med kollektiv beskyttelse, og at 
det er viktig at de får hjelp uansett om de bor privat eller i mottak. Regjeringen har fulgt opp våre 
henvendelser på en god måte.

Hovedforeningen og noen foreningsledd har valgt å gi støtte til aktører som bidrar i Ukraina på 
ulike måter. Hovedforeningen har valgt å gi økonomisk støtte til Leger Uten Grenser.

For de av dere som ønsker å bidra med hjelp, er det mange muligheter:

• Vi anbefaler å bruke etablerte aktører/kanaler, slik at hjelpen kan komme fram der den trengs 
mest. Leger Uten Grenser, Røde Kors, Unicef og Redd Barna er noen organisasjoner som er 
relevante.

• Norske kommuner trenger hjelp i forbindelse med mottak av flyktninger

• Verdens legeforening (WMA), Den europeiske legeforening (CPME) og Det europeiske forumet 
for legeforeninger (EFMA), som er våre internasjonale og europeiske organisasjoner, har 
opprettet en konto for donasjoner. Mer informasjon om dette initiativet finner du her: Ukraine 
Medical Help Fund by WMA, CPME and EFMA – WMA – The World Medical Association 

Kjære kolleger, det er godt å se engasjementet som har blitt vekket i Norge og resten av verden 
mot denne meningsløse krigen. La oss stå sammen i vårt forsvar av medisinsk nøytralitet og 
sikkerhet for helsepersonell. Det vil være livreddende nå – og i fremtiden. 

Beste hilsen 
Anne-Karin Rime 
President i Legeforeningen

- Medlemsbrev Ukraina
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For en stund siden ble jeg involvert i 
en tilfeldig kontroll av El tilsynet. Jeg 
ble overasket over dokumentasjons 
krav og ikke minst hva de krevde. 
For å sette det på spissen, de var 
ikke interessert i førstehjelps rutiner 
ved en eventuell strøm skade, men 
rutiner på hvordan dette skulle mel
des. Etterhvert fikk vi laget en perm 
med dokumentasjon og rutiner med 
veiledning av inspektøren. Det er 
mange lover, regler og forordninger 
vi må forholde oss til som næ
ringsdrivende leger. For å få en viss 
oversikt over dette området kom 
tanken om å skrive. Neste artikkel, 
som er planlagt i neste nummer 
av Legekunsten, skal handle om 
forskjellige måter man kan klare å 
oppfylle alle disse krav. 

Egen virksomhet medfører ansvar. 
Avhengig av hva slags virksomhet du 
driver, kan du ha

• ansvar for ansattes trygghet og 
arbeidsmiljø

• ansvar for personvernet til alle du 
forvalter opplysninger om

• medansvar for partneres økonomi 
og arbeidsbelastning

• ansvar for sikkerheten til alle som 
besøker virksomheten

• ansvar for virksomhetens øko
nomiske og andre forpliktelser 
overfor leverandører, samarbeids
partnere og myndigheter

• ansvar for konsekvenser av 
handlinger utført av ansatte

Ansvaret du har når du driver en 
virksomhet er i stor grad regulert av 
lover og forskrifter. 

Vi har ikke klart å finne en samlet 
oversikt over alle lover og regler/
forordninger. Noen av der er:

Helsepersonell loven. Spesialisthel
setjenesteloven. Arbeidsmiljø loven. 
Strålevernloven (hvis virksomheten 
som har røntgen og stråleutstyr). 
Forskrift om ledelse og kvalitetsfor
bedring i helse og omsorgstjenesten 

Likestillings og diskriminerings 
loven. Lov om kommunale helse og 
omsorgstjenester m.m (helse og 
omsorgstjenesteloven). Lov om 
pasient og brukerrettigheter 
(pasient og brukerrettighetsloven).  

Lov om behandling av helseopp
lysninger ved ytelse av helsehjelp 
(pasientjournalloven).

Personopplysningsloven. GDPR (EUs 
personvernforordning). Det finnes 
en del særregler for behandling av 
personopplysninger, slik som pasi
entjournalloven, helseregisterloven, 
pasient og brukerrettighetsloven og 
helsepersonelloven. Regnskapslo
ven. Skatteloven. Smittevern loven. 
Eltilsynsloven. Norm for infor
masjonssikkerhet og personvern i 
helse og omsorgssektoren. 

Det er helt sikkert flere. Alle disse 
lover og forordninger setter selv
følgelig krav til dokumentasjon og 
rapportering. Som arbeidsgiver har 
du plikt til å melde start, endring 
og avslutning av arbeidsforhold til 

Krav, pålegg, lover, regler og dokumentasjon i praksis

TEKST: STYREMEDLEM PSL. ØYELEGE 
DR.MED TOR GRØNDAHL

Illustrasjon: People vector 
created by katemangostar 

www.freepik.com
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Fig 3.

Krav, pålegg, lover, regler og dokumentasjon i praksis
Arbeidsgiver og arbeidstakerre
gisteret. Rapportere lønn og andre 
ytelser til Skatteetaten og NAV. 
Levere opplysninger til Statistisk 
sentralbyrå (SSB)

Alle virksomheter må føre regn
skap. Små enkeltpersonforetak 
er normalt kun pliktige til å føre 
regnskap etter bokføringsreglene 
og levere næringsoppgave til 
Skatteetaten hvert år.

Alle aksjeselskap er regnskapsplik
tige og må føre regnskap og levere 
årsregnskap (må minst inneholde 
resultat, balanse og noter) og 
skattemelding årlig. Regnskapet 
er offentlig tilgjengelig for de som 
ønsker innsyn. 

Revisjonsplikt har alle selskapsfor
mer som har driftsinntekter over 6 
millioner. Regnskap, bilag, rappor
ter og andre viktige dokumenter i 
regn skapet skal oppbevares i minst 
fem år.

Alle arbeidsgivere må tegne 
yrkesskadeforsikring for sine 
arbeidstakere. Den skal blant annet 
dekke: Skade og sykdom forårsaket 
av arbeids ulykke (yrkesskade). 
Sykdom som etter folketrygdloven 
likestilles med yrkesskade. Skade 
og sykdom som skyldes påvirk
ning fra skadelige stoffer eller 
arbeidsprosesser. Erstatning som 
følge av tap av arbeidsevne og 
inntekt. Utbetaling til ektefelle eller 
samboer ved dødsfall

Obligatorisk tjenestepensjon 
(OTP) er, obligatorisk. Det er en 
pensjonsordning som innebærer at 
arbeidsgiver må setter av en avtalt 
del av lønn til pensjonssparing.

Medarbeidersamtalen er ikke 
direkte lovpålagt, men sterkt 
anbefalt for å oppfylle kravene i 
arbeidsmiljøloven om å sikre et 
arbeidsmiljø som gir grunnlag for 
en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon som gir full 

trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger. 

Som arbeidsgivere har vi plikt til: 
Legge til rette for faglig og personlig 
utvikling. Tilpasse arbeidsoppgaver 
til hver ansatt. Sikre varierte opp
gaver og kontakt/kommunikasjon 
med andre. Gi mulighet til selvbe
stemmelse, innflytelse og faglig 
ansvar. Gi tilstrekkelig informasjon 
og opp læring. Forebygge uheldige 
fysiske og psykiske belastninger og 
skader

Alle virksomheter skal drive HMS 
arbeid. HMSarbeidet handler 
om personalets helse, miljø og 
sikkerhet etter arbeidsmiljøloven. 
Øverste leder av virksomheten er 
ansvarlig for HMSarbeidet, og må 
kunne dokumentere å ha gjennom
gått opp læring i HMS. Det praktiske 
arbeidet med HMS kan delegeres. 
Virksomheten skal også sørge for 
at ansatte får opplæring i HMS. 
Virksomheter med ti eller flere 
arbeidstakere skal ha verneombud. 
Verneombudets rolle er å ivareta 
arbeidstakernes interesser i saker 
som angår arbeidsmiljøet.

Virksomheter med flere enn fem 
ansatte skal utarbeide rutiner for 
intern varsling (Arbeidsmiljøloven). 
Rutinene skal utarbeides i samar
beid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte, og de skal være lett 
tilgjengelige for alle arbeidstakere 
i virksomheten. Når et varsel først 
er sendt, har arbeidsgiver aktivi
tetsplikt. Det vil si at virksomheten 
snarest mulig setter i gang undersø
kelser for å få fakta på bordet.

Informasjonssikkerhet og person
vern er et ledelsesansvar. Virksom
hetens øverste ledelse har ansvaret 
for forsvarlig behandling og sikring 
av de personopplysninger virksom
heten behandler.

Personvern og datasikkerhet bør 
defineres som et eget ansvarsom
råde med tilhørende rutiner, enten 

det tildeles virksomhetens leder eller 
delegeres. 

Forskrift om håndtering av medisinsk 
utstyr definerer elektromedisinsk utstyr 
(EMU) som alt medisinsk utstyr som 
trenger strøm for å fungere. Når nytt 
utstyr kjøpes inn er det virksomhetens 
ansvar å sørge for at utstyret tilfredsstil
ler kravene, at utstyret blir registrert og 
dokumentert som det skal, samt lære 
opp personalet i bruk av utstyr

Det lokale elektrisitetstilsyn fører 
tilsyn med elektromedisinsk utstyr og 
faste elektriske installasjoner. 

Internkontrollforskriften pålegger alle 
virksomheter å drive internkontroll. 
Internkontrollforskriften definerer 
internkontroll som: Systematiske tiltak 
som skal sikre at virksomhetenes 
aktiviteter planlegges, organiseres, 
utføres, sikres og vedlikeholdes i 
samsvar med krav fastsatt i eller i 
medhold av helse, miljø og sikker
hetslovgivningen.

Meldeplikt. Visse typer avvik medfø
rer plikt til å melde avviket videre til 
andre instanser. Eksempler på dette er 
brudd på personvernet, personskader 
og feil på visse typer utstyr. Virksom
heten må derfor sørge for å ha rutiner 
for å melde slike avvik videre til de 
rette instanser.

Som dere forstår er det er mange 
lover, forskrifter og annet regelverk 
som gjelder for våre virksomheter. 
For de som ønsker å gå dypere inn 
i materien anbefales online kurset: 
https://www.skilnet.no/pakker/trygg
medtrinnvistmt/

Emne for neste artikkel er hvordan 
kan vi få orden på konkrete rutiner, 
retningslinjer, avtaleforslag og andre 
dokumenter. Det er forhåpentligvis litt 
mere gøy.
 
