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– Jeg har en dragning mot 
å ikke gjøre ting helt A4

LEGE OG SKUESPILLER 
ANDERS DANIELSEN LIE:



Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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 NYHETER

Er berøring den tapte medisinen?
– Den viktigste innovasjon i medisinen i det 
kommende århundret tror jeg er kraften i 
menneskets hånd. Til å berøre, undersøke, 
trøste og til å gi behandling, sier legen og for
fatteren Abraham Verghese.  
Se videoen her: https://helselosen.no/magasin/
beroering-den-tapte-medisinen

Legen og forfatteren Abraham Verghese har 
gjennom hele sitt medisinske liv sett hvordan 
leger er mindre og mindre i kontakt med pasient
ene, og sitter mer og mer i møter og foran skjer
mene. I foredraget på «Ted Talks» tar han til ordet 
for å igjen komme i kontakt med pasienten.

Medisinen blir stadig mer avansert, og legene 
må forholde seg til stadig mer informasjon. 
Dessverre resulterer det i at stadig mer av tiden 
ender man opp med å sitte å se på en skjerm.

– Man kan forstå pasientens brystkreft ned til 
molekylnivå, men det betyr ikke at man forstår 
pasienten, sier legen.

– Aldri før har pasienten inne i datamaskin
ene hatt bedre behandling enn nå, men det går 
ut over noe, sier legen. Den beste måte å forstå 
pasienten er å se pasienten, sier Verghese som 
kaller pasienten på skjermen for iPasient.

Dagens krise i helsevesenet er ikke under
skuddet på budsjettet, men mangelen på 
berøring.

OLE KRISTIAN LOSVIK

v

Tidsskriftet Journalen er  
medlemsblad for Oslo  
legeforening og utkommer  
fire ganger i året.
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Dersom en pasient eller pårørende som 
åpenbart er misfornøyd med behandlingen 
drar fram et mobilkamera er det lett å tenke 
at hensikten er å framskaffe bevismateriale 
som kan ut leveres til nærmeste advokat eller 
redaksjon. Blir man satt ut av fatning, er det 
lett å bli opprørt, og kanskje si eller gjøre 
ting man ellers ikke ville gjort. Forsøk på å 
få kontroll over situa sjonen kan gjøre vondt 
verre. Det er ikke sikkert at opptaket blir 
stanset av at legen sier «Stopp med det, der!» 
eller «Det er forbudt!». 

Overvåkning ved hjelp av fastmonterte 
kamera er skal i følge Datatilsynet være nød-
vendig, og avgrenset til formålet. Man skal  
vurdere kamera-overvåkning opp mot andre 
tiltak, som bruk av vektere. Er hensikten å 
hindre uvedkommende å ta seg inn i en byg-
ning, som på et akuttmottak eller Legevakten, 
kan det være lov å vise inngangspartiet, men 
ikke folk på gaten. Ved kamera-overvåkning 
skal det ikke tas opp lyd, og det er strengere 
krav til å gjøre opptak sammenliknet med å 
vise bilder på en monitor. Å overvåke vente-
værelset eller der det foregår pasientbehand-
ling regnes som ulovlig. 

18. desember i fjor ble det avsagt en viktig 
dom i Høyesterett etter at NRK, støttet av 
pressens organisasjoner, hadde anlagt sak 
med krav om å få utlevert et opptak fra et 
inngangsparti ved Legevakten som viste hva 
som skjedde da en mann ble lagt i bakken og 
holdt nede av en ambulansearbeider mens 
politiet var til stede. Mannen døde av kvel-
ning. Også avdødes nærmeste pårørende 
ønsket opptakene utlevert. 

Spesialenheten for politisaker hadde tidligere 
frikjent politiets handlemåte. Etter at pres-
sen publiserte en sladdet versjon av videoen 
har Fylkeslegen vedtatt å opprette tilsyns-

sak mot Oslo kommunale legevakt. Sam-
funnet mener altså at dette er informa sjon 
som har offentlig interesse, samtidig som 
det får konsekvenser at informasjonen blir 
offentlig gjort.

De samme reglene for kamera-overvåkning 
gjelder ikke for håndholdte kameraer som 
en smarttelefon. Om slike opptak skal legges 
ut offentlig, forutsetter det samtykke, så sant 
det ikke er snakk om oversiktsbilder. Sam-
tidig vet vi at dersom det først eksisterer 
opptak av spesielle situasjoner, så kommer 
gjerne disse for en dag dersom noen har 
interesse av det, for eksempel ved at de 
lekkes til pressen. Et opptak, tatt opp av 
pårørende, ble vist på TV2 for en tid tilbake 
etter at en ungdom døde. TV-innslaget viser 
legene som var på vakt, selv om de ble sterkt 
sladdet. Å se opptak av seg selv eller sine 
kolleger bli kringkastet når man forsøker å 
behandle alvorlig syke pasienter, er selvsagt 
sterk kost. 

Et opptak av lyd eller bilde trenger ikke gi 
noen objektiv dokumentasjon av hva som 
fant sted. En eventuell svikt i helsetjenesten 
kan selvsagt ligge et helt annet sted enn der 
opptaket ble gjort. Et foto som ble tatt i den 
såkalte ambulansesaken for noen år tilbake, 

der ambulansepersonellet ble uthengt for å 
ha handlet rasistisk, viste en skadet mann 
som lå på gresset. Fotoet, som også ble kåret 
til årets pressebilde, ble brukt på en måte 
som etterlot et inntrykk av at ambulansen 
hadde forlatt ham slik. Det var imidlertid 
ikke tilfellet. Bildet ble først tatt etter at 
ambulansen var reist fra stedet. 

Det har alltid vært en rekke motforestillinger 
mot å ta i bruk ny teknologi i helsevesenet. 
Da jeg studerte fikk vi høre hvilken trussel 
internett var for lege-pasientforholdet. For 
hva kunne ikke skje når pasienten konfron-
terte legen med informasjon som legen selv 
ikke hadde rukket å sette seg inn i? 

Den tradisjonelle måten å informere pasi-
enter på er å avslutte konsultasjonen med 
å ramse opp en rekke råd og tiltak, gjerne 
ledsaget av en dårlig kopi av et eller annet 
behandlingsskjema som forsøkes tilpasset 
pasientens situasjon. Alle som har behand-
let kronikere vet hvor lett informasjonen 
glemmes eller misforstås. Gis det alvorlige 
beskjeder er det velkjent at bare noe av infor-
masjonen når fram. Situasjonen blir enda 
mer komplisert når dette skal videreformid-
les til andre, enten det er 16-åringer som vil 
gå alene til legen, en far som skal informere 
sin nye samboer og ekskona om hvordan 
podens astmamedisiner skal benyttes, eller 
bestefar som skal fortelle barna og barne-
barna at han fått prostatakreft. 

Det er lett å glemme at taushetsplikten, som 
helsepersonell er svært opptatt av, ikke er 
til for å verne helsevesenet, men pasientene. 
Det hjelper altså lite å argumentere med 
taushetsplikten dersom en pasient tar opp 
mobilen sin, så lenge det ikke er andre pasi-
enter til stede. Det vil også antakelig vekke 
svært sterke reaksjoner dersom man beslag-

iPasienten er her!
Er det så farlig om pasienten tar opp smarttelefonen og filmer når 
hun er hos legen sin? Eller at sykehuset filmer pasienten?

PER HELGE MÅSEIDE

«Å se opptak av seg selv 
eller sine kolleger bli 
kringkastet når man 
forsøker å behandle 

alvorlig syke pasienter,  
er selvsagt sterk kost.»
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legger en smarttelefon, eller på annen måte 
forsøker å få kontroll på innholdet. Det 
er sånt man kan gjøre i Nord-Korea, men 
ikke i Norge.

Selv om det er lett for legen å legge til 
grunn at pasienter som tar opp mobilen 
forsøker å skaffe seg ammunisjon mot 
legen, er det ikke sikkert at dette er hensik-
ten. De fleste oppsøker legen for å bli frisk, 
ikke for å ta ut søksmål. Kanskje ønsker 
pasienten å gjøre opptak fra konsultas-
jonen for å sikre seg at viktig informasjon 
ikke skal gå tapt eller forvrenges på veien. 
En kort videosnutt er lett å dele med de 
nærmeste på Messenger. 

For hva er egentlig galt med at legen 

oppsummerer konklusjonene i konsulta-
sjonen på et opptak av noen sekunders 
varighet, i stedet for å sende med en gam-
mel stensil? 

Det kan bli helt feil om man automatisk 
betrakter et ønske om en videosnutt som et 
angrep på tilliten mellom pasient og lege. 
Tvert imot; hvis legen hisser seg opp fordi 
pasienten tar fram en smarttelefon kan det 
kanskje like gjerne være legens «nei, det får 
du ikke lov til», som skaper mistilliten. 

Dersom pasienten tar opp smarttelefonen 
kan det kanskje kanskje være mer hensikts-
messig å gi uttrykk for undring, og ikke 
fordømmelse. Hvis man først finner ut hva 
som er pasientens hensikt er det kanskje 

lettere å ta kontroll over situasjonen på en 
måte som støtter opp om tillitsforholdet 
mellom lege og pasient: «Jeg liker ikke så 
godt at du filmer nå, men jeg kan lage en 
kort oppsummering for deg etterpå, hvis 
det er OK for deg. Men jeg forutsetter at 
du ikke legger dette ut på internett eller 
deler det i sosiale medier». 

Så lenge pasientene ikke tvinges til å legge 
fra seg mobilen utenfor legekontoret er det 
alltid en mulighet for å ta opp konsulta-
sjoner man selv deltar i. Etter straffeloven 
er det bare forbudt å gjøre skjulte opptak 
i  situasjoner der man selv ikke er tilstede.

For å si det med legen og forfatteren Abra-
ham Verghese: iPasienten er her! ■

«Hvis legen hisser seg opp fordi pasienten tar fram en smarttelefon kan det kan
skje like gjerne være legens «nei, det får du ikke lov til», som skaper mistilliten.» 
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 TEMA I UNGDOM OG PSYKISK HELSE

For høy terskel for gutter?
1007 ganger banket det på døra til skole-
helsetjenesten på Ulsrud videregående skole 
i Oslo i 2015. Hver femte henvendelse til 
skolehelsetjenesten dreide seg om psyko sosiale 
plager.

Helsesøster Elisabeth Vinje har kontor på 
skolen. Døra er åpen alle skoleukens dager for 
de i overkant av 600 elevene ved skolen. 

Vegg i vegg sitter Liv Toril Øverby. Hun er 
psykolog, ansatt i BUP Oslo Syd. To dager i 
uken tar hun imot elever. Samarbeidet mellom 
dem er ikke bare tett, det er ganske uvanlig. 
Ulsrud videregående er en av 15 skoler i Oslo 

som har en tverrfaglig skolehelsetjeneste etter 
PLIS-modellen. 

PLIS er et akronym for modellens kjerne-
begrep; psykisk helse, lavterskel, i skolehel-
setjenesten. Tanken bak tjenesten er å samle 
kompetanse fra flere fagfelt og møte ungdom-
men der de er; på skolen.  

En tredjedel gutter. Journalen møter dem på 
Vinjes kontor, sammen med elevrådsleder 
Eline Figenschau og klinisk pedagog Kristin 
Olaisen fra Oslo kommune. 

Elevene kommer for alt fra å få et plaster, 

hente kondomer og for større ting. Jentene er 
i stort flertall blant de som henvender seg. 

– De fleste guttene tar kontakt på grunn av 
fysiske plager, forteller Vinje. Inkludert i dette 
er skader, søvnplager, kostveiledning, hodepine 
og liknende. 

Vinje mener det ikke er så rart at det er færre 
gutter som kommer med spørsmål kategorisert 
under seksuell helse. Helsesøster skriver blant 
annet ut prevensjonsmidler.