Kilder:
DNLF, Veileder for næringsdrivende leger
Lovdata
Senter for Kvalitet i Legetjenester (Skilnet.no)
Trinnvis (Trinnvis.no))
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Samarbeids  utvalgene 
 

Samarbeidsutvalget er rådgivende 
utvalg som er opprettet i henhold 
til §2.2 i rammeavtalen mellom 
Legeforeningen og de regionale 
helseforetakene. Dette er viktig for 
kommunikasjon og samhandling mel
lom Legeforeningen/PSL og RHFene. 
Rammeavtalen omhandler avtale
praksis for legespesialister. De ulike 
Samarbeidsutvalgene har utformet 
egne mandater for hvordan de skal 
arbeide, og hva de skal ha fokus på. 
Noen av disse mandatene strekker 
seg noe tilbake i tid, og refereres 
således også til gamle paragrafer i 
Rammeavtalen. Legekunsten gjengir 
innholdet i disse tilleggene i de neste 
rubrikkene. Et slikt mandat er ikke 
utformet mellom Samarbeidsutval
get mellom Helse Vest og PSL, men 
det betyr ikke at de ikke jobber for 
bedre samhandling mellom partene. 
Til sist finner du en QRkode til PSL 
sin oversikt over hvem som sitter i de 
ulike sam arbeidsutvalgene.

Mandat for Samarbeids
utvalget mellom Helse Midt 
RHF og PSL (2019) 
Utvalget består av 3 medlemmer fra 
RHF og de 3 PSL tillitsvalgte i Nord 
Trøndelag, Sør Trøndelag og Møre og 
Romsdal. Dersom Regionstillitsvalgt 
ikke er blant disse 3, kan PSL møte 
med en representant i tillegg. Begge 
parter kan møte med en observatør. 
De har vanligvis 4 møter pr. år, men 
når saksmengden krever det kan det 
holdes ekstra møter. Helse Midt står 
for innkalling, møteledelse og referat. 

PSL og RHF sender senest 10 dager 
før møtet inn sine forslag til saker 
som skal behandles. RHF sender 
formell innkalling med saksdoku
menter 1 uke før møtene. Referatet 
sendes ut innen 14 dager etter møtet, 
og medlemmene har anledning til å 
korrigere referatet innen 1 uke. Ved 
uenighet i en sak på møtet kan PSL 
lage en protokolltilførsel som flettes 
inn i referatet. Når det på møtet 
bestemmes at en av partene skal 

arbeide videre med en sak forutsettes 
det at hele SU innen 1 mnd. oriente
res om fremgangen i den enkelte sak.

• Utvalget har som hovedoppgave 
å bidra til å fremme samarbeid 
og samhandling mellom RHF og 
legespesialistene med driftsavtale 
i regionen.  

• Utvalget behandler regionale 
planer og andre planer som har 
betydning for drift av avtale praksis.

• Utvalget skal være spesielt godt 
orientert om problem i praksiser, og 
bidra til at problemene kan løses.

• Utvalget skal på hvert møte 
orienteres om nye praksiser, per
misjoner i praksisene og praksiser 
som avsluttes. 

Mandat for Samarbeids
utvalget mellom Helse Sør
Ø st RHF og PSL (2018)
Utvalget er et rådgivende organ 
mellom HSØPSL med 4 represen
tanter fra hver part med 4 årlige 
møter. Helse SørØst lager agenda 
til utsendelse minst en uke før hvert 
møte, skriver referat som sendes 
medlemmene til god kjenning. PSL 
bør kunne melde saker til agenda 
før utsendelse. Utvalget skal alltid 
orienteres om struk tur elle endringer, 
som flytting av hjemler, tildelings
saker (juniorsenior ordningen, 
omgjøringer/inn   dragninger, videre
føring, nyeta blering) og utlysninger. 
Ved uenig  het diskuteres disse med 
proto koll til førsel. Utvalget må tidlig 
inn i saks prosessen. Prinsipielle saker 
drøftes særskilt og oversendes evt. 
lege foreningen for videre kommentar.

• Utvalget skal arbeide for forutsig
barhet. HSØ skal ikke presentere 
beslutninger i en sak før den er 
belyst og diskutert i SU.

• Utvalget må fungere ut fra likhets
prinsippet der det kreves diskusjon 
og lik medvirkning fra partene. SU 
skal ha stor innflytelse i spørsmål 
om over –/ underproduksjon av 
helsetjenester.

• Utvalget skal opptre selvstendig og 
likeverdig for partene. 

• Utvalget skal involveres tidlig i en 
endringsprosess.

• Utvalget skal mene noe selvstendig 
om behov og medisinsk utvikling.

• Utvalget må orienteres om alle 
innkomne saker. Orienteringssaker 
og kommentarer nedfelles i referat 
som oversendes anonymisert til 
styret i PSL(dvs. personopplysnin
ger er slettet). Begge parter har 
ansvar for å melde inn saker(også 
styret i PSL).

• Utvalget ønsker info angående 
aktuelle saker behandlet av styret i 
PSL, f.eks. fra årsmøtet. 

Mandat for Samarbeids
utvalget mellom Helse Nord 
RHF og PSL (2013)
Samarbeidsutvalget i helseregionen 
består av to representanter fra 
Praktiserende spesialisters landsfore
ning og to representanter fra Helse 
Nord RHF. Ledervervet og sekreta
riatsfunksjonen ivaretas av Helse 
Nord RHF. Utvalget skal bidra til å 
fremme nødvendig samarbeid og 
samhandling mellom Helse Nord RHF 
og legespesialistene med driftsavtale 
i regionen.

Utvalget er et rådgivende utvalg uten 
beslutningsmyndighet. Partene plik
ter i henhold til rammeavtalens §12 
å legge frem for Utvalget saket av 
betydning for avtalepraksis. Øvrige 
saker som i følge av rammeavtalene 
§12 krever vurdering, drøfting eller 
uttalelse tas også opp i utvalget.

Utvalget skal møtes 
minst én gang hvert 
halvår og ellers etter 
behov. Utvalget skal 
i felleskap avholde 
årlige møter der alle 
avtale spesialister i 
regionen er invitert 
til å delta Møtedato
ene skal fast settes i 
god tid i forveien.

TEKST: ERLEND FRØLAND - KILDE: SAMARBEIDSUTVALGENES MANDAT
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Regnskap og rådgivningstjenester 
for leger og legespesialister

Vi er der for deg - ta kontakt

www.legeregnskap.no • Tlf: 71 52 97 00

God journalføring er det viktigste enkeltelementet for 
å unngå tilbakekreving fra Helfo kunne kursholderne 
fra Legeforeningens avdeling for Jus og arbeidsliv (JA) 
fortelle på det digitale takstkurset for avtalespesialister. 

JA stilte med Pål AlmKruse, Hanne Riise
Hanssen og Øyvind Anmarkrud som kurs holdere. 
Anmarkrud var ikke til stede når bildet ble tatt.

Aadel Heilemann (til høyre) var moderator, 
mens Anita Fagersand hadde en stødig hånd 
om det tekniske. 

Takstkurs for 
avtalespesialister  

– også digitalt!

80 avtalespesialister var samlet foran 
skjermene for å få høre mer om 
refusjonssystemet, riktig takstbruk 
med fokus på problemtakster og 
informasjon om Helfos kontroll samt 
Legeforeningens bistand. 

Kurset ble tatt opp og alle bør kjenne 
sin besøkelsestid og få med seg input 
om takster. Som det ble sagt på 
kurset er det både nyttig og lønnsomt 
å kjenne takstsystemet godt så man 
både unngår tilbakebetalingskrav og 
får med seg de takstene man har krav 

på. Flere spoilere får dere ikke da 
dere heller bør sette av to timer og se 
kurset i sin helhet!

Takstkurset er en del av en ny 
satsning i Legeforeningen på ulike 
temakurs for avtalespesialister. Du 
finner temakurset ved å følge lenken 
som ble sendt ut i siste medlemsbrev.

TEKST OG BILDE: PÅL ALM-KRUSE
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 Jeg hadde ikke så veldig lyst i 
utgangspunktet, men så kom jeg til å 
tenke på at det er jo i solopraksis at 
de aller fleste arbeider. Og jeg syns 
i utgangspunktet at det er viktig å 
engasjere seg og dele av hverandres 
erfaringer. Kontoret mitt er ikke så 
fancy og gedigent, men jeg opplever 
at en del kvinner som er utsatt for 
overgrep synes det er veldig trygt 
med små kontor med mindre kontor 
som omfavner pasienten i det man 
lukker døren, i motsetning til hvis 

Kristin Offerdal har vært spesialist i gynekologi og fødselshjelp siden 2000. Hun 
arbeider som avtalespesialist ved Trondheimsgynekologene som hun driver. Hun 
har bred erfaring innen gynekologi g har jobbet flere år som overlege ved St. Olavs 
hospital. I 2008 fullførte hun sin doktorgradsavhandling innen fostermedisin og 
ultralyd ved NTNU. Legekunsten erfarer at det av og til kan være vanskelig å få leger 
i tale, ofte på grunn av tidsklemma, og ofte på grunn av at man tenker det er bedre 
om vi intervjuer noen andre.

det blir veldig mye folk og aktiviteter 
som skjer rundt i lokalet hele tiden.

I Trondheim er det fire gynekologer 
med hjemmel, og det er jo ikke så 
mye i en by som Trondheim, men 
det er flere gynekologer som jobber 
privat uten avtale i tillegg til de som 
har hjemmel.

 Jeg har aldri jobbet i en stor 
gruppe praksis. I Trondheim jobber 
de fire med hjemmel i hver sin 

praksis. Det er nok fordeler og 
ulemper med begge deler. Fordelen 
med en solopraksis er at man 
bestemmer alt selv og kan praktisere 
nøyaktig slik man selv tenker passer 
best  mens det åpen bart er stor
driftsfordeler ved sam lokalisering.

Hvilke tilbud er det dere har her da?

 Vi føler at det er et stort arbeids
press med mange henvisninger. 
Derfor er en del av min oppgave 

Kristin Offerdal

TEKST OG BILDE: ERLEND FRØLAND
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Jeg ville gjerne ha en spesialitet hvor man kunne jobbe 
på sykehus, men samtidig ha muligheten til å gå ut i 
avtalepraksis om jeg skulle finne ut at jeg heller ville 

det. Så har jeg alltid vært interessert i at det skal være 
praktisk innslag i hverdagen. 