165 jenter gjorde avtale om å snakke med 
skolehelsetjenesten i fjor. 

– Det er flest jenter som kommer. De 

Barne- og ungdomspsykiater Trude Fixdal  
er bekymret for at unge gutter ikke får hjelp. 
Spesielt bekymret er hun for enslige, mindre-
årige asylsøkere som er traumatisert.

Skolehelsetjenesten på Ulsrud videregående 
skole har et lavterskseltilbud som inkluderer 
psykolog to ganger i uka. Langt flere jenter 
enn gutter tar kontakt.

TEKST: ASLAUG OLETTE KLAUSEN I FOTO: PAAL AUDESTAD

Helsesøster Elisabeth Vinje og psykolog Liv Toril Øverby samarbeider tett i den tverrfaglige skolehelsetjenesten ved Ulsrud videregående skole, 
som tilbyr et lavterskel-tilbud til ungdom som ønsker hjelp til små eller store problemer.
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snakker som alt fra helt vanlige ting som 
foreldre forventninger, kjærlighetssorg, kran-
gel med venner, menstruasjon til mer alvorlige 
ting som f.eks. belastende familieproblemer, 
angst-, depresjons- og traumerelaterte plager. 
Det kan være at alt oppleves som et ork, sier 
Øverby.

Det var nøyaktig 100 færre gutter som satte 
seg ned og snakket med helsepersonellet. 

Elevene kan også be om en såkalt utviklings-
fremmende samtale. Den varer fra 20-60 
minutter, og skal invitere ungdommen til 
endringskapende arbeid, på egne premisser. 
Dette er en samtale der eleven kan gjøre 
avtale om time, eller komme rett inn hvis det 
er ledig. Mange sender også sms for å be om 
timeavtale. Elevene får også påminnelser på 
sms om de har glemt en time. 

Slik det er å være ung. Det er ifølge både 
Øverby og Vinje ikke uvanlig at elever ikke 
dukker opp. Forklaringene kan være så mange. 
Den vanligste er kanskje «Det er slik det bare 
er når en er ung». 

– Det er litt sånn: Nå skjedde det noe 
gøy, så nå gjør jeg det, og så glemmer man 
at man hadde avtale med helsesøster. Eller en 
kan ha glemt at det var prøve når en avtalte 
timen. Det er fort gjort. Og så kan det være at 
problemet er over innen timen kommer, sier 
elevrådsleder Eline Figenschau 

Olaisen fremhever at i blant kan det til og 
med være slik at elevene tar ansvar når de heller 
møter opp til prøve, enn til timen. 

– I skolehelsetjenesten er det mulig å være 
fleksible og gi dem nye avtaler når det passer 
for dem. Det å forstå at de er ungdommer 
bidrar ofte til at det er mulig å støtte ungdom 
gjennom livskriser, forteller pedagogen. 

Det registreres ikke hvor mange som ikke 
dukker opp. Det er derfor ikke mulig å si 
om jenter eller gutter er flinkest til å møte. 
Elevrådslederen tror i grunn det er likelig 
fordelt. Når det kommer til hvorfor flere jen-
ter besøker skolehelsetjenesten mener hun det 
kan ha sammenheng med at jenter er reddere 
for at noe skal være galt med dem. 

– Vi føler at vi må gjøre noe om det er noe 
som plager oss. Gutter vil kanskje være litt 
tøffe, sier Eline Figenschau. 

Ikke tabu – for jenter. Hun berømmer for 
øvrig skolehelsetjenestens tilgjengelighet. Og 
er sikker på at «alle» på skolen vet at den har 
åpen dør. En dør det er enklere å gå til enn den 
som er på ungdomsskolen. Det mener hun 
imidlertid har med mer enn åpningstidene å 
gjøre. Det handler om modenhet, og det å ta 
ansvar for seg selv. 

– Det er ikke så tabu som før å ta kontakt 
med skolehelsetjenesten Det er blitt større 
åpenhet både i samfunnet ellers og på skolen. 
Det gjør at flere tør å gå dit, og si at de gjør 
det. Slik er det i hvert fall i hennes klasse. Hun 
går imidlertid på helsefag, og der er det knapt 
en gutt. 

Elever kommer i kontakt med helsesøster og 
skolepsykologen på flere måter. De banker selv 
på døra og ber om noe, eller læreren «sender» 
dem ned. Skolens rådgivere, minoritetsråd-
giver, miljøarbeider eller skoleledelsen tar også 
hyppig kontakt for å be om samtaler for elever, 
og det er ofte tett samarbeid om oppfølging 
av enkeltelever som strever på flere områder. 
Ca 200 ganger var det henvendelser/samarbeid 
mellom skolen og skolehelsetjenesten i 2015. 

Det har ikke blitt registrert hvor mange hen-
vendelser som kom til dem via lærere, derfor 
vet hverken Vinje eller Øverby hvor mange 
som kom slik, eller om det var flest gutter eller 
jenter. Men de har en antakelse. Det var igjen; 
flest jenter. 

– Jenter er kanskje litt mer synlige når de har 
problemer. Det blir kanskje litt mer drama, 
med gråt og tårer og bekymrede venninner, 
sier Øverby

– Har gutter færre psykiske-problemer enn 
jenter?
– Nei.
– Nei. 
– Nei.

Svarer det rundt bordet. Det er ingen som 
tror at tallene reflekterer virkeligheten når det 
kommer til behov for skolehelsetjenesten. 

– Vi ser at noen av de guttene som kommer 
med fysiske problemer, også har andre pro-
blemer. Men det er ikke noen regel, sier Vinje.

Øverby peker på at gutter kan ha en annen 
type problematikk enn jentene. Det kan 
hand le om utagerende adferd og bråk. Og det 
kan være at de da ikke er særlig motiverte for 
å søke hjelp. 

– Vi må huske at de som kommer hit er de 
som vil ha vår hjelp, sier hun, og fortsetter: 
– Det er fryktelig vanskelig å påtvinge noen 
hjelp, som ikke vil ha det. Hvordan kan en 
egentlig hjelpe noen som ikke vil hjelpe seg 
selv? 

Hun besvarer spørsmålet selv med å si at det 
de kan gjøre er å drive motivasjonsarbeid. Og 
å gjøre tjenestene bedre kjent. De har oppslag 
utenfor døra, med tydelige åpningstider. De 
har informasjonshefter og flyers. Ved skolestart 
er det presentasjon av selve skolehelsetjenesten 
i alle klasser der de forteller hva elevene kan 
komme for: fysisk, seksuell og psykososial 
helse. Det vektlegges at elevene kan komme 
for «alt mulig»: vanlige ting og mer alvorlige 
ting. De snakker om at «psykisk helse er noe 
alle har», og at det er lurt å søke hjelp tidlig, 
før problemer vokser seg store. Og at man ikke 
trenger å være psykisk syk for å snakke med 
psykologen på skolen. 

En gang hver uke er de innom på et halv-

FAKTA   
ULSRUD VIDEREGÅENDE SKOLE 

Antall elever: Ca. 600 – 650
Antall lærere: Ca. 72

Ansatte i skolehelsetjenesten:
2 fordelt på 1,5 stilling

Henvendelser til skolehelsetjenesten:
Totalt 1007
Jenter 729
Gutter 278 

«Hjelp i døra»-henvendelser: 411

Elever som har vært i kontakt med skole-
helsetjenesten utover «hjelp i døra»: 
Totalt 230
Jenter 165
Gutter 65

Hva elevene søkte hjelp for: 
Fysisk helse 633
Psykisk helse 193
Seksuell helse 133
 

Vi jenter føler kanskje at vi må gjøre noe om det 
er noe som plager oss. Gutter vil kanskje være 
litt tøffe, mener elevrådsleder Eline Figenschau.
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times klassebesøk. Denne gangen er temaet 
«hvordan mestre stress». En mestring som 
påvirker såvel fysisk som psykisk helse. 

Høy innvandrerandel. 633 av henvendelsene 
til skolehelsetjenesten forrige skoleår handlet 
om fysiske plager, 

– Men ikke sjelden kommer det fram andre 
temaer også når vi får dem i tale, sier Vinje. 

Ulsrud videregående har tre studieretninger; 
Studiespesialisering, helsefag og idrettsfag. Den 
er ikke blant skolene som krever høyest snitt 
for å komme inn, og det er en skole med svært 
høy andel elever med innvandringsbakgrunn. 

En stor forskjell fra skoler med færre 
minoritetselever er forskrivingen av preven-
sjonsmidler. Vinje forteller om at det skrives 
ut langt mindre prevensjon til jentene på 
Ulsrud enn ved mange andre skoler i Oslo. 
Det samlede antall henvendelser om seksuell 
helse var 133. 

En annen forskjell er at det i motsetning 

til for eksempel Lambertseter videregående 
skole, der Øverby også arbeider, er langt færre 
tilfeller av «flinke piker» som opplever press 
fra alle kanter, ikke minst seg selv, om å få de 
beste karakterene. Dette forklares med skolens 
elevsammensetning. Likevel er altså nesten en 
tredjedel av elevene innom skolehelsetjenesten 
for mer enn å bare hente noe. 

– De som kommer for å få plaster, bind, 
kondomer osv. er også en viktig gruppe. Vi kan 
slå av en prat, vise at vi bryr oss, vise omsorg og  
de blir kjent med oss, forteller Vinje. 

Samarbeide beste medisin. 13 ganger reg-
istrerte skolehelsetjenesten samarbeid med 
BUP/DPS. 

Skolehelsetjenesten samarbeider med en 
rekke andre instanser. I tillegg til tett kontakt 
med skolen og foresatte, samarbeider de med 
fastlege, barnevern, tjenester i bydelene, og 
unntaksvis med Nav. 

– Dette samarbeidet har mange fordeler. 

Man oppdager alvorlige psykologiske til-
stander tidligere, og kan handle raskere. Jo 
mer tverrfaglig samarbeide vi får, jo lettere blir 
det å gjennomføre. Behandling er ferskvare og 
samarbeide går ikke av seg selv, sier Olaisen i 
Oslo Kommune.

Hun har vært en av drivkreftene bak å få 
PLIS-Modellen integrert i Oslo-skolene. Hun 
mener at ved å få på plass lavterskel-tilbud, av 
den typen vi ser på Ulsrud, vil flere ungdom 
kunne få hjelp og støtte på veien til voksen-
livet. 

– Det kan være at ungdom som er til knyttet 
BUP/DPS kan ha god nytte av et samarbeide 
med skolen og skolehelsetjenesten, og motsatt 
blir veien fra skolehelsetjenesten til psykolog, 
og eventuell behandling hos BUP, kortere. 
En jente uttrykte det slik en gang: «Den 
beste medisinen for meg er å komme meg på 
skolen», savslutter Kristin Olaisen. ■

 

Klinisk pedagog Kristin Olaisen fra Oslo kommune har vært en av drivkreftene bak å få PLIS-Modellen integrert i Oslo-skolene. Hun mener at ved å få på 
plass lavterskel-tilbud, av den typen vi ser på Ulsrud, vil flere ungdom kunne få hjelp og støtte på veien til voksenlivet. 
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ASLAUG OLETTE KLAUSEN OG PER HELGE MÅSEIDE

Oslo er landets største barnevernskommune. 
5484 av de 53 088 barna som i 2014 var 
innom et tiltak i regi av barnevernet, var ifølge 
SSB tilknyttet Oslo kommune. Mange av disse 
barna har mer enn psykososiale utfordringer. 
En NTNU-studie viser at hele 76 prosent av 
barna som bor på barnevernsinstitusjon har 
alvorlig psykisk sykdom. Men kun 38 prosent 
av de alvorlig syke barna får relevant psykia-
trisk hjelp. 