å være effektiv og gi et så 
godt tilbud som mulig, slik 
at det ikke blir for lange 
ventelister.Vi utreder vanlige 
gynekologiske problem
stillinger. Det innebærer alt 
fra unge jenter som trenger 
prevensjonsveiledning og 
innsetting av spiral, eller 
som trenger utredning 
for blødningsforstyrrelser, 
hormon forstyrrelser, 
cervixdysplasi. Her gjør vi 
ultra lyd undersøkelser, tar 
vevs prøver og gjennom fører 
mindre inngrep. Større 
inngrep henvises videre til 
sykehus. Typiske kontakt
årsaker er blødning, smerter 
og hormon forstyrrelser. 
Dessuten infertilitet 
eller oppfølging i tidlig 
svangerskap. Mer voksne 
pasienter kommer også 
med utfordringer knyttet 
til overgangsalder, og 
eldre kvinner med stress
inkontinens eller frem fall. 
Så vi har egentlig kvinner fra 
de begynner å menstruere 
 eller skulle ha begynt  til 
høy alder. Det er noe av det 
jeg synes gjør min spesialitet 
veldig artig  selv om man 
bare ser halvparten av 
befolkningen  så får man 
fulgt pasienter gjennom 
faser i hele livet.

 Det er veldig mye i livet som spiller 
inn i en slik avgjørelse. Det var nok 
en kombinasjon av det faglige og 
familiære.

For du er ikke herfra, hører jeg?

 Nei, jeg havnet i Trondheim på 
grunn av mannen min som jobber 
som lege her på sykehuset.

OK, så da er han Trønder da?

 Nei, han er faktisk fra München.

Mannen til Offerdal viser seg å være 
Professor i thoraxkirurgi Alexander 
Wahba som på St. Olavs hospital 
HF/NTNU. Det er litt artig for 
undertegnede som har hatt gleden 
av hans forelesninger i løpet av 
studietiden. Offerdal studerte selv i 
Tyskland og tok også spesialiteten 
sin der. Dialekten hennes kommer 
fra Stavanger, men hun har delvis 

vokst opp i Tyskland. Det sterke 
båndet til Tyskland var nok noe 
Legekunsten ante allerede i heisen 
opp til Toppen helsesenter i fjerde 
etasje. Utenpå bygget er det festet 
et praktfullt våpenskjold med den 
tyske ørnen, men på etasjeoversikten 
inne i heisen - litt nedenfor 
“Trondheimsgynekologene” står det 
på etasjeoversikten “Tysk honorær 
konsul Kristin Offerdal”. Vent nå litt, 
tenkte jeg?

 Jeg ble spurt av den avtroppende 
tyske honorærkonsulen om 
jeg kunne tenke meg å overta 
funksjonen  og det synes jeg var 
en artig tanke siden jeg nærmest 
står med én fot i hver leir. Det er jo 
et ubetalt bierverv, men jeg syns 
det er interessant å gjøre noe litt 
annerledes. Jeg kommer i kontakt 
med spennende folk og får høre hva 
de driver med. Så bistår jeg med 
fornyelse av pass, fungerer som 

Hva var det som gjorde at du ville 
bli gynekolog?

 Det er forsåvidt et godt spørsmål. 
Jeg ville gjerne ha en spesialitet 
hvor man kunne jobbe på sykehus, 
men samtidig ha muligheten til å 
gå ut i avtalepraksis om jeg skulle 
finne ut at jeg heller ville det. Så 
har jeg alltid vært interessert i at 
det skal være praktisk innslag i 
hverdagen. Derfor var gynekologi 
en av de fagområdene som virket 
interessant. Jeg har jobbet ti år som 
overlege på sykehuset før jeg gikk 
over i avtalepraksis. Der var det mer 
kirurgi og mye vakt, mens jeg nå 
jobber mer med endokrinologiske 
problemstillinger enn tidligere, og 
syns det er veldig interessant.

Hva var det som gjorde at du gikk 
over i avtalepraksis?
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Kvinneklinikker rundt 
om i hele Norge er flinke 
på å levere god forskning 

innen fagfeltet.

notarius publicus, og prøve ellers å 
bistå med ulik hjelp.

Hva er det du driver med på fritiden 
da - hvis du har noe fritid?

 Vi har to sønner som er 17 og 20 
år. Ellers så har jeg absolutt fritid, 
og det er vel noe av grunnen til at 
vi valgte å bli værende i Trondheim. 
Vi elsker nemlig vinteraktiviteter, 
og her er det gode muligheter for 
å gå på ski. Iallefall sammenlignet 
med Vestlandet som stadig kan være 
litt grønt på vinterstid. Så har vi en 
leilighet i Åre, og der blir det mye 
slalåm og langrenn. Til vanlig blir det 
mye tur i nærområdet med hunden. 
Ellers er jeg veldig glad i yoga  noe 
som også hjelper med å koble av litt i 
en travel hverdag. Jeg kan ikke huske 
sist jeg låg på sofaen uten noe å 
gjøre. Og det er slik jeg liker det.

Har det skjedd noen endringer i faget 
de siste årene?

 Ja, absolutt. Det er det som gjør 
at det er ganske interessant å 
være gynekolog i praksis, fordi det 
er mye av behandlingen som kan 
gjøre medisinsk. Før var det for 
eksempel veldig lav terskel for å 
hysterektomere. Bare man hadde 
myomer eller blødningsforstyrrelser 
kunne man ende opp med 

hysterektomi. Før man kom så 
langt måtte blødninger avklares 
med en utskrapning i narkose. 
Nå gjøres en enkel pipelle/ 
endometriebiopsi i forbindelse med 
den gynekologiske undersøkelsen 
ev med litt lokalbedøvelse. 

Blødningsforstyrrelser eller myomer 
kan så ofte behandles medisinsk 
dvs hormonelt. Det samme gjelder 
endometriosebehandling etc… Så 
det har gått fra å være et relativt 
omfattende kirurgisk fag til å i 
økende grad å kunne håndteres 
poliklinisk, også utenfor sykehus.

Opplever du at offentligheten har 
viet mer oppmerksomhet til kvinne
helse? Da tenker jeg for eksempel 
på at enkelte diagnoser har blitt mye 
omtalt i media de siste par årene.

 Det ble jo blant annet klaget på 
at det ikke var mye forskning på 
kvinne helse i forbindelse med 
de blødnings forstyrrelsene som 
opp stod i forbindelse med covid og 
vaksinering. Det synes jeg var litt 
urimelig, fordi det er faktisk ganske 
mye bra forskning innen kvinnehelse. 
Kvinne klinikker rundt om i hele 
Norge er flinke på å levere god 
forskning innen fagfeltet. Inntrykket 
mitt er at det som regel er mulig å få 
tak i forsknings midler om man har 
gode ideer.

Hvilke tanker har du om fremtiden til 
faget da?

 Jeg har noen tanker rundt det som 
kalles arbeidsgliding, som jeg synes 
vi må være flinke til å vie opp merk
somhet til. Det blir spennende å 
se hvilke retninger det går videre. 
Mye av prevensjons veiledningen 
og spiral innsettingen gjøres i dag 
av andre helse fag grupper. Det 
samme gjelder celleprøvetakning og 
ultra  lyd. Det nye er at også plager i 
overgangs alder er en problemstilling 
som andre yrkesgrupper ønsker å 
behandle, men dette mener jeg er 
en lege  oppgave.  I Sverige er det blitt 
slik at det stort sett er jordmødre 
eller gyne kologer som tar seg av 
gyne kologiske problemstillinger.
Det synes jeg er en uheldig retning 
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Offerdal har de siste ti årene vært kursleder  
for gynekologifaget på Oppdalsuka - et kurs for 

allmennleger. 

å gå med hensyn til fastlegene, som 
jeg i utgangspunktet opplever er 
interessert i faget. Jeg synes derfor 
det er veldig viktig at vi som gyne
kologer engasjerer oss blant annet i 
yrkesforeningen og Legeforeningen 
slik at vi kan være med å forme 
utviklingen i riktig retning og legge 
faglige føringer for hva som er klokt.

Offerdal har de siste ti årene vært 
kursleder for gynekologifaget på 
Oppdalsuka  et kurs for allmenn
leger. En av hennes kjepp hester 
er at fastlegene må holde på 
gyne kologipasientene, lære seg å 
sette inn spiral, gjøre gynekologiske 
under  søkelser, og ikke sette bort alt. 
Det er viktig for å ha en god dialog, 
gode henvisninger og samarbeid. Det 
er noe undertegnede fikk kjenne litt 
på, fordi systemet for denne unge 
LIS1eren ikke var lagt opp til at jeg 
fikk stiftet kontakt med alt for mange 
gyne kologiske problemstillinger. 
Og det er utfordrende  fordi det 
kan påvirke evnen til å vurdere de 
problem  stillingene som må vurderes 
av en lege.

Så er det nok mange som lurer på 

- meg inkludert - hva er det som er 
viktigst å tenke på for å skrive det du 
oppfatter som en god henvisning?

 Det viktigste er at man formulerer 
problemstillingen godt.. Det er viktig 
slik at vi kan vurdere hastegraden 
opp mot andre pasienter. Noen 
ganger blir det for diffust, og da blir 
den vurderingen vanskelig. Hvis det 
for eksempel er snakk om blødninger 
er det bra hvis fastlegene gjør en 
gynekologisk undersøkelse i forkant. 
Hvis man ikke ser eller kjenner noe 
spesielt, så er det veldig greit å vite 
 på samme måte som at det er greit 
å vite hvis man ser en tumor i vagina 
eller cervix.

Som ung mann - hvordan er mine 
muligheter innen faget gynekologi, 
opplever du at pasientene helst 

ønsker kvinnelige gynekologer, eller 
hvordan er det?

 Det er få menn, men de mennene 
som har lyst å bli gynekologer blir tatt 
imot med åpne armer og det er store 
muligheter Det er jo ganske få menn 
som søker seg inn mot gynekologi 
og da stiller man naturligvis sterkt, 
man ønsker jo gjerne en viss 
kjønnsbalanse. Det er jo et ganske 
tøft fag med mye nattevakt, mye 
kirurgi og kan være ganske krevende 
og teknisk. Artig fag. Jeg tror absolutt 
at det er mye innen faget som også 
kan være interessant for menn.

Er det noe du tenker jeg har glemt å 
spørre om?

 Hehe, nei du har sikkert spurt om 
alt for mye, avslutter Offerdal. 
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Vilkårene for individuell stønad 

til CGRPhemmere ved kronisk 

migrene blir presisert fra 1. april

I Norge er bruken av CGRPhemmere langt større 

enn i våre naboland Sverige og Danmark. Utgiftene 

er også høyere enn det som ble beregnet da 

legemidlene fikk offentlig finansiering i 2019.  

På oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet 

har en tverretatlig gruppe derfor gjennomgått 

og presisert vilkårene for individuell stønad til 

CGRPhemmere ved kronisk migrene.

Formålet med gjennomgangen har vært å sikre at kun  

pasienter med kronisk migrene som har effekt av  

behandlingen, skal få stønad på blå resept.  

Se mer informasjon ved å scanne QRkoden.

 
Kilde: Helfo nyhetsbrev

Søk om finansieringVisste du at du kan søke om refusjon for reiser og lignende 

fra utdanningsfondene som Legeforeningen administrerer. 

Eller søke stipend til forskning, eller videre utdanning innen 

blant annet ledelse? Det finnes også et Lånefond for privat 

legepraksis. Fondets formål er å yte kreditt til leger som skal 

etablere privat legepraksis eller til leger som skal utvide, 
flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis. 

Mer info finner du på Legeforeningens sider  følg 
QRkoden. 

Kilde: Legeforeningen
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Status på blåreseptsaken

Husker du blåreseptsaken? Det var de to dagene 

vi sluttet å skrive ut blåresept til pasienter hvor 

det ikke var strengt nødvendig. Aksjonen fikk 

bred støtte fra de største pasientorganisasjonene, 

og noe politisk forstålse for at personlige bøter 

ikke er veien å gå.  et brev til Tidsskriftet skriver 

President Rime at SV, Rødt og FrP har fremmet 

et representantforslag om at regjeringen må se 

på loven på nytt, og eventuelt komme tilbake til 

Stortinget med et nytt lovforslag. Hvis du har noe 

mer informasjon ønsker Legekunsten at du tar 

kontakt!

Frikortgrensen er oppjustert

Egenandelstaket for frikort for helsetjenester er 

satt opp til 2911 kroner fra og med 1. januar 2022. 

Pasientene finner frikortet digitalt på helgenorge.no. 

Unntak fra frikort finnes i folketrygdliven jf. §53. Mer 

informasjon på helfo.no.Kilde: https://www.helfo.no/regelverk/egenan

delerforhelsetjenester

Det har blitt rettet søkelys på en økning av psykiske plager 
i forbindelse med pandemien. Når pandemien vil enkelte 
vende tilbake til sitt sedvanlige liv uten å tenke noe mer 
over det, men for noen så kan påkjenningene sitte igjen. 
Leger skal gjerne klare alt, og mange vegrer seg for å 
innrømme at livet som lege ikke alltid er så lett. Ressurs
senteret Villa Sana er et samarbeid mellom Legeforenin
gen og Modum Bad. Det startet i 1998 og fungerer som 
et tilbud til alle leger som trenger hjelp og støtte i kriser. 
Et opphold på Villa Sana er også ment for dem som har 
vansker med å klare arbeidet som lege, eller som står ved 
en korsvei i livet. Senteret skal gi hjelp til selvhjelp for å 

forebygge utbrenthet og psykisk sykdom som angst og 
depresjon, og de tilbyr ukeskurs og individuell rådgiv
ning. Både kurs og rådgivning dekkes av Sykehjelps og 
pensjonsordningen for leger (SOP), reiseutgifter over kr. 
500, dekkes også. Inntektstap dekkes ikke.

Psykisk helse for leger 
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Akademisk ytringsansvar

Akademikere skal bidra 
aktivt i den vedvarende 

offentlige samtalen. Det er 
avgjørende for et levende 
demokrati, og det bidrar 

til å heve den akademiske 
kvaliteten. Resultater fra 
forskning må formidles 

ikke bare til fagfeller, men 
til samfunnet i stort

Oppdraget var å beskrive mulige 
trusler mot den akademiske 
ytringsfriheten, og hvordan man kan 
treffe tiltak for å begrense truslene. 
Kierulf er ikke bare kjent som en 
ekspert på ytringsfrihet, men også 
innen menneskerettigheter. Hun er 
spesialrådgiver for Norges institusjon 
for menneskerettigheter, der hun 
tidligere var fagdirektør. I rapporten 
knyttes også ytringsfriheten og 
ansvaret opp mot demokratiske 
verdier.

Og i det ligger mye av ansvaret. Gjør 
din plikt, og krev din rett  heter 
det seg. Jamfør ytringsfriheten 
er mange svært opptatt av hva 
man har rett til å si og mene, men 

Det såkalte Kierulf-utvalget, også kjent som Ekspertgruppen for akademisk 
ytringsfrihet, har omsider levert sin rapport. Utvalget var ledet av advokat og 
førsteamanuensis Anine Kierulf som bør være kjent for de fleste, sammen med andre 
fremtredende medlemmer som bl.a. tidligere rektor ved NTNU Gunnar Bovim, som er 
nevrolog og blant annet tidligere har vært administrerende direktør for både St. Olavs 
hospital HF og Helse Midt-Norge.

rapporten lanserer begrepet 
ytringsansvar  som likevel bør 
være et kjent konsept for blant 
annet leger. Man har et ansvar for 
å formidle kunnskap. I et intervju 
med Universitetsavisa uttaler 
Kierulf at hun tror selvsensur 
er den største utfordringen til 
ytringsfrihet. Dette er nok noe som 
gjør seg mer gjeldende i autoritære 
stater, men også i Norge finner 
man eksempler. Det er forøvrig noe 

Legekunsten også har erfart  at 
folk flest, også leger, kvier seg for 
å uttale seg om det éne og andre. 
De har gjerne en forestilling 
om at det å si noe høyt  eller 
skriftlig  kan få konsekvenser. 
Om ikke annet blir det iallefall 
et økt, og ofte uønsket fokus på 
den som uttaler seg  og det kan 
være belastende. Vi har som 
leger og akademikere likevel et 
ansvar for å delta i det offentlige 

TEKST: ERLEND FRØLAND



Magnussen-
utvalget

PLSs hørings ut
talelser 20182022

NOU 2019Legeforeningens 
høringsuttalelse

NOU står for Norges offentlige utredninger. Og 
NOU 2019:24 legger opp til en utredning av 
inntektsfordeling mellom regionale helseforetak. 
Den nåværende inntekts fordelingen ble innført i 
2009 og 2010. I 2016 avga Kvinnslands-utvalget 
sin innstilling i NOU 2016:25 jamfør organisering 
og styring av spesialist helse tjenesten, og mente 
at det i løpet av kort tid burde settes i gang et 
arbeid med å oppdatere modellen for fordeling av 
basisbevilgningen. Det er dette som nå er i ferd 
med å settes i gang.

Utvalget som er nedsatt skal ledes av Professor Jon Magnussen 
som er prodekan for utdanning ved Fakultet for medisin og 
helsevitenskap, NTNU. Mandatet er i korte trekk å foreslå en 
revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning 
fra staten til de fire regionale helseforetakene, i lys av de nye 
utfordringene for spesialisthelsetjenesten. For arbeidet skal 
imidlertid dagens todelte finansiering, med basisbevilgning og 
aktivisert basert finansiering ligge til grunn, og det understrekes 
at utvalget ikke skal vurdere innsettingen på ISFordningen, men 
må foreslå en modell som er robust overfor eventuelle endringer 
i ISFmodellen. Mer om mandatet kan man lese på regjeringens 
hjemmesider. Se QRkode i bunnen.

Arbeidet skal leveres 31. mars 2023. I et intervju til Dagens medi
sin uttaler Jon Magnussen at det er et stort arbeid, men at han er 
trygg på at det blir bra. Høringsfristen utløp i 2020 og Tidsskriftet 
skriver at Legeforeningen i hovedsak støtter utvalgets modell 
som et godt utgangspunkt for videre arbeid, til tross for enkelte 
innvendinger. Høringsuttalelsen til Legeforeningen kan du lese i 
din helhet nedenfor, sammen med link til høringsuttalelser som 
PSL har gjort de seneste årene. Det er viktig å delta i de politiske 
prosessene for at beslutningstakere skal kunne ta eventuelle 
hensyn. For å gi gode svar er man avhengig av at Legeforeningens 
medlemmer tar eierskap prosessen.

ordskiftet  meningsbrytning kan 
være ubehagelig, men det er 
også viktig at meninger motsies. 
Det er også konseptet bak 
fagfellevurderte tidsskrifter  det er 
en kvalitetssikring. 

De formelle tiltakene som foreslås 
kommer til uttrykk som endringer 
jamfør den såkalte universitets og 
høyskoleloven, §15. Målet er å 
tydeliggjøre institusjonenes ansvar 
for de ansatte og studentenes 
akademiske ytringsfrihet., og å 
presisere at det er institusjonene 
sitt ansvar å gi opplæring og gi 
forutsetninger for at ansatte 
og studenter kan utøver denne 
friheten. Det understreker også at 
dette ikke gjelder frihet til å forske, 
men også særlig formidlingsansvaret 
innenfor akademia.

Individet står dermed litt sterkere 
hvis endringene vedtas. Blant annet 
ved at institusjonene får et særlig 
ansvar for å ivareta de som utsettes 
for ulovlige ytringer, men rapporten 
understreker også at man må tåle 
lovlige ytringer og understreker 
ytringsfrihetens vern:

“Ytringsfriheten verner også 
pinlige, uakseptable, umoralske, 
ubehagelige, sjokkerende 
og fornærmende ytringer. 
Institusjonene kan regulere tid, 
sted og format for aktiviteter på 
en måte som legger til rette for 
ordnet diskusjon, men dette skal 
ikke begrense fri og åpen debatt. 
Det er opp til vitenskapelig ansatte 
og studenter, ikke til institusjonene, 
å heie ytringer frem eller gå i 
rette med dem og møte dem med 
argumenter. Akademisk diskusjon 
forutsetter at andres ytringer 
ikke møtes med taushet. Den 
forutsetter anerkjennelse av at også 
synspunkter man er dypt uenige i, 
har en plass i offentligheten.”
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Det går endelig mot vår. Været blir lettere, 
tøyet blir lettere, maten og drikken vi nyter 
blir lettere. Her er noen viner jeg drikker for 
å gjøre meg klar til sommersesongen. 

Testalonga El Bandito Skin 
2020

Land: SørAfrika, Swartland 
Varenummer: 1959201 
 
Pris: 399,90, 
 
Råstoff: Chenin Blanc 100%

Tilgjengelighet:  
Bestillingsutvalget 
 
En konsentrert, floral 
vin. Preg av blomster og 
moden frukt med delikat 
syre. God strukturert 
mineralsk avslutning. 

Drikk denne til skalldyr 
eller fisk. Perfekt vårvin.  
 