– Disse barna er de aller mest sårbare vi 
har. De sliter med sammensatte vansker. De 
har i mye større grad enn barn flest opplevd 
omsorgssvikt, mishandling og traumer. De 
er i det offentliges omsorg. De er svært syke, 
og altfor mange av dem får ikke den hjelpen 
de har behov for, sa førsteamanuensis Nanna  
Sønnichsen Kayed hos Regionalt kunnskaps-
senter for barn og unge til Forskning.no da 
studien ble kjent for ett år siden. 

Gutter med adferdsproblemer. Avdelings-
direktør Kjetil Andreas Ostling ved 
Barneverns avdelingen i Barne- og familieetaten 
i Oslo kommune opplyser at det er flest gutter 
blant de som havner hos barnevernet etter de 
såkalte adferdsparagrafene. 

– Dette er ungdom som plasseres etter 
bekymring på grunn av for eksempel krimi-
na litet eller rus. 
– Kjenner du deg igjen i det bildet som pre-
senteres i NTNU-rapporten om forholdet 
mellom behov for behandling og antallet som 
får behandling i spesialhelsetjenesten?
– Ja, det kjenner vi oss godt igjen i. I Oslo taler 

tallene for seg, sier han. – Barne-
vernet har 177 døgnplasser i kom-
munal regi. I underkant av 500 
barn er innom disse døgnplassene 
i løpet av et år. En stor andel av 
disse barna skulle også hatt tilbud 
fra spesialisthelsetjenesten i BUPs 
regi, men får det ikke. Med et så 
stort omfang av barn i kommu-
nens døgntiltak med svært sam-
mensatte behov sier det seg selv at 
12 døgnplasser hos BUP er altfor 
lite.
– Hvor mange slike plasser er det 
etter din mening behov for?
– Det er vanskelig å gi et eksakt tall, men jeg vil 
tro at det er behov for minst 100 plasser. Men 
dette er altså plasser som skal dekke behovet 
både for barn med og uten barneverns tiltak, 
sier Ostling.

Avdelingsleder Trude Fixdal ved Barne- 
og ungdomspsykiatrisk avdeling ved OUS 
(BUPA) bekrefter mye av Ostlings beskrivelse 
når det gjelder manglende psykiatrisk kompe-
tanse for barnevernsbarn, men påpeker at de 
12 plassene i BUP er høyspesialisert behand-
ling, og ikke et bo- og omsorgstilbud. Hun 
understreker også at det ofte er bedre å 
be handle barn uten å ha dem innlagt på døgn-
basis i spesia listhelsetjenesten. 

– De 12 plassene som BUP rår over for 
de mest alvorlig syke pasientene i psykisk 
helsevern skal bemannes opp etter Lov om 
psykisk helsevern. Dette stiller så strenge krav 
til bemanningens kompetanse at å opprette 

nærmere 10 ganger så mange 
plasser som i dag, i denne kate-
gorien, vil være urealistisk, både 
pris- og kompetansemessig. 
Dagens plasser er kostnadskrev-
ende og krever en stor andel spe-
sialister, sier Fixdal. Hun peker 
også på at dette er i strid med 
politiske signaler om at institu-
sjonsbehandling bør bygges ned 
og erstattes av poliklinisk og 
ambulant behand ling.

– Barn under 14 år har ikke 
nødvendigvis godt av døgn-
behandling. Det kan være bedre 

for dem å få sitt tilbud hjemme. De fleste 
barna som behand les hos BUP bor hjemme 
hos foreld rene sine. Derfor har avdelingen 
opprettet et arena -fleksibelt team som gir 
hjemmebehandling til alvorlig syke barn. På 
indikasjon legges disse inn i en av de seks 
5-døgnssengene avdelingen disponerer til barn 
under 14 år. 

– Den samme modellen bør også brukes 
overfor barn i barnevernsinstitusjoner, slik at 
de også kan få desentralisert hjelp fra spesialist-
helsetjenesten, og slippe belastningen med en 
innleggelse, sier hun. 

BUPA fikk redusert sitt døgn- og dagtilbud 
til gruppen 0–18 år med rundt 50 prosent i 
2011: – Dette har gitt noen utfordringer med 
kapasiteten, sier hun. 
– Opplever dere at tilbudet dere gir barne-
vernsbarn i dag, er tilstrekkelig?
– Nei, det kan jeg ikke si at det er. Det er et 

Barnevernsbarn får ikke psykiatri-hjelp
Barnevernsbarn med alvorlige psykiske vansker får ikke den psykiatriske hjelpen de 
burde. Det mener både BUP og barnevernet, Antallet  døgn- og dagplasser i BUP ble 
halvert i 2011. I dag er det 12 døgnplasser for å betjene de aller sykeste barna.

PER HELGE MÅSEIDE  OG ASLAUG OLETTE KLAUSEN 

Fixdal, som er avdelingsleder ved 
Barne- og ungdomspsykiatrisk 
avdeling ved OUS (BUPA) peker 
på at et økt omfang av psykiske 
plager hos jenter, med et ledsagende 
forbruk  av antidepressiva, kan 
skyld es at man er mer oppmerk-

som på psykiske plager hos jenter. 
– Jentene er flinkere til å sette 

ord på vanskelige følelser og be om 
hjelp, mens gutter som sliter i større 
grad kan ruse seg, begå kriminalitet 
eller stenge seg inne på gutterom-
met med dataspill, sier hun.

Hun er spesielt engstelig for 
gruppen av enslige mindreårige 
asylsøkere, der gutter er i sterkt 
flertall.

– Dette er en gruppe unge menn 
som har opplevd mye som er poten-
sielt traumatisk, som menneskehan-

Bekymret for enslige mindreårige gutter
TV-serier som «Sykt perfekt» framstiller jenter som en sårbar gruppe. 
Barne- og ungdomspsykiater Trude Fixdal er mest bekymret for guttene.

Avdelingsdirektør Kjetil 
Andreas Ostling ved 
Barnevernsavdelingen, 
Barne- og familieetaten.

Barne- og ungdomspsykiater 
Trude Fixdal.

TEMA I UNGDOM OG PSYKISK HELSE 
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problem at færre enn de som trenger det, får 
det. Og det er et problem at kompetansen er 
veldig ulik i BUP og hos barnevernet. Barne-
vernsinstitusjonene har totalt sett mange færre 
psykologer, mens vi har 27 psykologer bare på 
en poliklinikk. Det er enorme forskjeller. 

– Dette har noe med pris å gjøre. Bydelene 
kjøper tjenester av barnevernsinstitusjonene. 
Og om du øker prisen på de ansatte, altså 
øker kompetansen, så vil prisen på plassene 
øke. Da har ikke kommunen råd til å kjøpe 
dem lenger.
– Det er altså økonomiske årsaker til at disse 
barna ikke får behandlingen de har krav på?
– Slik jeg har forstått det, er det også økono-
miske årsaker til at kompetansen i barnevernet 
er som den er. Du kan ikke organisere deg til 
flere psykologer. Du må betale for det. Barna 
trenger fagpersoner både innen barnevern og 
psykisk helsevern. Det har de ikke nå.

Samarbeidssvikt. I rapporten Grenseløs 
omsorg fra 2015 fant Barneombudet blant 
annet at det er manglende samarbeid mellom 
barnevern og psykisk helsevern. 

Både rapporten fra Barneombudet og 
uttalelsene fra forskningsleder Kayed hos 
Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, 
peker på at noe av årsaken til at barna etter 
deres mening ikke får den behandling de 
etter lov om helsevern har krav på, ligger i at 
barn i barnevernet kan se ut til å falle mellom 
lovene. Barnevernet er nemlig underlagt andre 
lovhjemler enn psykisk helsevern. 

Ostling peker også på at barrierer hos Barne- 
og ungdomspyskiatrien (BUP) kan gjøre det 
vanskeligere å ta inn barn fra barneverns-
tjenesten. 

– BUP hjelper ikke barn som ikke selv 
er behandlingsmotiverte, sier han. Ostling 
peker også på at det må være en avklart 

om sorgssituasjon for at barna skal få hjelp fra 
BUP. Dersom de er i barnevernets omsorg i et 
barnehjem eller i fosterhjem, vil terskelen for 
hjelp derfor bli høyere, sier Ostling. 

– Slik situasjonen er i dag, kan vi ikke se 
at retten til nødvendige helsetjenester etter 
barnekonvensjonens artikkel 24 og helselov-
givningen blir oppfylt for barn som bor på 
barnevernsinstitusjon. Når barn i så sårbare 
situasjoner blir avvist av psykisk helsevern-
tjenestene med begrunnelsen at de ikke er 
mottakelige for behandling, er dette en total 
fallitterklæring, skriver Barneombudet i 
«Grenseløs Omsorg».

Fixdal sier at BUP har endret praksis: – Det 
er ikke lenger slik at uavklart omsorgssituasjon 
skal stå i veien for behandling, sier hun. 

Ulike uttrykk for det samme? NTNU-studien 
viser at svært mange av barna har komplekse 
sykdomsbilder og flere diagnoser. De hyp-
pigste er angst, kronisk nedstemthet, alvorlig 
depresjon, ADHD, alvorlige atferdsvansker 
og tilknytningsforstyrrelser. Tre av fire med 
atferdsforstyrrelse eller et rusproblem, har også 
en annen diagnose.
– Du nevnte at det er krav til motivasjon for 
å få behandling. Er det noen kjønnsforskjeller 
på hvem som får eller trenger behandling?
– Det har jeg ikke noen oversikt over. Men 
det kan være forskjeller i hvordan vanskelig-
hetene kommer til uttrykk. Det er forskjeller 
når det kommer til utagerende adferd, røm-

ming, kriminelle handlinger og det å kutte opp 
seg selv, eller hive i seg pilleesker med paracet. 
I bunn kan det imidlertid ligge den samme 
opplevelsen av å føle seg sviktet, håpløshet og 
depresjon, sier Ostling. 

– Får ikke det de har krav på. I og med det 
store antall barn i barnevernets omsorg i Oslo, 
er barnevernet i praksis den største arenaen for 
psykiatrisk behandling i hovedstaden, i hvert 
fall for gruppen med barn og ungdom med 
den tyngste problematikken. Ostling har van-
skelig for å kalle det tilstrekkelig. 

– Vi har erkjent at selv om vi hverken 
juridisk eller kompetansemessig bør ha dette 
ansvaret, så er det bare å innse at det har vi 
likevel. Derfor har vi ansatt 16 psykologer, 
og har implementert psykologikompetanse i 
barnevernsinstitusjonene. 

Ostling sier at behandlingen er utilstrek-
kelig: – Disse barna får ikke den hjelpen de 
har krav på. Det er dokumentert. Det betyr 
ikke at de ikke får hjelp, men de får en annen 
type hjelp, som de også har krav på. De får 
hjelp fra barnevernet når de har en utilstrek-
kelig hjemmesituasjon, men mange av disse 
har altså også krav på spesialisthelsetjenester. 

Trude Fixdal mener at det må skje et gjen sidig 
kompetanseløft: 

– BUP må få økt kompetanse på barnevern, 
og barnevernet må få økt kompetanse på 
barne- og ungdomspsykiatri. Vi ønsker samar-
beid i felles team som gir tilgang på begge typer 
kompetanse. Dessuten bør lovverket endres og 
samordnes bedre, sier hun. 

Journalen har gitt byråd for eldre, helse 
og sosiale saker, Inga Marte Thorkildsen, 
mulighet til å kommentere saken. Hun har 
ikke respondert på henvendelsen via sin 
presseansvarlige. ■

«Du kan ikke organisere 
deg til flere psykologer. 
Du må betale for det.»

TRUDE FIXDAL

del, vold og overgrep. De kan ha 
traumer når de kommer til Norge 
som gjør at de er i faresonen for 
å utvikle psykiske plager. Bare 
belastningen ved å forlate famil-
ien sin i en alder av 14–15 år, er 
i seg selv en risikofaktorer. Dette 
er en gruppe vi ikke nødvendigvis 
får tak i spesialisthelsetjenesten. 

Forskjeller før og etter tenårene. 
Fixdal opplyser at tenårene 

markerer et viktig skille. 
– Flere jenter enn gutter i 

tenårene får behandling i psykisk 
helsevern. Før tenårene er det 
omvendt. Da er gutter som hen-
vises med spørsmål om ADHD, 
som er den største gruppen. 

– Når det gjelder barneverns-
barn er det helt klart en gruppe vi 
ikke når. Det er de guttene som 
har kriminalitet og rusproblema-
tikk. De kommer ikke til oss selv 

om de helt klart kan ha under-
liggende psykiske plager. Dette er 
bekymringsfullt. 

Over 60 prosent av barn som 
bor på institusjon er gutter, mens 
kjønnsforskjellene er mindre hos 
barn i fosterhjem. I studien Psykisk 
helse hos barn og unge i barnever-
nsinstitusjoner kommer det også 
frem at det er kjønnsforskjeller 
både når det kommer til hvilke 
diagnoser barna får, og i hvilken 

grad de kommer til behandling:
«Jentene har en historikk 

med flere flyttinger enn det gut-
tene har, og de har også høyere 
forekomst internaliserende 
lidelser, som angst og depresjon. 
Samtidig viser resultatene våre at 
jentene oftere får hjelp for sine 
vansker enn det guttene får. 
Guttene har på sin side høyere 
forekomst av atferds problemer 
enn det jentene har.» ■



Bekymret for enslige mindreårige gutter
TEMA I UNGDOM OG PSYKISK HELSE 



JOURNALEN  NR 1 I  201614

Gutter er gutter 
– og søker ikke hjelp 
mot spiseforstyrrelser

«Anoreksi kan ofte gi en form for prestisje hos 
unge jenter, mens gutter vil oppleve at lidelsen 
gir dem skamfølelse og en følelse av manglende 
maskulinitet på grunn av liten muskelmasse.»
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– Det er absolutt vanskeligere for gut-
ter å søke hjelp for spiseforstyrrelser enn 
det er for jenter, sier spesialist i barne- og 
ungdoms psykiatri Mette Hvalstad som er 
seksjonsleder ved BUP Oslo Nord. 

Det er generelt mye tabuer i forbindelse 
med psykiske vansker og spiseforstyrrelser. 
Og når det kommer til anoreksi, som er den 
vanligste spiseforstyrrelsen, mener hun det 
er knyttet kjønnsforskjeller til tabuene.

– Det kommer nok rett og slett av de for-
skjellige kroppsidealene på jente- og gutte-
kroppen: Jenter skal være slanke, mens 
gutter skal være muskuløse. Anoreksi kan 
dermed ofte gi en form for prestisje hos unge 
jenter, mens gutter vil oppleve at lidelsen gir 
dem skamfølelse og en følelse av manglende 
maskulinitet på grunn av liten muskelmasse.

Hvalstad har lang erfaring i å jobbe med 
ungdom på dette feltet, blant annet som 
mangeårig leder for Suss-telefonen. Der var 
det hovedsaklig jenter som var på tråden 
dersom det var spiseforstyrrelser innring-
eren ville ha råd om, og Hvalstad forteller 
at det samme bildet avtegner seg i barne- og 
ungdomspsykiatrien.

– BUP Oslo Nord betjener 25 000 barn, 
og av dem er det 20-30 jenter med spisefor-
styrrelser. Men de tre siste årene har vi fak-
tisk ikke hatt en eneste gutt til behandling 
for slike problemer.

Jentene dominerer. Det betyr jo selvsagt 
ikke at helsevesenet ikke behandler gutter 
med spiseforstyrrelser, noe også Hvalstad 
påpeker.

Hos Regional seksjon spiseforstyrrelser 
(Rasp) ved Oslo universitetssykehus, 
Ullevål, opplyser forskningsleder Øyvind 
Rø at gutteandelen blant de som behandles 
er omkring fem prosent. De aller fleste som 
behandles ved Rasp, behandles for anoreksi.
Rø anslår den generelle andelen av gutter 
og menn i samfunnet med spiseforstyrrelser 
til under 0,5 prosent. Omlag 1 av 10 med 
anoreksi og bulimi er gutter, og anslagsvis 1 
av 3 med overspisingslidelse. Men beregnin-
gene er usikre. Det er lite kjønnsbasert for-
skning på spiseforstyrrelser, og mørke tallene 
kan være betydelige. 

– Mange med spiseforstyrrelser fanges 
aldri opp av noe behandlingsapparat, og 
flere av de som kommer til behandling, 
dropper ut igjen før behandlingen er 
fullført, påpeker han.

Mette Hvalstad skulle gjerne sett at det 
fantes mer forskning på spiseforstyrrelser 
og gutter.

– Ja, absolutt. Vi vet for lite om dette. 
Spiseforstyrrelser er jo også ofte et tilleggs-
symptom på annen psykologisk lidelse, både 
som adskilt fenomen og som delfenomen 
sammen med andre ting, som sosial isola-
sjon.

Dermed kan man si at mer kjønnsbasert 
forskning på spisefortyrrelser også vil kunne 
bidra til å kaste lys over andre forhold når 
det kommer til gutter og psykiske plager, 
tror Hvalstad.

Hun mener at også behandlingsapparatet 
må være oppmerksomme på at det kan være 
flere gutter som sliter, enn det virker som.

– Jeg skulle ønske helsevesenet var flin-
kere til å se unge med spiseforstyrrelser. Vi 
opplevde en økt henvisning til spesialist-
helsetjenesten for ca 10 år siden da spise-
forstyrrelser ble en viktig satsning for 
skolehelsetjenesten. Men vi må passe på at 
en opplever at man har et sted å henvise til. 
Det kan nok være at mange kvier seg for å 
påpeke at en ungdom har spist for mye eller 
for lite, fordi de ikke vet helt hvor de skal 
henvise ham eller henne.

Hvalstad er klar på at ungdommer man 
mistenker har et spiseproblem, bør henvises 
til BUP.

– Men det kan tenkes man er redd det vil 
virke stigmatiserende. Derfor er det viktig 
at vi i spesialisthelsetjenesten synliggjør at 
vi kan ta hånd om disse ungdommene. Og 
vi må ha en ekstra lav terskel inn til BUP-
tilbudet, sier hun.

Psykiske lidelser – somatiske plager. 
Overspising ser ut til å være den spisefor-
styrrelsen der vi finner den største andelen 
gutter blant de som rammes. Denne spise-
forstyrrelsen blir imidlertid sjelden behand-
let ved poliklinikkene. Det skyldes trolig 
både at gutter kvier seg for å søke hjelp for 
spiseforstyrrelser og at lidelsen ofte ikke blir 
oppfattet som en spiseforstyrrelse, men et 
fedmeproblem.

– Ved overspising er overvekten ofte det 
symptomet som behandles. Ikke de under-
liggende psykiske problemene, bekrefter 
Hvalstad.

– Det er også tydelig forskjell på hvordan 
vi oppfatter hva overspisingen skyldes hos 
gutter og hos jenter. Det er nok lett å se på 
guttene som tykke, late og dumme, mens 
jentene fortere blir sett med sine psykiske 
problemer, sier hun.

– Er det å overdrive å oppfordre behandlere 
til å være ekstra oppmerksomme på gutter?
– Nei, det synes jeg ikke. Ved vårt syke-
hus (OUS) settes det nå spesielt fokus på 
pasient er med psykiske lidelser som har 
somatiske plager. Da det gjelder generelt for 
pasienter med psykiske lidelser at vi ikke 
er flinke nok til å tenke helhetlig, og iva-
reta hele perspektivet av helseproblemene 
deres. Dette er et flott satsingsområde som 
vil kunne bidra til at spiseproblemer blir 
tatt mer alvorlig både hos jenter og gutter, 
sier Hvalstad. ■

Helsevesenet bør være oppmerksomme på gutter som sliter med spiseforstyrrelser.  
Det er nemlig langt fra sikkert guttene kommer til å be om hjelp selv.

TEKST: PER HELGE SEGLSTEN

– Det er også tydelig forskjell på hvordan vi oppfatter hva overspisingen skyldes hos gutter og hos 
jenter. Det er nok lett å se på guttene som tykke, late og dumme, mens jentene fortere blir sett 
med sine psykiske problemer, sier Mette Hvalstad, spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.
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KRONIKK: 

Verdens legeforening oppfordrer  
til forbud mot atomvåpen

WMA fordømmer utvikling, 
testing, produksjon, lagring, 
forflytning, utplassering, 
trussel og bruk av atom-

våpen, og råder alle land til å arbeide for 
eliminering. Liknende vedtak ble gjort i 
1998 og 2008. Nytt av 2015 er fokus på 
økosystemer, behov for informasjon og et 
forbud mot atomvåpen.

WMA gjør alle regjeringer oppmerksom 
på at selv en begrenset atomkrig vil kunne 
føre til katastrofale virkninger på jordas 
økosystemer med nedsatt matproduksjon 
og hungersnød.

Nasjonale legeforeninger oppfordres til 
å informere befolkningen om farene, og 
henstille til sine respektive regjeringer om å 
arbeide for å forby og eliminere atomvåpen.

De humanitære konsekvensene av atom-
våpen har fått fornyet oppmerksomhet 
takket være det «humanitære initiativet», 
der Norges forrige regjering sto sentralt, 
bl.a. med den faktabaserte Oslo-konfer-
ansen 2013. Ifølge denne og oppfølgings-
konferansene i Mexico og Østerrike, vil 
det ikke være mulig å yte adekvat medi-
sinsk hjelp etter en atomvåpensprengning 
i tettbygd område. Forebygging er eneste 
mulighet, og eliminering av atomvåpen 
eneste middel. En detonasjon av 0,5 prosent 
av dagens atomvåpenarsenaler kan medføre 
et globalt temperaturfall pga. atmosfærisk 
forurensning. Temperaturfallet vil skje hur-
tig, og medføre mangeårig avlingssvikt og 
hungersnød med milliarder av ofre, i tillegg 
til ofrene for sprengvirkninger, branner og 
radioaktiv forurensning2.

Forbud mot atomvåpen er satt på dagsor-
den som en følge av de nevnte konfe ransene. 
De munnet ut i det «humanitære løftet», der 
stater forplikter seg til å samarbeide om å 
stigmatisere, forby og eliminere atomvåpen. 
Som ved avskaffelse av andre våpentyper, er 
et forbud mot atomvåpen ment her som et 
normativt red skap til eliminering, ikke bare 
et middel til vedlikehold av en atomvåpen-
fri verden. Selv om atomvåpenstatene stritter 
imot, tas arbeidet med det humanitære løftet 

nå videre i Genève i regi av FN. Hittil har 
123 av FNs 193 medlemsland signert løftet, 
mens 139 stemte for det i en FN-resolusjon 
høsten 2015. Norge er dessverre ikke blant 
disse.

Nasjonale legeforeninger har ifølge WMA 
ansvar for å forebygge atomkrig ved å påvirke 
sine respektive regjeringer og å informere pub-
likum. American Medical Association (AMA) 
vedtok i juni 2015 å oppfordre USAs og alle 
andre lands regjeringer til å arbeide for å forby 
og eliminere atomvåpen.

Av tidligere legeinitiativ kan nevnes at leger 
spilte en sentral rolle i etablering av forbu-
det mot atmosfæriske atomprøver i 1963. 
International Physicians for the Preven-
tion of Nuclear War (IPPNW) ble stiftet 
i 1980 og fikk Nobels fredspris i 1985 for 
sitt opplysningsarbeid om virkninger av 
en atomkrig. WHO utga på 1980-tallet 
ra pporten «Effects of Nuclear War on Health 
and Health Services». IPPNW startet i 2007 
International Campaign to Abolish Nuclear 
Weapons (ICAN) som har forbud mot atom-
våpen som mål. Røde Kors og Røde Halvmåne 
vedtok i 2011 å arbeide for forbud og elimin-
ering av atomvåpen på humanitært grunnlag.