 

Le Petit Gimios Muscat Sec 
Des Roumanis 

Land: Frankrike, Languedoc 
Varenummer: 12080801 
 
Pris: 389,90, 
 
Råstoff: Muscat Blanc 100% 
 
Tilgjengelighet: Bestillings utvalget

En nydelig aromatisk 
hvitvin med hint av 
hylleblomst, stikkelsbær, 
fersken og salt sjø.

Drikk gjerne til noe fisk, 
grønnsaker eller lyst kjøtt. 
 
 
 

Kontoret Cremant d’Alsace 
2019 
 
Land: Frankrike, Alsace 
Varenummer: 11316901 
 
Pris: 224,00, 
 
Råstoff: Pinot Noir, Pinot Blanc, 
Chardonnay 
 
Tilgjengelighet:  
Bestillingsutvalget

En eplepreget, saftig og 
kremet cremant, hint av 
blomster og kjeks, noe 
honning og urter.

En deilig aperitiff for rett 
over tohundrelappen. 

 
 
 
Testalonga Baby Bandito 
Follow your dreams

Land: SørAfrika, Swartland 
Varenummer: 3693701 
 
Pris: 249,90,

Råstoff: Carignan 100% 
 
Tilgjengelighet: Bestillings utvalget

Saftig og leskende, 
bærpreget og tanninrik 
rødvin. Hint av plommer, 
skogsbær og krydder. 

Drikk gjerne alene, eller 
par med and, kalv eller 
fugl.

 

Strohmeier Blanc  
d’Orange 

Land: Østerrike, Steiermark 
Varenummer: 13713201 
 
Pris: 419,90,

Råstoff: Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Pinot Bianco

Tilgjengelighet: Bestillingsutvalget

Denne nydelige perlende 
vinen fra Østerrike er 
perfekt å hygge seg med 
når det nærmer seg 
varmere tider. Raffinert og 
morsom. Preg av tropiske 
frukter, grapefrukt gule 
modne epler og hvite 
blomster. Går godt med 
skalldyrsretter.  

Magula Carboniq 2020 

Land: Slovakia 
Varenummer: 11012501 
 
Pris: 268,90,

Råstoff: Blauer Portigueser 100% 
 
Tilgjengelighet:  
Bestillingsutvalget

En flott leskende rødvin 
fra Slovakia. Fruktdreven, 
hint av kirsebær, jordbær, 
bringebær og blomster. 
Går godt til vegetarret
ter, lette pastaretter, 
eller nytes lett avkjølt i 
vårsolen i parken.

Malou Røsand Landsem er fast vinspaltist for Legekunsten.  
Hun er utdannet sommelier. Siden sist har Malou flyttet til 

Trondheim og jobber nå som en del av teamet ved Le Bistro som 
ble omtalt som landet beste bistro av Dagens Næringsliv  du kan 

lese mer om Le Bistro i Legekunsten nr. 121. I dette nummeret 
får du oversikt over seks deilige viner som passer til våren.

Vårvin
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Skinnstekt skrei 
med beter, grønnkål, potet- og jordskokk -
puré og rødbete smørsaus

Fremgangsmåte 
Begynn med å pakke inn rødbetene 
til sausen i folie. Sett de i ovnen på 
180 grader til de er møre som en 
kokt potet. Stikk de med en kniv 
etter 1 time for og se om de er 
ferdig. Når betene er møre og har 
svalnet kan de skrelles  et kokketips 
er å bruke folien til å enkelt rive/
skrape av skallet. Kutt betene 
deretter i mindre biter og ha i en 
Food prosessor. Miks til betene har 
blitt til en jevn pure. Tilsett smør 
salt og sitronsaft etter smak. Ha 
blandingen i en kjele til oppvarming 
senere. 

De andre betene legges i en kjele 
med vann. La de koke helt til de er 
møre. Når betene er ferdig skylles 
de i kaldt vann. Når de er lun og 
nykokt sitter skallet løst og man kan 
enkelt rive av skallet med hendene. 
Kutt de i passe store biter, og sett de 
til sides.. 

Skrell potet og jordskokk, ha i en 
kjele hell over en blanding med 
en halvpart melk og halvpart fløte 
slik at at potetene og jordskokkene 

dekkes. La de småkoke til de er 
ferdig kokt.Hell deretter av væsken 
og ha dem i en Foodprosessor og 
miks til jevn pure, smak til med smør 
og salt. Legg over i en kjele og sett 
til sides.

To av mandelpotetene høvles på 
mandolin med skall. Alternativt kan 
man høvle tynne skiver med en 
skreller eller ostehøvel. Skyll skivene 
under kaldt rennende vann i noen 
minutter. Imens varmer du oljen 
til 150 grader. Tørk potetskivene 
med med klut og ha dem i oljen. 
Potetene friteres til de er gylne. Når 
de er ferdige legges de på tørt papir 
og drysses de med litt salt.

Rens grønnkål fra stilk. Vask kålen i 
kaldt vann og tørk den godt. Sett til 
sides for senere bruk. Ha skreien på 
fjøl med skinnsiden opp. Lag to til 
tre snitt i skinnet, men ikke skjær for 
dypt! Saltes på begge sider.

“Nu är det dags för att avsluta retten 
och servera!”

Du trenger 2 stekepanner.

Sett en stekepanne på høy varme 
med nøytral olje. Vent til oljen har 
blitt varm nok før du har i fisken 
med skinnsiden ned. Hvis oljen ikke 
er varm nok får du ikke sprøtt skinn 
på den korte tiden det tar å steke 
fisken. Etter 1 minutt senkes varmen 
til medium. La den steke videre 
på skinnsiden i cirka 2 minutter. 
Deretter snus fisken på motsatt side. 
Tilsett straks en god klatt med smør, 
1 stilk timian og et knust hvitløks
fedd. Sett pannen til sides, og la 
fisken trekke i pannen.

Mens fisken hviler seg steker du de 
kokte betene, først i olje og avslutt 
med smør, salt og pepper. Varm 
potet og jordskokkpuréen og sausen 
på lav varme. Fjern fisken fra panna 
og legg over på tørt papir.

Finn frem en ren stekepanne som 
settes på middels varme. Bruk litt 
naturell olje og tilsett grønnkål, når 
kålen begynner og få litt farge tilset
tes smør, salt og pepper. Legg kålen 
på tørt papir så den får renne av.

Anrettes som på bildet. Alternativt 
kan du leke rundt med andre måter 
å anrette på.

Lykke til!  
Charlie Merei

Oppskriften passer 
til 4 porsjoner
• 4 beter av forskjellig type, for eksempel 

gulbete og chioggia
• 2 store rødbeter til saus
• 1 pk grønnkål
• 0,5 kg mandelpotet,  

sett av 2 mandelpotet til fritering
• 0,5 kg jordskokk
• 2 fedd hvitløk
• 1 sitron
• Frisk timian

Skrei eller torsk kuttet i  
porsjons størrelse med skinn.  
Cirka 150 gr per person.
• Smør
• Kremfløte og melk
• Salt og pepper
• Nøytral olje til fritering og steking
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Ny rett og  
ny restaurantsjef

Gina Wold er ny restaurantsjef hos 
Sellanraa, og har tatt over etter 
Scott Cody. Selv kommer hun fra 
Vesterålen i Nordland, men hun har 
kjent Sellanraa siden de åpnet, som 
hyppig gjest. Restauranten leverer 
kontinuitet gjennom kvalitet og å 
følge sesongens variasjoner. 

 ─ Det har alltid vært min plass. 
Den plasser jeg selv har dratt til 
når jeg ikke er på jobb. Det er 
på grunn av de kjerneverdiene 
vi legger til grunn med at det 
er sesongbaserte lokale råvarer 
som styrer restauranten  og at 
det alltid er høy kvalitet. Min 
oppgave blir jo å forvalte disse 
kjerneverdiene videre. 

Det er aldri kjedelig å være gjest 
hos restauranten som bytter meny 
i takt med sesongnye grønnsaker. 
Hvis man skal rekke å få med seg 
alle de deilige rettene bør man 
derfor spise der ofte. Et heldig møte 

mellom en ortopedisk matentusiast, 
stamgjesten Gard Stokke og tidligere 
driver Frederic Klev førte til at 
Sellanraa også har en delemeny slik 
at man kan smake på alle de deilige 
rettene. Ta med en venn  for det er 
nok mat!

 ─ Folk vet hva de får når de 
kommer hit. Gjestene vet hvor 
grønnsakene kommer fra når de 
blir presentert på fatet fremfor 
en, og man kan spore historien 
bakover helt til nærmest hvor i 
jorden det ble plukket opp fra. 
Mange av de som kommer er 
ofte folk som søker de verdiene 
vi har, men det er likevel et veldig 
variert ensemble av gjester. Det 
er veldig gøy å møte de som får 
opplevelsen for første gang, men 
vi har også en veldig stødig base 
av stamgjester. 

Sellanraa er også kjent for kaffe. 
Kaffebønnen i seg selv er jo ikke 

lokal, men de samme prinsippene 
gjelder her. Vi samarbeider med 
mindre produsenter som deler vår 
filosofi. I tillegg er vi så heldig at vi 
har 4 kaffemestere her, og Adrian 
som brenner egne kaffebønner. 
Sellanraa er nok fortsatt en litt “skjult 
perle”. De bruker Instagram og 
Facebook som plattform, ellers kjører 
de ikke så hardt på markedsføring. 
Det meste går “by word of mouth”. 

 ─ Vi hadde nettopp et par fra USA 
som aldri hadde vært i Trondheim 
før, men hadde fått tips fra en 
hotellconcierge om at de måtte 
spise lunsj på Sellanraa. Og det 
er nok slik de fleste får vite om 
Sellanraa  ved at ryktet går, og at 
man tar med vennene sine.

Charlie styrer hele kjøkkenbiten 
og jobber med leverandørene, 
forklarer Wold. Han har en veldig klar 
tankegang rundt alt. Når man bruker 
et produkt så brukes det til man ikke 
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har noe mer å hente ut av produktet. 
Vi har er en veldig stor respekt for 
råvarene.

 ─ Det varierer veldig hvordan vi 
kommer frem til en rett, men jeg 
tar som regel utgangspunkt i det 
leverandørene våre forteller om 
hva som nærmer seg å bli klar. Man 
kan ikke planlegge nøyaktig når en 
gitt grønnsak er klar til høsting, så 
det er viktig å ha en dialog med 
bonden.

Legekunsten får se Chef Merei legge 
opp retten, og får følelsen av å sitte 
ved Chefs table. Det er en sann fryd 
og et aldri så lite privilegium for en 
matinteressert redaktør som kan 
hente inspirasjon til hjemmekjøkkenet. 
(PS: Det smakte helt fantastisk, og 
betene ga meg noen minner fra 
barndommen som jeg ikke smakt i 
beter på en lang stund).

 ─ I den retten som vi presenterer nå 
vet jeg utifra erfaring at fisken det 
passer veldig bra med potet og 
jordskokk. Betene gir en sødme 
som balanserer mot knollene, 
og det samme med den syrlige 
betesausen. Så må man behandle 
grønnsakene på en måte som 
ivaretar og fremhever de gode 
smakene som er karakteristisk for 
hver enkelt råvare.

Hvis man leser i menyen til Sellanraa 
starter de alltid med å fortelle om 
grønnsakene. I motsetning til enkelte 
andre restauranter gjør dette fokuset 
at rettene er gjennomførte, tvers 
igjennom. Grønnsakene blir ikke 
neglisjert når de spiller førstefiolin 
på tallerkenen. 

 ─ Akkurat nå [2. april 2022] er en 
vanskelig tid for de som arbeider 
med sesongvarer. Vi er på vei ut 

av vinteren, samtidig som at våren 
ikke helt er kommet. Vi bruker for 
eksempel de siste betene i denne 
retten, og rotselleri er det helt 
slutt på. Veldig snart kommer det 
mer jordskokk, spirer og bladsalat 
 og etter det tar det helt av. Da 
får vi et luksusproblem! Da blir 
det gull og grønne skoger.

Nye retter  
 rett over påske  

kommer blant annet:

Villkveite med fennikel og 
safran med puffet svinesvor av 
soppgris og pisket rømme fra 

Fannrem meieri. 
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VÅRENS 
ANBEFALTE BØKER 

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

«Gledesdrepende essays» 
undersøker hvordan sexisme 
og rasisme sitter i ryggmargen, 
og belyser noen av vår tids 
brennende konflikter: Kjønn, 
rase og folkevandring. Med 
Aryan Nations som eksempel, 
viser Ahmed hvordan hvite 
som føler seg truet av økt svart 
bevissthet utvikler et narrativ 
som plasserer rasehatet 
hos svarte, kvinnehatet hos 

kvinner, og myndigheters lovgivning på lovbryternes 
parti, jfr Sylvi Listhaugs fboppdatering AP mener 
terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonal 
sikkerhet. Lik og del.

    Lesbiske Sara Ahmed (med multietniske aner) viser 
på den ene side hvordan denne historiefortellingen er 
en del av en imperialistisk tradisjon, og på den andre, 
hvordan en innvandrer, for å kunne fremstå som 
innlemmet i samfunnet, gjør best i å la hverdagslig og 
institusjonell rasisme prelle av. Og vel så interessant, 
hvordan konsensus av lykke forstyrres når sexisme og 
patriarkalske holdninger avsløres.

SARA AHMED:

GLEDESDREPENDE ESSAYS
Oversatt av Lene Auestad. 

Cappelens upopulære skrifter - Cappelen Damm

Når David Attenborough skriver 
selvbiografi blir det en kjærlig
hetserklæring til den kloden han 
lever på. Det blir en hyldest til 
artsmangfoldet han selv, som 
representant for én art blant 
mange, er en del av. Slik blir «Et 
liv på vår planet» også et varsko, 
for artsmangfoldet svinner time 
for time, og når du leser denne 
boka  noe du bør – skjønner 
du at forfatterens optimisme er 

hardt tilkjempet.

I boken følger vi hans karriere som naturfilmskaper, og 
vi ser hvordan fascinasjonen for klodens flora og fauna 
gradvis fylles med omsorg. På forbilledlig populærviten
skapelig vis deler han av sin kunnskap, tar leseren med 
tilbake til livets begynnelse, og viser den underfulle veien 
frem mot en mulig sluttdato. Men det finnes håp. Det 
finnes muligheter for igjen å la artsmangfoldet blomstre, 
for å hindre utslipp av klimagasser, bremse drivhusef
fekten og ytterligere oppvarming av kloden. Men det vil 
kreve mye av den rike verden. Spørsmålet er om den rike 
verden er villig til det.

DAVID ATTENBOROUGH:

ET LIV PÅ VÅR PLANET
Cappelen Damm
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Gyldendals enestående Ka
nonserie, der antikkens littera
tur kommer i norsk gjendiktning (i 
dette tilfellet fra gammelgresk ved 
Per Espen MyrenSvelstad), stanser 
nå opp ved Sapfo fra Lesbos. Hun 
var opphavet til verdens mest 
berømte dikt om likekjønnet 
elskov, men som vi ser av disse 
fragmentene, også om mye annet. 
Hun levde i overgangen fra 600 til 

500tallet f.kr, og i motsetning til diktningen vi kjenner til fra 
før hennes tid, skildrer diktene hennes personlige erfarin
ger. Her er sjalusi, forelskelse, begjær, og fragmenter av dikt 
omhandlende moral og religiøse ritualer. Men selvfølgelig er 
det de erotiske strofene som har gitt henne et navn utenfor 
historiefaget, og gjort navnet på øya hun kommer fra til 
navnet på en seksuell preferanse.  
    Det utvalget som her foreligger er det hittil mest 
omfattende, da nye fragment stadig dukker opp, senest 
på papyrus som har vært «gjenbrukt» under antikkens 
balsamering av døde. Bare dét er nok til å gi Sapfo en ny 
dimensjon.

SAPFO:

FRAGMENT
Gyldendal

ELENA PONIATOWSKA:

DENNE ER TIL DEG, JESUSA!
Oversatt av Signe Prøis. 

Fanfare

Som dokumentarist har Elena 
Poniatowska (1932) dekket det 
herjede landet Mexico i flere tiår. 
Mange vil si at den dokumentariske 
romanen om fattigjenta Jesusa 
kroner verket. Jesusa er en over
lever. Hun blir født på landsbygda 
i Oaxaca, dras som ungjente inn i 
revolusjonen, giftes mot sin vilje til 
en drittsekk av en offiser, blir enke  
noe hun ikke beklager – og havner 

i ulike jobber i Mexico City. Det er her forfatteren treffer 
kvinnen med det usedvanlige temperamentet, dessuten 
med en helt egne miks av helgentro og religiøse overleve
ringer fra Afrika. Fortellingen er resultat av lange intervjuer. 
De har ivaretatt Jesusas helt særegne stemme, og viser at 
det Gabriel Garcia Marques lanserte som magisk realisme i 
litteraturen, også er gjeldende når latinamerikansk folkedyp 
forstår seg selv og sin tilværelse. 

&kropp
sjel

Magnus Takvams biografi 
over sin mor er et sjeldent 
fint portrett av en kunstners 
vei mot bunnen. Som mange 
andre kvinnelige kunstnere 
ble hun først vurdert utfra sitt 
ytre, dernest som kunstner, og 
som mange andre poeter av sin 
generasjon henga hun seg til et 
utflytende liv på Kunstnernes 
Hus’ terrasse. Magnus, som 
vokste opp med henne, skildrer 

et familieliv i fritt fall. Dette er også fortellingen om et 
symbiotisk morsønnforhold, ofte kjærlig og omsorgs
fullt, alltid konfliktfullt. Like mye som det er et portrett 
av henne, er det fortellingen om en ung mann som, 
etter personlig kamp, lykkes med å finne en egen vei 
og et eget ståsted i tilværelsen. Her og der boka får vi 
gjensyn med noen av Marie Takvams dikt. De kaster lys 
over kapitlene, og viser hvorfor hun fikk den posisjonen 
hun fikk da hun levde.

MAGNUS TAKVAM:

HUN SKREV FOR Å KUNNE LEVE.  
MIN MOR, MARIE TAKVAM

Kagge

Egypt slutter aldri å forundre, 
slutter aldri å beta oss, slutter 
neppe noen gang å fylle oss med 
eventyrlyst, og nå har religions
historiker med gammelegyptisk 
religion som spesialfelt, Anders 
Bettum, sett på historien med fris
ke øyne. «kultur lar seg ikke fange 
inn av nasjonalstatens grenser, 
og preges av en fleksibilitet som 
gjør at den sjelden forsvinner, 

men stadig tilpasser seg og antar nye former og uttrykk», 
skriver han i forordet, og i lys av det ser han at «deler av 
den lever videre i beste velgående den dag i dag.» Boken 
både viderebringer og etterprøver tidligere tiders forskning, 
og bidrar med ny innsikt. Ikke minst interessant er det å se 
forfatterens lesning av kanoniske tekster, som Mosebøke
ne, opp mot hva som kan dokumenteres gjennom faktisk 
forskning. Her rekapituleres også skriftspråkets historie, 
og vi får et lynkurs i gammelgresk med på veien frem mot 
epoken da litteratur som sådan vokser frem som en kraft, 
nesten 2000 år før vår tidsregning.

ANDERS BETTUM:

NYTT BLIKK PÅ  
DET GAMLE EGYPT

Pax
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I forordet til det som altovervei
ende er en fotobok, «Vestlan
det», med undertittelen, «en 
tidsreise», skriver forfatteren at 
vi i bokas bilder «gjenopplever de 
gamle fotografiene og oppsøker 
(…) stedene de udødeliggjorde». 
Han har gått til gamle reisebøker, 
samlet illustrasjoner og doku
mentert fortidens reiseruter og 
destinasjoner. Samtidig viser 

boka hvordan fotoet vinner plass som supplement til 
tekst. Parallelt med de historiske illustrasjonene leverer 
forfatteren bilder tatt fra – der det har vært mulig hundre 
år etter – samme posisjon. Slik anskueliggjøres historiens 
gang. Slik viser han hvordan ikoniske utsiktspunkter på 
Vestlandet var, og slik de er blitt.

PÅL HERMANSEN:

VESTLANDET 
Skald

Tomm Kristiansen har vært høyt 
og lavt i Afrika. Neppe mange 
nordmenn kjenner kontinentet like 
godt som han. Som utegående og 
tillitvekkende reporter, så vel som 
høyt plassert i administrasjonen 
for presidenten i Sudan, har han 
fått mennesker til å åpne så vel 
hjerter som dører. Han kjenner 
historien, vanlige folks og små 
lokalsamfunns bakgrunn og 
livsvilkår, og han kjenner politikere 

som startet så bra men endte i grådighet og korrupsjon. Ikke 
minst er han innforlivet med både gammel og ny kolonial 
herjing, og evner å belyse dagens Afrika mot broket og mørk 
bakgrunn. Samtidig som vi får et panorama over Afrika, får 
vi nære portretter av frihetskjempere, som Nelson Mandela 
og Desmond Tutu, og korrupte diktatorer. «Afrikanske 
fortellinger» er herved anbefalt for dem som ønsker å ha 
en mening om disse komplekse samfunnene. For Afrika er 
mangfoldig.