 

Norske leger mot atomvåpen (NLA) ble 
stiftet i 1982 som del av IPPNW og har 
som formål å spre opplysning om medi-
sinske konsekvenser av atomkrig og arbeide 
for atomnedrustning. NLA arbeider bl.a. for 
å få slike temaer inn i de medisinske studie-
planene. Medical Peace Work tilbyr nettkurs 
om temaet. Fordi atomteknologien består, 
vil slikt opplysningsarbeid forbli aktuelt selv 
om atomvåpnene skulle bli eliminert.

Den norske legeforening uttalte i 1995: 
«Legeforeningen vil arbeide for ytterligere 
reduksjon av antall atomstridshoder med 
sikte på et internasjonalt forbud mot å ha og 
bruke atomvåpen.» Atomvåpenstatene har 
ikke fullført sine forpliktelser til å ruste ned. 
I stedet moderniserer de sine atomvåpen for 
enorme summer. Et forsterket engasjement 
fra legehold er derfor på sin plass. Den norske 
legeforening har da også nå på bakgrunn av 
WMAs uttalelse anmodet Utenriksdeparte-
mentet om å arbeide for et internasjonalt for-
bud mot atomvåpen.

Leger kan dessuten engasjere seg indi-
viduelt gjennom medlemskap i NLA  
(www.legermotatomvapen.no).

Dr. med. KIRSTEN OSEN er professor 
emeritus, ved UiO og rådsmedlem i 
Norske leger mot atomvåpen.

Dr. med. SIGNE FLOTTORP er professor II 
ved UiO, avdelingsdirektør ved 
Kunnskaps senteret i Folkehelseinstituttet 
og styre medlem i Norske leger mot 
atomvåpen.

World Medical Association (WMA) vedtok på sin hovedforsamling i Moskva i oktober 2015  
en sterk uttalelse1 som oppfordrer til innsats for en atomvåpenfri verden.

Referanser 1http://www.wma.net/en/30publications/10policies/n7/  2Nuclear Famine. Two billion people at risk? Global impacts 
of limited nuclear war on agriculture, food supplies, and human nutrition. Ira Helfand, IPPNW, 2013.

http://www.legermotatomvapen.no
http://legermotatomvapen.no/news/183/details/931
http://legermotatomvapen.no/news/183/details/931
http://legermotatomvapen.no/news/183/details/931
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/n7/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/n7/
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Leger i barnevernets tjeneste? 

Mange leger er genuint 
opptatt av barn og unges 
fysiske og psykiske helse. 
I høst ble det debattert 

hvordan hjelpe barna i barneverns-
institusjoner.

Barneombud Anne Lindboe skriver i 
Aftenposten 5. oktober 2015: «Barn 
som trenger barnevern og har rett til 
psykisk helsehjelp, må få hjelp på ett 
sted. Felles døgninstitusjoner er et av 
flere virkemidler for å sikre barna hjelp.»

De barna som bor på barneverns-
institusjoner er noen av de mest sårbare 
og utsatte barna vi har i samfunnet. I 
den andre enden av aldersskalaen har 
vi en godt innarbeidet kultur for en til-
synslegefunksjon, som skal sikre at de 
gamle får dekket sine behov for medi-
sinske tjenester.

Kan det være en like god idé med 
tilsyns leger i barnevernsinstitusjoner?

Det er presisert i forarbeidene til barne-
vernsloven § 3-2 at barnevernstjenesten 
plikter å medvirke og samarbeide med 
helsetjenesten slik at barn og unge får 
nødvendig helsehjelp. 

Oss bekjent finnes det med ett 
unntak ingen stillinger for leger i 
barnevernstjenes ten, hverken i de statlige 
barnevernsinstitusjonene, i det kommu-
nale barnevern eller i private tiltak. Den 
private barne verns institusjonen Villa 
Vika, som ligger i Malvik kommune i 
Sør-Trøndelag, har en tilsynslegestilling 
bemannet av en spesialist i barne- og 
ungdomspsykia tri. Institusjonen huser 
13 barn i alderen 6-18 år og har spesi-
alisert seg på barn og ungdom som har 
alvorlige tilknytningsvansker.

Ledelsen i Villa Vika vurderte behovet 
for en slik funksjon som så viktig at 
de nå finansierer dette selv gjennom 
institusjonens driftsbudsjett. Stillingen 
måtte formaliseres «fra bunnen av» av 
legen og institusjonen.

Vår hypotese er at om det fantes lege-
stillinger i barnevernstjensten, ville leger 

mer enn gjerne bidra til å sikre at også 
barnevernsbarna får den nødvendige 
helsehjelpen de har rett på. Dessuten 
er det en spennende jobb med variasjon 
og rikelige utviklingsmuligheter.

Hva tenker legegruppen selv? Har 
legene en plass i barnevernet eller ikke? 

Kronikkforfatterne ønsker kontakt med 
leger med interesse for, eller erfaring 
fra, samarbeid med barnevernet.  
De kan kontaktes på epost:  
geir.liang@gmail.com og  
huynh.melanie@gmail.com

Barne- og ungdomspsykiaterne Geir Liang og Melanie Ekholdt Huynh argumenterer 
for at leger bør få sterkere tilknytning til barnevernsinstitusjoner.

«Gutten på 14 år hadde store atferdsvansker og 
reguleringsvansker. Han var blitt flyttet mellom 
flere akuttinstitusjoner i barnevernet før han 
kom nærmest uten papirer og opp lysninger til 
Villa Vika barnevernsinstitusjon. Han hadde 
hatt både to og tre voksne på tilstedevakt døgnet 
rundt fordi han ofte opponerte eller utagerte.

Tilsynslegen fikk ut fra de relativt sparsomme 
opplysningene som forelå en hypotese om at den 
14-årige gutten var en engstelig og emo sjonelt 
utrygg gutt. 

Tilsynslegen oppsøkte gutten på akutt-
institusjonen for å starte relasjonsbygging før 
overflyttingen til Villa Vika. 

Dermed gikk flytteprosessen rimelig greit og 
tilsynslegen hadde fått verdifulle inntrykk som 
dannet utgangspunktet for planleggingen av 
tiltaket.

Tilsynslegen koordinerte rask informa sjons-
innhenting fra barnevern og tidligere fastlege. 
Det framkom blant annet at han hadde vært 
vurdert i BUP og fått en ADHD-diagnose. 
Parallelt med dette, oppsøkte miljøkontaktene 
foreldrene og fikk nyttig informasjon fra dem.

Senere i forløpet ble teamets felles forståelse og 
vellykkede strategier delt med foreldrene, slik at 
de lyktes bedre med å regulere og validere gutten 
sin ved permi sjoner og samvær.

Tilsynslegen hadde nokså tett kontakt med 
miljøterapi-teamet de første ukene og startet opp 
med medikamentell behandling parallelt med 
de andre tiltakene som ble satt inn. Etter 2-4 
uker var gutten vesentlig roligere, virket tryg-
gere og mer harmonisk, utfordret nesten ikke de 
voksne og kunne starte på skolen. Framgangen 
fortsatte etter at gutten begynte på skolen; han 
fikk flere venner, begynte å delta på ungdoms-
klubben i lokalmiljøet og han fikk mer frihet 
etter hvert som han viste seg tilliten verdig.

Ofte var det «to skritt fram og ett tilbake», men 
sjelden omvendt. Etter ca 8-9 uker fungerte 
han som en tilnærmet normal ungdom – dog 
med tett voksenkontakt og opp følging fra miljø-
terapeutene».

MELANIE EKHOLDT HUYNH
overlege, BUP Vest, Diakonhjemmets
sykehus

GEIR LIANG Overlege, BUP Poliklinikk 
Fosen, St. Olavs Hospital.
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Tillit skaper velferdsstaten

LEDEREN

KRISTIN H HOVLAND,
leder Oslo legeforening

Styret
LEDER
Kristin H. Hovland 400 06 400
Skanska Norge AS
kristin.hovland@skanska.no

NESTLEDER
Aasmund Bredeli, Of 22 11 80 80
Oslo universitetssykehus
aasmund.magnus.bredeli@oushf.no 

Recep Øzeke 22 89 40 00
Oslo universitetssykehus, Aker
recep.ozeke@oushf.no

Kari Løhne  22 11 80 80
Oslo universitetssykehus
kari.lohne@oushf.no 

Gunnar Frode Olsen, Af 22 76 33 60
Kantarellen legesenter
gunnar.olsen@kantarellen.nhn.no 

Henning Økland, Ylf 02770
Oslo universitetssykehus

Marit Kamøy, LSA 23 47 40 72
Bydel Sagene
marit.kamoy@bsa.oslo.kommune.no

Even Holt, PSL 900 56 250
Moloklinikken
eveho@online.no

Jose Hernan Alfonso, Namf  
alfonso@stami.no

Emma Lengle, Nmf, student UiO  
emmalengle@yahoo.com

SEKRETARIAT
Unni Brøter  23 10 92 40
Oslo legeforening 
unni.broter@legeforeningen.no
 
Anita Ingebrigtsen 23 10 92 42
Oslo legeforening 
anita.ingebrigtsen@legeforeningen.no

KURSKOMITÉ 
Reidar Johansen  22 95 55 90
leder
Majorstukrysset legegruppe 
reidar@doctor.com

HELSETJENSETER FOR LEGER 
Linda Elise Grønvold
Avdelingsrådgiver
Kjelsås legesenter   22 34 82 00
lindaelisegronvold@hotmail.com

Gro Bjartveit
Frysja legekontor   22 10 62 10
Avdelingsrådgiver
grobjar@gmail.com

Oslo legeforening er en lokalforening 
i Den norske legeforening.

Tillit skaper velferdsstaten – ikke omvendt, 
skrev Bergh og Bjørnskov i en artikkel i 
2011.

Arbeidslivet er basert på tillit, og spe-
sielt viktig er tillit mellom ledere og 
ansatte.

Og tillitsreform snakker byråd Inga 
Marte Thorkildsen om. Hun utdyper at 
for by rådet handler økt tillit til ledere og 
ansatte blant annet om overføring av 
faglig myndig het og ansvar. De ønsker 
kunnskapsbasert praksis og kvalitetsmål. 
Vi støtter dette arbeidet, og håper tillits-
valgte blir involvert, og lar seg involvere. 
Kommunalt ansatte leger og fastleger 
sitter på kompetanse om befolkningens 
helsebehov, hva som fungerer, og hva som 
ikke fungerer så bra i bydelene. Vi mener 
denne kunnskapen kan brukes mer aktivt 
både av byrådsavdelingen og bydelene i 
videre utvikling av Oslos helsetjenester.

Representanter fra styret i Oslo lege-
forening var nylig på deputasjon hos 
Helse- og sosialkomiteen i Oslo kom-
mune (se egen sak). Vi informerte om 
hvilke saker vi jobber med. Vi trakk sær-
lig frem betydningen av å trekke fastle-
gene inn i utviklingsarbeid i by delene, 
og at det er viktig at kommunen sikrer 
et forutsigbart lokalsykehustilbud for 
byen vår. En ny rapport om Framtidens 
OUS foreligger (idéfase), og en ekstern 
kvalitetssikring av prosjektet fra OPAK/
Metier likeså. Konsulentselskapene 
OPAK/Metier mener risikoen ved den 
anbefalte utbyggingen er større enn det 
OUS har tatt høyde for. Tillitsvalgte ved 
OUS har hele veien vært kritisk til pla-
nene. Kommunen må ikke la seg forlede 
av OUS-ledelsens urealistiske sykehus-
planer på Gaustad, men derimot være 

tydelige på at det haster mest med byg-
ging av lokalsykehus, for å sikre et forut-
sigbart lokalsykehustilbud for Oslos 
økende befolkning den kommende 
10–15-års periode. 

Tilgang til oppdatert kunnskap er nød-
vendig for en moderne helsetjeneste. I 
Norge har vi i flere år hatt en unik til-
gjengelighet til medisinsk faglitteratur 
gjennom Helsebiblioteket – noe jeg 
personlig synes er en fantastisk ordning. 
Leger i andre land har misunt oss denne 
muligheten. Den første januar i år mistet 
vi tilgangen til 150 tidsskrifter. Dette 
rammer alle brukere, men går først og 
fremst ut over de som jobber på sykehus 
uten universitetstilknytning, og i kom-
munehelsetjenesten. Disse brukerne er i 
stor grad prisgitt det tilbudet som gis via 
www.helsebiblioteket.no. 

Når den nasjonale tilgangen bortfaller, vil 
lokale fagbibliotek måtte forsøke å tette 
hullene i samlingene ved å gjøre egne ans-
kaffelser. Dette kan bli en langt dyrere 
løsning! 

Bent Høie (H) har svart på et skrift-
lig spørsmål fra stortingsrepresentant 
Olaug V. Bollestad (KrF), at Kunnskaps-
departementet har nedsatt en arbeids-
gruppe, som skal bidra i arbeidet med 
utforming av nasjonale retnings linjer for 
åpen tilgang til forsknings resultater, og at 
Folkehelseinstituttet, som ansvarlig insti-
tusjon for Helsebiblioteket, vil invitere de 
regionale helseforetakene til dialog om 
eventuell samfinansiering av nasjonale 
lisensavtaler.

Mens de jobber med saken, foreslår jeg 
at Helse- og omsorgsministeren finner 
en løsning som kan gjelde for i dag og 
sikre fortsatt like god tilgang til oppdatert 
kunnskap for alle helsearbeidere.

«Kommunalt ansatte 
leger og fastleger sit
ter på kompetanse om 
befolkningens helsebe
hov, hva som fungerer, 
og hva som ikke fun
gerer så bra i bydelene.» 

mailto:kristin.hovland@skanska.no
mailto:kari.lohne@ous-hf.no
mailto:gunnar.olsen@kantarellen.nhn.no
mailto:marit.kamoy@bsa.oslo.kommune.no
mailto:eveho@online.no
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OSLO-LEGEN 2016
Vi ber om forslag til årets Oslo-lege.

Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt 
 årsmøte 24. august.

Retningslinjer som legges til grunn er:

1.  Mottakeren må være medlem av Oslo 
legeforening.

2.  Mottakeren må ha utmerket seg som 
tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige 
virksomhet ha synliggjort legene og 
legerollen på en positiv måte.

3.  Nåværende medlemmer av Oslo lege
forenings styre er ikke aktuelle.

4.  Mottakeren bør ha et spesielt «Oslo
fokus» med hensyn til sitt virke, og 
være kjent ut over en indre krets.

5.  Svært kjente kandidater, som også har 
mottatt andre utmerkelser, er ikke  
prioritert.

Begrunnet forslag til kandidater sendes  
Oslo legeforenings sekretariat
unni.broter@legeforeningen.no  

innen 30. mai 2016.

17. mai i  Legenes hus
 Vi minner om at vi også i år vil feire  
17. mai i Legenes hus fra kl 12–14.

Invitasjon vil bli sendt medlemmene  
i Oslo legeforening og mer informasjon  

blir lagt ut på vår nettside.

DEBATTMØTE
Oslo legeforening arrangerer debattmøte på Litteraturhuset, Wergelandssalen,

MANDAG 25. APRIL 2016 KL 19:00 – 21:00.

Styret i Oslo legeforening hadde bedt om deputa-
sjon til Helse- og sosialkomitéen i Oslo kom-
mune. 22. februar møtte Marit Kamøy og Kristin 
Hovland fra styret for å informere om noen av 
hovedsakene som vi jobber med. Vi valgte å 
trekke frem følgende saker:
●  Psykisk helsevern. Somatisk helse må følges opp 

ved psykisk sykdom. Det finnes mange gode 
tilbud i Oslo, men det er fragmentert, og ikke 
alltid så lett å finne det beste tilbudet for den 
enkelte. Bydelene bør ha rett og mulighet til å 
etablere lokale tjenester tilpasset egen befolkning 
og i langt større grad kunne «bestille» kompe-
tanse og bidrag fra spesialisthelsetjenesten. 

●  Vi støtter arbeidet Helseetaten har startet ved-
rørende kvalitetsarbeid for fastleger. Vi er opp-
tatt av at dette medfører at kvaliteten ikke bare 
måles, men også gir rom for forbedringer.

●  Oslo legeforening er kritiske til OUS-ledelsens 
urealistiske sykehusplaner på Gaustad. Vi mener 
det haster med bygging av lokalsykehus for 

å sikre et forutsigbart lokalsykehustilbud for 
Oslos økende befolkning i kommende 10-15-
års periode.

●  Vi er opptatt av at arbeidskulturen i Oslo kom-
mune skal være positiv og gi rom for innspill 
om faglige forbedringer.

●  Vi mener vi har mye å bidra med i utviklingen 
av helsetjenestene våre og oppfordrer til blant 
annet: 
– å trekke fastlegene inn i utviklingsarbeid i 
bydelene  
– se viktigheten av å ha bydelsoverleger i alle 
bydeler (koordinerer og samler legeressursene) 
– bruke kompetansen vår til å bedre systemene 
– kunnskapsbasert praksis 
– gi rom for deltagelse fra alle hovedsammen-
slutningene når byrådsavdelingen inviterer til 
medvirkning i større utviklingsprosjekter 
– å kontakte sykehustillitsvalgte for å få deres 
versjon av hvordan situasjonen ved syke - 
husene er 
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Marit Kamøy og Kristin Hovland.

Besøk hos Helse- og sosialkomitéen

Her står det en annonse
i papirutgaven.
Av hensyn til reklameregler,
er denne tatt ut av den
elektroniske utgaven.
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Retorikken frå den tabloide pressa og 
alternativlitteraturen pregar både omslaget 
og innleiinga til denne boka. Det bør ikkje 
skremma dei av oss som trur vi er meir 
sakleg orienterte frå å lesa det som Wasim 
Zahid skriv. Gjennom fleire år har han vore 
ein aktiv formidlar av medisinsk kunnskap 
og helsefaglege refleksjonar i aviser og i 
bokform. Det han skriv er prega av ei sterk 
lyst til å ausa ut av den vitskapsbaserte 
medisinske kunnskapen som han har. 
Språkføringa er ukomplisert og trygg, og 
slett ikkje banal.

Medisinarar er ofte ivrige til å skriva, men 
i alt for liten grad skriv dei for folk flest. Og 
når dei skriv for allmugen, er det ikkje sjel-
dan at dei har ein meir eller mindre tydleg 
bodskap som ikkje nødvendigvis er langs 
hovudvegen for den vitskapsbaserte medi-
sinske praksisen. Eg har ikkje sjekka opp alt 
det grunnlagsmaterialet som forfattaren viser 
til i denne boka, men jamt over tykkjer eg at 
han har tatt fram eit godt grunngitt utval av 
kjelder for å underbyggja synspunkta sine. 
Innleiingsvis gjer han også kort greie for 
korleis han har funne fram til desse. Mykje 
av stoffet, men slett ikkje alt, er godt doku-
mentert i eit omfattande sett av sluttnotar.

Boka skal tena som ei praktisk bruksrett-
leiing i å oppnå eit langt og godt liv. På eit 
svært så offensivt vis skriv han at «alle hem-
melighetene skal avsløres». Det viser seg 
gjennom den vidare lesinga å vera uttrykk 
for ein vilje til å sjå på påstandar om helse-
fremjing og førebygging frå ulike sider. 
Den akademiske medisinske autoriteten, 
som boka er proppfull av, abdiserer ikkje, 
men er open for å nyansera perspektiva.

Han startar også ut med å ta seg sjølv som 
eksempel. Dette blir på ingen som helst 
måte påtrengjande. På dette viset blir han 
autoriteten som glir saman med folket, 
og det er eit kraftfullt forteljargrep. Han 
brukar også fleire anonymiserte og fiktive 
pasienthistorier som illustrerer dei faglege 
poenga fint.

Forskaren trer tydeleg fram også når 
han peikar på behovet for å setja seg 

mål, og å gå systematisk fram, gjerne sup-
plert med dagbokføring for å sjekka ut at 
ein går rette vegen i sitt livsutbetringspro-
sjekt. Trass i at det kognitive rasjonalisten 
trer så tydeleg fram, talar teksten også 

til dei meir emosjonelle sidene i lesaren. 
Livsprosjektet handlar om systematikk og 
vilje, men også om samspel og kjensler.

Zahid skriv om kosthald og fysisk aktivi-
tet så ein kvar med hjarte og hjerne i den 
offentlege norske helseopplysingspolitik-
ken vil kjenna seg heime. Han drøftar 
bruken av lækjemiddel i livsstilsamanheng 
på ein måte som korkje den behandlings-
kåte indremedisinaren eller den noko 
tilbakelente allmennpraktikaren vil kjenna 
seg provoserte av. Han koplar det fysiolo-
giske og det sosiale saman slik at ein kvar 
nettverksinteressert helsefremjar vil kunna 
støtta opp om det. Og han maktar mange 
stader å trekkja den heilt grunnleggjande 
kunnskapen fram i forskingsfronten.

Eit spennande kapittel handlar om positive 
og negative verknader av alkohol. Drøft-
inga av tekstar som er brukt som argumen-
tasjon i denne debatten dei seinare tiåra er 
flott. Men nettopp her tykkjer eg at han 
går for lett forbi alkohol som eit stoff som 
har skadeverknader ikkje berre i form av 
akutte og kroniske manifeste sjukdommar, 
men også i form av tilvenjing. Han er kort 
innom både vaksinasjonar og screening, 
men her kunne han gjerne ha skrive litt 
meir. Han tek for seg livssyn og tru som 
noko som påverkar helsa. Her tykkjer eg 
at han også er litt knapp og relaterer dei 
mogelege positive verknadene i (for?) stor 
grad til effektar av sosialt samvere.  
I det etterfølgjande kapitlet ser han vidare 
på kva meining i livet har å seia for å leva 
godt og lenge, utan eigentleg å fanga opp 
tråden frå kapitlet før om livssyn og tru.

Boka er godt verd å lesa for kvar og 
ein, altså folk flest, som ønskjer å vita 
litt meir om kunnskapsgrunnlaget for 
det individretta helsefremjande og 
førebyggjande arbeidet. Men eg trur 
at boka også kan vera eit godt val for 
den klinikaren som dag etter dag møter 
pasientar som bør ta litt grep i livet sitt. 
Wasim Zahid sine argument og tenkemåtar 
kan godt tas med inn i den fagkunnige 
dialogen som fastlegen skal ha med 
pasientane sine. ■
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– Jeg blir framstilt 
som en inkarnasjon 
av melankoli

Anders Danielsen Lie ble gjenkjent på 
gatene i Paris allerede i 2012 som følge av 
hovedrollen i filmen Oslo 31. august. Siden 
da har han gjort tre spillefilmer i Frankrike. 
This summer feeling, regissert av Mikhaël 
Hers, er den siste av dem, og har akkurat 
hatt premiere. Anders spiller hovedrollen, 
og pressepågangen har vært enorm. 