TOMM KRISTIANSEN:

AFRIKANSKE FORTELLINGER
Cappelen Damm

«Gjenferdet av Alexander Wolf», 
er nok en bekreftelse på at der i 
slagskyggen av årlige bestselgere 
slumrer oversette mesterverk. 
Gajto Gazdanov (19031971) 
havnet på «feil» side etter 
revolusjonen i Russland, levde 
i Paris og var følgelig utsatt for 
sovjetisk sensur så lenge han 
var et skrivende menneske. I 
Paris tilhørte han et intellektuelt 
eksilmiljø, kjørte drosje og skrev 

mens han ventet på kunder. Boka som her gis ut er krydret 
med mellomkrigstidens tidskoloritt, jazz, boksing, erotikk, 
og ikke minst den nomadiske, eksistensielle rastløsheten 
som preger mennesker tvunget hjemmefra. Bokens jeg har 
som svært ung skutt en mann. Det var krig. Mange år etter, 
leser han en novelle som skildrer hendelsen i detalj. Det var 
ingen vitnet til hendelsen. Dette setter i gang en intens jakt 
på novellens forfatter. Sjelden er beskrivelsen eksistensiell 
thriller mer treffende. 

GAJTO GAZDANOV:

GJENFERDET AV ALEXANDER WOLF
Oversatt av Dagfinn Foldøy 

Cappelen Damm

Det er tid for å planlegge 
neste ferietur. Det er det alltid. 
Innenlands eller utenlands, det 
avhenger av allmenne reiseråd. 
Uansett har skinneentusiast og 
overlege, Erik Sveberg Dietrichs, 
gjort et så grundig forarbeide 
for deg at du kan begynne å 
nyte turen allerede. Denne feite 
boka leverer oppskriften på de 
beste togturene, i Norge så vel 
som i Europa. I tillegg til forslag 

til skandinaviske rundreiser, gir boka oppskriften på 
ekspedisjoner utenfor allfarvei. Slike tar lengre tid, men 
går til gjengjeld ikke gjennom tunnel, og skulle du velge 
togsporet mellom fjellene, ikke gjennom dem, kommer 
du uansett frem til middelhavsstranda, som ofte er 
reisens mål. «Togferie» inneholder fyldig info om natur, 
kultur, småbyer og storbyer, og så stråler boka i entusi
asme over denne reisemåten som verken er hurtig eller 
langsom, og som med et spontant togskift kan ta deg til 
steder du ikke ante om.

ERIK SVEBERG DIETRICHS:

TOGFERIE
På skinner gjennom Europa.  
En guide til de beste reisene

Kagge
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SVEIN H. GULLBEKK:

PENGENE SOM  
FORANDRET VERDEN

Cappelen Damm

Jeg nytter enhver anledning til 
å nevne det: Det beste du kan 
gjøre mot deg selv nå, er å kaste 
deg over Jón Kalman Stefans
sóns romaner. Få, om noen, 
er som han i stand til å kaste 
lys over tilværelsens grunner 
og avgrunner, kjærlighetens 
bunnløse smerte og himmelro
pende glede, dødens og livets 
mysterium. Og nå er han her 
med dikt, også! «Hjertet er en 

egensindig traktor» er et utvalg som strekker seg fra den 
selvpubliserte debuten i 1988, til samlingen han utga i 
fjor, og innledes av ca. 40 sider med litterær selvbiografi. 
Utvalget fra hans tidlige dikt frem mot den modne 
poeten, og tenkeren, grubleren, ordkunstneren som trer 
frem midtveis i boka.

JÓN KALMAN STEFÁNSSON:

HJERTET ER EN  
EGENSINDIG TRAKTOR

Press

«I dag igjen», skriver Arne Ruste, 
en dyrelivets og andre småkårs
folks fortrolige, og fortsetter: «De 
såre klemtene / fra lønnetretop
pen. // 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 «søsken for en tid». 
Det er en usedvanlig treffende tittel, for det er nettopp 
den vennlige bevisstheten om tilhørighet 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.

ARNE RUSTE:

SØSKEN FOR EN TID 
Dikt

Solum bokvennen

&kropp
sjel

To av høstens utgivelser befatter 
seg, fra hver sin kant, med penger. 
De møtes i den enes etterord der 
forfatteren, Gullbekk, skriver at 
kryptovalutaene «gir muligheter 
for fri flyt av kapital uten statlig 
kontroll», og at, «kroptovaluta 
(utgjør) bedre praktiske løsninger 
enn tradisjonelle valutaer».

    Det bringer oss til «Den vesle boka 
om Bitcoin» med undertittel «Kvifor Bitcoin er viktig 
for fridom, økonomi og framtida». Denne pamfletten 
fremstår som litt av en bibel, men der bibler flest 
mystifiserer, går denne langt i å avmystifisere digital 
økonomi. Bitcoin, lærer vi, er reelle penger som unn
drar seg landegrenser og nasjonale interesser, og er en 
sjanse for mennesker (særlig kvinner i undertrykkende/
patriarkalske samfunn som ellers ikke har mulighet for 
privat økonomi) til å ta økonomisk kontroll over eget liv. 

Langt mer interessant enn man skulle tro, er også 
Svein H. Gullbekks «Pengene som forandret verden. En 
historie om gullmynter». Han starter i den andre enden 
av historien, og løfter frem hvordan penger har formet 
den moderne verden. Bruken av mynt, skriver han, 
strekker seg 2500 år tilbake i tid, og har «vært et viktig 
medium for politisk propaganda og for å uttrykke makt 
og status». Bokas ambisjon er å være en «innføring i 
pengenes kulturhistorie». Slik legger forfatteren også 
til et kapittel om kolonialismen og hvordan myntene, 
med de store oppdagerne, fikk global utbredelse, frem 
mot den neste skjellsettende oppfinnelsen: Papir
pengene. Der ville vi altså vært ennå; prisgitt diverse 
nasjonalbanker og deres seddelpresser. Var det ikke for 
kryptovaluta.
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Medisinsk  
Lingvistikk - Nihau!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasientens språk
Navnet lød fjernøstenlig, utseendet 
antydet kinesisk opphav. Efter 
gestikulering og uforståelig ordgyteri, 
hadde den angstpregete pasienten 
oppfattet at tolketjenesten lå nede; 
hun gjorde mine til å forlate klinik
ken.

Min kinesisk var svært mangelfull, 
begrenset til et par ord jeg hadde 
lært av sjefen for nabolagets 
skjortevaskeri.  Jeg forsøkte meg 
med «Nin hao», en hilsningsfrase 
i retning av: «God dag». Ordblink! 
Angst, beven og bekymringsfolder 
forsvant fra det orientalske ansikt; 
endelig en som forstod henne. Det 
fulgte en ubegripelig ordflom, idet 
hun formodentlig antok at jeg var 
hennes språk mektig. Jeg måtte 
avbryte og forklare at mitt kinesiske 
ordforråd var rudimentært, begren
set til fem ord, jeg hadde akkurat 
presentert henne for en femtedel. 
Det var av betydning at jeg sa noe 
som for henne lød kjent, innholdet 
var irrelevant. Med min tostavel
seshilsen hadde jeg vist interesse 
for hennes språk og dermed også 
hennes kultur og identitet. Angstisen 
var smeltet, hun følte seg trygg og vi 
haltet oss gjennom konsultasjonen 
på brokker av engelsk, ispedd kine
serier, supplert med gestikulering og 
fakter  improvisert kommunikasjon, 
uten tolk. 

Konsultasjonen var opptakten til et 
femårig forhold, med kontroller  

 
 
 
efter operasjon, cellegift og stråle
behandling. Underveis utvidet hun 
sitt norske vokabular. Med største 
suffisanse sa hun «Hei», «Takk» og 
«Ha det». Til og med den urnorske, 
uoversettelige «Takk for sist» 
hadde hun fått med. «Korketrekker», 
«Brus» og «Drittsekk» antydet sosial 
omgang i belevne kretser. 

Ved avsluttende undersøkelse 
vanket en porselensskipsmodell, 
gullinnrisset: «Larsen Cognac» (Fig1). 
For medisinsk omhendetagen, men 
mest for at jeg hadde vist interesse 
for hennes språk og kulturelle 
tilhørighet. 

Senere hen vanket en strøm 
eksotiske  språknøtter, som følge av 
klinikkens stadig økende fremmed
språklige klientell. Det ble mindre  
«Nin Hao» mer «Salamaleikum» og 
«Namaste, men aldri mer Larsen

Å høre sitt eget språk i fremmede  

 
 
 
omgivelser, ytret over ukjente 
lepper, har en fortrolighetsskapende 
effekt. I lege / pasient forhold, kan 
behandlers interesse for pasientens 
språk, være et smørende element i 
konsultasjonen. 

Språk er identitet, vårt viktigste 
kommunikasjonsmiddel. Det avspei
ler nasjonal og sosial tilhørighet; i 
utallige varianter, fra nasjonalspråk 
via dialekter til sosiolekter og 
personlige språkidiosynkrasier. 

Norsk er et smalt språk, med begren
set anvendelsesområde. Skolering i 
fremmedspråk er derfor av største 
viktighet.

Medisinspråk
Gresk er legekunstens urspråk, i det 
Vestens medisin hadde sitt opphav 
i Hellas. Helse og sykdomslære 
hørte inn under gresk filosofi og var 
en disiplin, basert på fantasifulle 
og fantastiske teorier om human 
anatomi, fysiologi og patologi. 

Tidlige skrifter som omhandler 
medisin og sykdomslære, er å finne 
hos Hippokrates (460 – 377 f Kr) (Fig 
2). På tross av datidens mangelfulle 
kunnskap om patologi og sykdomse
tiologi, fremstår innholdet i Hippo
krates tekster som revolusjonær, til 
tider nesten moderne og nybrottslig. 
Sykdomslære ble med Hippokrates 
frakoblet mytologi og guddommelig 
forsyn. Sykdom var ikke å anse som 
straffetiltak fra himmelske makter 
(Fig 3). Behandling ble initiert av 
medisinsk utdannet personell, ikke 
med bønner og trylleformularer. 

Hippokrates tekster er skrevet på 
gresk, et indogermansk språk med 
ulike dialekter og med opprinnelig 
utbredelse i det sentrale og østlige 

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

Fig 1: Cognac i porselen
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Middelhavsområdet. Det var Homers 
Sofokles og Platons språk. Østkirken 
og bibelen benyttet seg også av 
gresk; en tradisjon som fortsatte 
med Bysants. 