Her hjemme har vi ham friskere i minne 
som statsministerens rådgiver i Mammon. Vi 
huket tak i legen, skuespilleren, musikeren, 
forfatteren og skribenten mellom portret-
tintervjuer i Paris og allmenn medisinkurs 
på Oppdal.
– Hvordan har mottakelsen av filmen 
vært?
– Den har vært ganske overveldende. Jeg 
trodde ikke det skulle bli så mye oppstyr, 
men et fransk filmslipp er jo litt større enn 
et norsk filmslipp. Dette er en mellomstor 
fransk produksjon budsjettmessig, men 
hele lanseringen og pr-apparatet er større 
enn hva jeg er vant til fra Norge. 
– Er du blitt kjendis i Frankrike?
– Jeg bor jo ikke i der, men jeg har jo job-
bet på tre franske produksjoner, og har 
opplevd å bli kjent igjen på gata. Det 
skjedde både i Paris og Marseille, hvor vi 
spilte inn Fidelio, den første franske filmen 
jeg var med i. Og det var jeg jo overrasket 
over. 

Anders har til nå vært en dyster skikkelse 
på film. I Oslo 31. august, som var spesial-
skrevet til han, spilte han den narko mane 
Anders som sprekker etter avrusing og 
dør av overdose. Filmen ble en stor inter-
nasjonal suksess, og New York Times’ T 
magazine dro med Anders og modell-konen 
Iselin Steiro, «the coolest couple in town»på 
oppdagelsesreise rundt i Oslo. 

I This summer feeling spiller han en ung 

mann som opplever at forloveden plutselig 
faller død om. Filmen følger de etterlatte 
gjennom tre år i Berlin, Paris og New York. 
Kjernetematikken er sorg – og sorgarbeid.

– Jeg ser at jeg blir lansert som en inkar-
nasjon av melankoli. Det er jo litt det 
presse oppslagene går på. Og det er selvføl-
gelig morsomt for en skuespiller å bli lan-
sert på den måten, men samtidig har jeg 
vel et ambivalent forhold til det å bli «bran-
det» som en skuespiller som bare gjør triste 
roller. Det skulle bety at jeg var en trist per-
son i virkeligheten. 
– Er du det, melankoliker?
– Jeg synes ikke at jeg er det. Jeg tror at 
noe av grunnen til at det har vært inte-

resse rundt en film som Oslo 31. august i 
Frankrike, er at eksistensiell melankoli og 
vemod er fransk kjernetematikk, både i film 
og litteratur. Jeg tror at når de ser noe som 
handler litt om dét, men som de samtidig 
opplever som spesifikt for det landet filmen 
kommer fra, eller som litt eksotisk, så blir 
de veldig interessert. I og med at jeg var 
såpass stor del av den filmen, er det kan-
skje derfor det blir mye personfokus denne 
gangen óg.

Anders er godt fornøyd med kritikernes 
dom, selv om ikke alle har vært udelt posi-
tive. – Jeg forventer som regel litt ros og 
litt ris. Oslo 31. august fikk bare strålende 
kritikker, det ble nesten litt for mye av det 

ANDERS DANIELSEN LIE (37)

�Filmskuespiller, lege og musiker.

�Han er mest kjent for sine hovedroller 
i filmene Oslo, 31. august fra 2011, 
Reprise fra 2006 og Herman fra 1990. 
Sist sett på norsk tv i serien Mammon. 
Aktuell med premiere på den franske 
filmen This summer feeling. 

�For Oslo, 31. august fikk han blant 
annet skuespillerprisen ved Premiers 
Plans Film Festival 2012 og Kanon
prisen 2012 for beste mannlige 
hovedrolle.

�Sammen med Maria Øverås og Harald 
Moi skrev han fagboken Sex og sånt 
som de vant Kultur og kirkedeparte
mentets fagbokpris 2007 for. Boka 
var nominert til Brageprisen 2007 i 
kategorien Åpen klasse (Sakprosa for 
barn).

�I 2011 utga han albumet This is autism, 
basert på kassettopptak fra opp
veksten.
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gode, men her er det balansert. Jeg er veldig 
godt fornøyd.
– Hva skriver kritikerne?
– At temaet sorgarbeid blir behandlet på en 
skikkelig måte. Og at den er en god film, 
som har en tydelig stemning i seg som mange 
blir grepet av. Det er vel det som er kjernen 
i kritikken. De som har innvendinger synes 
at den er litt stillestående, at den er litt seig 
i fortellingen. Og det kan jeg forstå.
– Jeg har bare sett den korte traileren men 
føler at her er man på plass selv på et eller 
annet vis, en gjenkjennelse, uten at jeg vet 
så mye mer om handlingen?
– Ja, det er jo en veldig realistisk film. Det 
innebærer at fortellingen og dramaturgien 

er mer dvelende enn i en film som følger i 
virkelighetens tempo. Og det passer jo for 
så vidt godt til tematikken har. 

Det er naturlig å spørre legen om hva som 
er årsaken til at hovedpersonens forlovede 
dør.

– Det tror jeg ikke manus røper helt, men 
det er en brå død. Jeg vet ikke hva jeg tenkte 
underveis. Det var et aneurisme eller noe 
sånt, en hjerneblødning, i hvert fall noe som 
gjorde at hun døde brått. Hun faller bare om 
og dør, og der starter filmen. 

Store filmsett har gjerne knyttet til seg en 
lege, forteller Anders. Men, hva skjer når en 
av skuespillerne selv er lege? 

– Det hender at jeg blir konsultert der-

som det er noe medisinsk som skal frem-
stilles, men det er viktig at den medisinsk 
ansvarlige er en annen enn meg, så ikke 
jeg får den dobbeltrollen når jeg skal være 
skuespiller. Men om det er medisinske ting 
i manus, så prøver man å få det så riktig og 
autentisk som mulig. Det prøver jeg egentlig 
å passe på. Det kan jo noen ganger være litt 
konflikt mellom hva regi og manus ønsker, 
og hva som er medisinsk sannsynlig.
– Som for eksempel?
– Det kan være hvor fort en person dør etter 
en eksplosjon. Hvor raskt er du utblødd, der-
som du er hardt skadet? Det er kanskje ikke 
alltid tid i fortellingen til å vente på at ved-
kommende blir så dårlig at han svimer av. 
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– Så man må dø litt raskere enn i virke-
ligheten?
– Man må ofte dø litt raskere.
– Og kanskje litt voldsommere også?
– Det er sånne ting det går på.

Gjennomføreren. Anders har gitt ut platen 
This is Autism, han har skrevet fagboka Sex 
og sånt, som fikk pris av Kulturdeparte-
mentet, og P2 har nylig sendt et et stort 
radiointervju han var med på å lage med den 
amerikanske jazzpianisten og -komponisten 
Herbie Hancock. 

«Når jeg tenker på den Anders jeg ble 
kjent med på slutten av 90-tallet, tenker 
på ham først og fremst som en veldig god 
trommeslager», sier en venn, som også trek-
ker fram evnen til å fordype seg i, og gjen-
nomføre, de mange prosjektene. «Spør om 
hans forhold til ridning», sier vennen. 

Anders rir i TV-serien Nobel, som vil bli 
vist på NRK til høsten. Handlingen er lagt til 
Afghanistan, opptakene er gjort i Marokko. 

– Jeg er patruljefører i en tropp i Forsvarets 
spesialkommando, forteller han.
– Og da rir man?
– Jeg red ikke i embeds medfør, for å si det 
sånn. Det gjorde jeg ikke. Så det er andre 
grunner til at jeg rir. Og det er grunner vi 
ikke skal komme nærmere inn på.
– Du vil ikke snakke om det?
– Nei, jeg kan ikke gå nærmere inn på det på 
grunn av fortellingen. Det er en slags krim-
fortelling. 
– Hvordan gikk ridningen? 
– Jeg syntes at det gikk rimelig bra all den tid 
jeg ikke hadde gjort det før, men jeg brukte 
jo en del tid på det. Av to grunner: Du må 
gjøre det mye for at det skal se bra ut, og på 

grunn av sikkerheten rett og slett. Det er mye 
mindre farlig å gjøre det om man får ridd en 
del. Og så syns jeg det er veldig gøy.
– Trente du i Norge også?
– Ja, mesteparten av ridetreningen var her 
hjemme. Men det ble en mer intensiv økt 
da vi kom ned til Marokko.
– Skulle du ri fort?
– Det var full galopp!

Anders er blitt småbarnsfar, datteren er 
ett år. Kona har også gjort karriere interna-
sjonalt. En nettside forteller at lege Anders 
Danielsen Lie er å finne på legekontoret 
på Ullevål hageby som vikar tre timer hver 
mandag. Men filming tar tid. Innspillingen 
av Nobel varte fra april til be gynnelsen av 
oktober.
– Det er veldig mange innspillingsdager 
totalt, men jeg er bare med innimellom. 
Første halvdel av innspillingen var i Norge, 
og så var vi i Marokko en måned på høsten.
– Hvordan fikser du det, når du er ute en 
hel måned?
– Det er klart at det har vært en travel tid, 
så jeg strever stadig med å få kalenderen til 
å henge sammen, men så langt har det gått 
greit. Jeg ser fram til en litt roligere tid nå, 
hvor jeg er mer hjemme. 
– Blir det roligere? 
– Det er det jeg har sett for meg. Jeg skal 
på allmennmedisin-kurs, og så skal jeg til-
bake til deltidsjobb i allmennpraksis. Og har 
egentlig ikke tenkt å jobbe så mye med film 
nå. I hvert fall blir det nok ikke noe fram 
til sommeren. Så den er mer eller mindre 
fredet, den tiden her.
– Men hvis noen ringer må man vel smi 
mens jernet er varmt? Eller er du der nå, at 
du kan si nei til en del?

– Jeg sier nei til nokså mye. Jeg har vært såpass 
lenge i bransjen at det ikke føles sånn at jeg må 
hoppe på alle tog som kommer. Det gjør det 
ikke. – Jeg husker godt at jeg etter Oslo 31. 
august hadde stort behov for å ikke gjøre så 
mye på en stund. Jeg dro rett i turnus, og var 
borte 1 ½ år, og jobbet også i allmennpraksis 
etter turnus. Det ble ikke noe særlig film på 
en stund. Så jeg blir ikke nervøs om jeg sier 
nei til ting.
– Hva sier du nei til?
– Det kan være roller som jeg føler at jeg 
ikke helt passer til, eller manus jeg kanskje 
ikke synes er så spennende. Det koster meg 
nokså mye å gjøre store roller, og da er jeg 
avhengig av at jeg har stor tro på manus og 
regissør. Etter at den siste filmen er kom-
met ut, er det blitt flere forespørsler fra 
Frankrike, og det er jo veldig hyggelig. Men 
i prinsippet forsøker jeg å ha samme stan-
dard på utenlandske prosjekter som i Norge. 
Jeg må ha genuin lyst til å gjøre dem.

Lærte flytende fransk. Anders tvilte lenge 
på om han burde si ja til hovedrollen i This 
summer feeling.
– Det var en veldig stor rolle, og en språklig 
utfordring som nok var i største laget for 
meg. Det var det jeg kjente på da jeg leste 
manus. Det var et spennende manus, men 
jeg var usikker på om jeg ville klare det.
– Det var viktig at regissøren tok den 
endelige avgjørelsen på om han trodde på 
meg som den karakteren. For det er ikke 
alltid så lett for meg å vite. Jeg sa veldig klart 
til regissøren at hvis du ikke synes at det 
fungerer, så skjønner jeg det. Men det virket 
som om han syntes at det var greit, så da 
valgte vi å kjøre videre.