Gresk er antikkens språksmykke
skrin, full av verbale juveler og 
grammatiske perler. Utfordrende å 
lære; det krever intens fordypning 
i grammatikk og tekstlesing. Har 
man imidlertid knekket den greske 
språkknute, åpnes for innblikk i et  
språkmagisk skattkammer, et mål vel 
verdt innsatsen. 

Før latinens inntog på antikkens 
språkarena, var gresk enerådende 
som kulturbærende språk. Litteratur, 
scenekunst, myter og medisinske 
tekster,  alt var på gresk. Språket 
lever videre og fortsetter i forenklet 
form som nygresk. I tillegg er det, 
sammen med latin, medisinens 
viktigste långiverspråk. Det vil si at 
mesteparten av medisinsk nomen

klatur og terminologi er basert på 
to klassiske språk, gresk og latin. 
Resultatet er tidløst, genialt og 
fyndig: Tele – langt borte,  phone 
stemme = telefon. På moderne 
språk krever betegnelsen en hel 
setning: «Stemme langt borte fra», 
ikke særlig elegant.

Medisin og helsevesen var i 
antikken helt og holdent på greske 
hender. Romerne kom sent på 
banen, eftersom legekunst og 
medisin hadde lav status. Politikk, 
retorikk, jus, verbal akrobatikk og 
ordeleganteri, var for romerne langt 
å foretrekke fremfor legevirksomhet; 
et for romerne barbarisk metier. 
Sykdom, død og elendighet hørte 
ikke hjemme på Forum. 

Legekunsten ble henvist til greske 
legers kliniske bakgård. Herfra ble 
legekunst praktisert efter gresk 
mønster. Romerne ble involvert 
senere, antagelig anført av  krigstrau
matologi og gladiatorkirurgi. Med 
romersk legekunst fulgte romernes  
språk, latin. 

Latinens språkvugge stod i Lazio, 
området omkring Roma, anført av et 
folk med legendarisk utferdstrang og 
erobringslyst. Med romernes stadige 
og inngripende koloniseringstokter, 
fulgte romersk språk og kultur. I 
tillegg arkitektur og ingeniørvirk
somhet (Fig 4), samt romersk kult 
og religion (Fig 5). Latin ble det 
romerske imperiums «lingua franca». 
Det erstattet gradvis gresk og ble 
Romerrikets ubestridte fellesspråk. 
Med latin kunne man gjøre seg 
forstått, selv i de mest avsidesliggen
de strøk av koloniriket.

Efter Romerrikets fall, forble Latin 
hovedretten i samtidens språkmeny, 
og dannet, sammen med gresk, 
grunnlaget  for klassisk utdannelse 
og dannelse. Det var en selvskreven 
inngangsbillett til humaniora og 
medisin. På samme måte som gresk, 
ble også latin et viktig långiverspråk 
for medisinsk nomenklatur og 
sykdomslære. Fra Middelalder og 

nesten helt til vår tid forble latin det 
mest benyttede skriftspråk for tryk
ket og skrevet materiale generelt, og 
for medisin spesielt, og obligatorisk 
skolering i gresk og latin fortsatte 
som skole og universitetsfag helt til 
moderne tid. 

Den greske tradisjon  i romersk 
medisin, førte til at medisinsk 
nomenklatur og språkbruk, til tider 
ble tvillingpreget, et begrep i gresk 
språkleir og et i latinsk. Eksempelvis 
tunge  «glossa» på gresk og «lin
gua» på latin. Raffinert ble det når 
anatomien var latin – «ren» (nyre) 
og sykdomsbetegnelsen for samme  
«nephritis», av gresk, nephros. 

Latin lever videre som stamspråk 
for latinsk baserte språk: fransk, 
italiensk og spansk. Det forble også 
legekunstens og intelligentsiaens 
språk, inntil latinmorderen  fra 
vestlandsprovinsen Stavanger, 
Alexander Kielland bråbremset en 
2500 år gammel språktradisjon med 
«Gift», et verk som bidro til at latin 
ble marginalisert, og gradvis mistet 
betydning og innflytelse. 

Fig 2: Hippokrates (sittende) ønsker Asklepios 
velkommen til Kos

Fig 3: Gud sender pestpiler

&kropp
sjel

Fig 4: Romersk ingeniørkunst

Fig 5: Romersk tempel
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Fra 1800 tallet ble Latin, som 
bærende språk i medisinsk kontekst, 
erstattet med tysk.

I motsetning til latin, er tysk et 
germansk språk, og danner, sammen 
med engelsk og fransk, Europas 
viktigste språktrio. Med pregnans og 
presisjon, er tysk særdeles velegnet 
som språk for naturvitenskap og 
legekunst. Lærebøker, vitenskapelige 
artikler, forskningsresultater ble 
efterhvert skrevet på tysk. En over
veldende mengde Nobelprisende 
medaljer havnet på tyske vitenskaps
menns bryst. 

Kongressens språk var også tysk; 
deltagerne feiret vitenskapelige 
triumfer, dansende i østerriksk 
valsetakt. 

Skulle man følge med på den medi
sinske forskningsfront, var det bare 
å gi seg preposisjoner og konjunktiv 
i vold: Tungen rett i munnen og 
Løkkes grammatikk i hånden. Tysk 
hadde overtatt rollen som førende 
medisinsk lingo efter latinens «Gift» 
betingende marginalisering. 

På tross av efterkrigstidens tap av 
tyske provinser i ØstEuropa, er 
tysk fortsatt Europas mest utbredte 
språk. Det tales av 80 millioner og 
slår dermed både fransk og engelsk 
hva europeisk språkkvantitet angår, 
og hadde en sikret plass selv på 
efterkrigstidens avlatinifiserte skole 
pensum.  
 
Legens språk 
Inntil nylig stod engelsk, fransk og 
tysk på den videregående skoles 
timeplan. Utvalget var ikke tilfeldig. 
Denne vesteuropeiske språktrio, ut
gjør, sammen med italiensk, Europas 
viktigste språk, og er en lingvistisk  
inngangsbillett til Vestens kultur, 
dens språk, litteratur, musikk og 
kunst. Kort sagt, Vestens kulturarv. 
Denne treleddete språkundervisning 
er, frasett engelsk, ikke lenger 
obligatorisk. Tidvis lespelydende 
turistspråk og eksotiske, fremmede 
målfører, har dyttet 2/3 av den 
Vesteuropeiske språktrio over kate
terkanten. Engelsk unngikk å følge 
med i dragsuget og har sikret seg en 
fremskutt plass på språkagendaen. 
Det er nå det eneste obligatoriske 
fremmedspråk på timeplanen i norsk 

skole. Fremmedspråk nummer to er 
både frivillig og valgfritt, et kulturløst 
og lite gjennomtenkt valg.

Verden største humane katastrofe, 
den andre verdenskrig, førte til at 
tysk mistet sin dominerende rolle 
som verdens  og vitenskapsspråk. 
For medisinens vedkommende ble 
det igjen et språkets sceneskift, fra 
gresk, latin og tysk, til engelsk, en 
lingvistisk svamp, fullsuget med 
elementer fra anglosaksisk (tysk/
frisisk), norrøn  og fransk språktra
disjon. Det  anglosaksiske element 
debuterte omkring år 500 medbrin
gende germansk språk. Vikingene 
språkraidet Øyriket på 7 – 800 tallet 
og normannisk fordøyet fransk fulgte 
Williams Erobreren tokt i 1066.  
 

Det som hittil hadde vært et  ren 
germansk forehavende, fikk nu, i 
tillegg, en fransk vri. Resultatet er 
et språk med elementer fra nordisk, 
germansk og romansk språk tradi
sjon og: Bakom synger de greske 
og latinske sko(g)lene. Engelsk er 
en moderne og svært anvendelig 
språkcocktail, med basisingredienser 
fra antikken, spritet opp med en 
dash nordisk, en klype tysk og 
dekorert med fransk. Språksvampen 
fortsetter å trekke til seg ord og 
vendinger fra sitt fordums og nuvæ
rende imperium. Tilsugningseffekten 
har ført til at engelsk er blitt et  used

vanlig ordrikt språk, noe som gjør 
studiet av språket til en evigvarende 
læringsprosess. Det er forbausende 
lett å lære litt engelsk, men svært 
krevende å bli perfekt. Vokabularet 
er på mer enn 1 million ord, og har 
innbakte finurligheter som dekli
nasjon av verb kun i tredje person 
entall, konstellasjonen «to do», 
stumme bokstaver som forsvinner 
i det ordet uttales. Den vanskelige 
«Th» lyden, har ingen tilsvarende 
fonetisk parallell på kontinentet. V 
og w  uttales helt forskjellig. Siden 
engelsk ikke er et fonetisk språk, 
blir ortografi og uttale problematisk. 
Som regel må man gjette seg til 
uttalen av nylærte ord. Stave og 
ortografi konkurranser er således en 
utbredt hobby og et kjært gjettespill. 
Worcestershire sa De? (Fig 6). 

Efter at tysk ble feiet av banen som 
medisinsk fagspråk, har engelsk 
inntatt plassen som første språk, ikke 
bare for medisin og helsevesen, men 
på praktisk talt alle felt. 

Glemmebokspråket
Den engelske språksvulst har 
infiltrert det som var og er «Det 
britiske imperium» og har som 
tidenes lingua franca metastasert til 
verden for øvrig. Det norske språk 
er blitt snik anglifisert, med engelsk 
som långiverspråk, på vei ned i 
språkuniformeringssluket.

«Wer fremde Sprachen nicht kennt, 
weiß nichts von seiner eigenen. 
(Johann Wolfgang von Goethe). 

Fig 7: Sauset uttale 

Fig 6: En uunnværlig grammatikk
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PURALID LIPOGEL
Blefaritt er en vanlig tilstand der øyelokkene blir irriterte. Årsaken kan være 
infeksjoner, allergier eller hudreaksjoner. Hvis symptomene* på blefaritt ikke blir 
behandlet, kan det føre til andre problemer som tørre øyne eller øyebetennelse. 
Puralid Lipogel inneholder flere aktive stoffer som beroliger, renser og lindrer 
irriterte øyelokk ved blefaritt.

*Symptomene kan omfatte en brennende følelse, svie, føles ømme, fulle av sand, 
røde øyelokk, flass på øyelokkene og små skorper ved roten av øyevippene.

KJØP PURALID LIPOGEL 
PÅ APOTEK1.NO

Irriterte øyelokk?

Beroliger, renser og
lindrer blefaritt

Santen OY · info.no@santen.com · www.puralid.no
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