©
201

5 /
 AF

FIC
HE 

: py
ram

ide
 - l

oui
se m

ata
s /

 PH
OTO

 : N
ORD

-OU
EST

 FIL
MS

Se trailer fra den nye filmen, This summer feeling her:
https://www.youtube.com/watch?v=3N23H7Q-Img
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– Du skulle egentlig være amerikaner som 
snakket fransk med amerikansk aksent?
– Jeg prøvde ikke å snakke fransk med 
engelsk eller amerikansk aksent. Jeg prøvde å 
snakke fransk så bra som mulig, og jeg prøvde 
å snakke engelsk så godt som mulig. Men jeg 
tror først og fremst at jeg prøvde å spille så 
bra som mulig. For det er ikke så forstyrrende 
med de aksentene hvis spillet er bra. Så det 
var det jeg til slutt valgte å fokusere på.
– Hvor mye tid og energi brukte du på å 
lese deg opp på språk og karakteren? 
– Altfor mye tid. Men det språklige prøver 
man jo å lure inn i hverdagen; høre på fransk 
radio, lese aviser, og slå opp så mye som 
mulig av det man ikke forstår. Og snakke 
med franskmenn. Det var jo samtalefer-
digheter som var det viktigste her. Og så 
er det jo veldig variabelt hvor mye tid det 
tar å studere inn et manus. Jeg har ikke telt 
arbeidstimer. Hadde jeg gjort det hadde 
jeg nok funnet at dette nok ikke var helt 
regnings svarende. 

– Jeg fikk manuset i 2012 av regissøren. 
På det tidspunktet var ikke filmen ferdig 
finansiert, og vi visste ikke om det ble noe 
av. Jeg begynte å kikke på manus allerede 
da, og tok det opp med jevne mellomrom. 
Det er en fin måte å jobbe på, for da lig-
ger det og gjærer i hodet. Filmen var vel i 
produksjon fra ca april i 2014. Innspillingen 
startet i slutten av juli, og holdt på til rundt 
september, med noen avbrudd.
– Hvor mye tid får du til å være lege? 
– Det har vært veldig variabelt. I 2014 job-
bet jeg fram til vi begynte innspillingen – og 
etter at jeg var ferdig. I fjor fikk jeg jobbet 
fram til juni/juli, så var vi i Marokko, og så 
hadde jeg pappaperm etter det. Vikarjobben 

på Ullevål Hageby legesenter har vært nokså 
fleksibel, så da har det gått greit. Men det er 
klart at jeg tenker mye på arbeidssituasjonen 
og hva jeg skal gjøre med den på sikt. For 
det er vanskelig, helt klart. 
– Hva har du tenkt?
– For noen år siden, det er jo ironien oppe 
i dette da, bestemte jeg meg nokså tydelig 
for å bli allmennlege og sette i gang med det 
løpet. Og akkurat etter at jeg hadde bestemt 
meg, fikk jeg vite at den filmen som nå har 
hatt premiere, hadde fått penger. 
– Du har sterk gjennomføringsevne. Driver 
du med musikk, så gir du ut et helt album. 
Hvordan er det med medisinen? Er det noe 
du går inn i fordi du har den samme lysten 
som med de andre prosjektene? Eller er det 
noe du føler at du må gå inn i?
– Nei, jeg føler ikke at jeg må det. Det du vel 
spør om, er om det er en like stor lidenskap. 
Jeg vet ikke, jeg. For meg er det bare veldig 
forskjellige ting. Jeg opplever meg som faglig 
interessert og glad i medisin, men jeg har 
andre ting også som er viktig for meg i livet 
mitt, og det er den klemma jeg har havnet i 
da, at det er vanskelig å få tid til alt. Og når 
det gjelder det med gjennomføringsevnen, 
får jeg stort sett gjort stort det jeg setter meg 
fore. Men det tar ofte litt tid, til både min 
egen og andres frustrasjon. 
Anders høres noe mer bekymret og rådvill ut 
når vi snakker om hans medisinske karriere, 
men synes selv at det er en viss progresjon 
å spore.

– Det går jo sakte men sikkert framover. 
Jeg skal ta grunnkurs A og B i neste uke. Jeg 
prøver å ha regelmessig kontakt med klinik-
ken, også når det har vært mye skuespill-
eroppdrag, fordi det gir meg noe. 

– Hva gir det deg?
– Jeg er oppriktig faglig interessert i medisin. 
Men det er akkurat som om det er en annen 
side av meg som jobber da. Det er kanskje 
en mer rasjonell og ordentlig side. Å være 
skuespiller handler mye om å kaste seg ut i 
noe kaotisk, og noe man ikke vet hva er, og 
som kan oppleves ubehagelig og skummelt. 
Mens det forhåpentligvis ikke er det man 
gjør når man jobber som lege. Da bør man 
sortere informasjon og tenke logisk og ras-
jonelt. For meg føles begge deler nødvendig.
– Hvorfor har du valgt deg allmenn medisin?
– Det er den delen av medisinen jeg føler 
meg mest hjemme i, og det er kanskje også 
den delen jeg føler er lettest å kombin-
ere med livet mitt for øvrig. Og jeg liker 
godt variasjonen i problemstillingene. Det 
er en tverrfaglig tankegang, og en del av 
medisinen hvor det må tas stort hensyn til 
utenom-medisinske forhold. Jeg synes det er 
spennende med de problemstillingen hvor 
det ikke finnes et fasitsvar. Og dem er det 
ganske mange av i allmennmedisin. Noen 
ganger kan det være et stort problem bare å 
finne ut av hva problemet er. Men du kan 
ikke bare ha sånne kasus hele dagen, da blir 
du jo gal i hodet. 

Anders har vært avisspaltist og skrevet 
flere aviskronikker om medisin-relaterte 
temaer som mindfullness og selvrealisering . 
– Det er mye trivialiteter i medisin. Er det 
den intellektuelle delen som interesserer deg?
– Ikke nødvendigvis. Det er kanskje kom-
met som en følge av at jeg i perioder har sett 
medisinen og helsevesenet litt utenfra. Jeg 
har jobbet med andre ting og vært i andre 
miljøer, og vært vant til å betrakte det hele 
litt på avstand. Det er nok den mest sann-
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Som statsministerens spinndoktor i tv-serien Mammon. Sammen med kona Iselin Steiro på forsiden av 
New York Times' T Magazine.
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synlige forklaringen på at engasjementet 
er blitt slik
– Har du rollefigurer kvernene rundt i 
hodet f.eks. når du sitter på legekontoret?
– Jeg tenker i hvert fall ikke på roller jeg 
har gjort. Skuespillerjobben er noe som 
tar tid og krefter når man står der og 
filmer scenene. Jeg pleier ikke å bruke 
så mye tid på å tenke på hvordan den 
karakteren skal være og sånn, hvis det er 
det du tenker på. 
– Jeg har det mer på den måten hvis jeg 
skal skrive et avisinnlegg. Men skuespill 
er ikke sånn for meg. Det er replikker 
som skal innstuderes, men det tar ikke 
opp mental prosessorkraft på samme 
måten som når jeg skal skrive noe. 
– Du spiller i en film nå som handler 
om sorg og har sagt at bakgrunnen som 
lege har vært viktig for deg som skue-
spiller. Men på hvilken måte påvirker 
skuespilleren legen?
– Jeg tror ikke jeg skal dra parallellen 
for langt. Men jeg har tidligere tenkt at 
noe av det som kreves for å få en scene 
til å fungere er veldig høy grad av kon-
sentrasjon og nærvær. Og det er jo litt 
overførbart til en konsultasjon. Jeg får i 
hvert fall veldig mye mer ut av en kon-
sultasjon om jeg klarer å være veldig 
sterkt tilstede og oppmerksom. Så det 
er en kanskje noe jeg har lært av å jobbe 
som skuespiller. Men det er klart det er 
veldig forskjellige virksomheter. 

Anders karriere som selvlært skuespiller 
og utdannet lege har vært et av – og på – 
prosjekt. Faren er psykiater, moren skue-
spiller, og allerede som 11-åring debuterte 
Anders med hovedrollen i Herman, og 
fikk flere priser. Han studer te gammel-
gresk, men hoppet av og begynte på 
medisin. Studietiden varte totalt i 10 år, 
men i følge Universitas var han redd for 
å bli evig student. Han valgte medisin 

framfor gammelgresk, men bestemte seg 
«for en tidlig permisjon», som han sier, for 
å se om han ville savne medisinen. Etter 
3. termin begynte han derfor på musikk-
vitenskap. Etter å ha søkt to ganger på 
Teaterhøgskolen uten å komme inn, 
bestemte han seg: Det måtte bli medisin.

«På medisin er det mange ekstremt 
ambisiøse folk som vet hvor de skal, 
og har lagt opp hele livsløpet. Mange 
som lider av etableringshysteri. Det var 
en eller annen liten pønker i meg som 
opponerte mot det. Festene til medisin– 
og tannlegestudentene var så jævlig 
primitive og barnslige. Det var akkurat 
som om de skulle ta igjen for at de ikke 
festet i ungdomstiden fordi de måtte få 
gode karakterer. Jeg dro på en fest der 
det var en fyr som hadde kledd seg ut i 
kanindrakt. Da følte jeg meg fremmedg-
jort», sa han til Universitas da han i 2010 
ble intervjuet om sin studietid.
– Hvorfor ble du lege?
– Jeg vet ikke om jeg har noen god 
forklaring på det. Jeg var tidlig interes-
sert i faget, og syntes at det virket som et 
spennende yrke, men jeg hadde også mye 
tvil, for det var mye annet som var inter-
essant, men jeg endte nå opp med å søke 
på medisin. Jeg husker at jeg tenkte at 
jeg vet ikke hvorfor jeg gjør dette, men 
at det føltes bra.

I 2005 ville regissør Joachim Trier 
nemlig ha Anders med i sin første film, 
Reprise, men medisinstudenten hadde 
«absolutt ingen planer», som han sier, 
om å skulle gå tilbake til filmen. 

– Det var helt tilfeldig at jeg havnet i 
filmbransjen igjen, sier han. 

Men Reprise, som kom i forkant av 
Oslo 31. august, ble altså i stedet «the 
turning point» i Anders’ karriere.

Eksponert. Det begynner å bli mange 

– Har bidratt som lege
– Han var intellektuelt 
imponerende og emo-
sjonelt tilstedeværende, 
det var en unik blan-
ding, sier Joachim 
Trier (bildet) regissør 
av Reprise og Oslo 31. 
august. I Reprise lett 
filmteamet nesten i det 
uendelige for å finne 
en troverdig person i 
rollen som en ung og lovende forfatter som senere 
blir psykisk syk.

– Det var kanskje den vanskeligste rollen å besette, 
men til slutt hadde vi ingen tvil. Det var bare Anders 
som kunne være denne Phillip. Og etter det så ble vi 
venner, sier han.

Bidratt som lege. – Jeg føler at han også har bidratt 
som lege. Han ble en sparringpartner for meg. Spe-
sielt i Oslo 31. august kom han inn tidlig og gjorde 
research i forhold til rusbehandling og psykiatri.

– Så har vi selvfølgelig jobbet mye med bland-
ingen av planen, forberedelsen, nøyaktigheten og 
emosjonell tilstedeværelse. Det er muligens en lege-
ting, dette med å ha kunnskapen, men være åpen 
for øyeblikket i møte med pasienten. Man kan ende 
med å utelukke noe fordi man ikke har et stort nok 
blikk på situasjonen: Hva er det som egentlig skjer?

Trier ser de samme egenskapene hos skuespilleren, 
og trekker fram Anders interesse for tematikk og dra-
maturgi, og at han ikke bare utfører en tildelt rolle.

– Du må prøve å ikke bli låst i en idé du kommer 
med fra starten, men beholde åpenheten og likevel 
stole på de opptrente instinktene du har for den fil-
men og den scenen. 

– Jeg føler at det morsomme er at midt opp i 
denne perfeksjonismen så har han spilt bassgitar, 
skuespill og lagd revyer. 

– Det er en slags dialektikk i Anders. Vi har hatt en 
evig samtale som går sånn: Han sier «jeg er en jack of 
all trades, master of none». Og jeg sier, «nei du er en 
renessanse-mann, min venn». 

– Han skal få lov til å gjøre dette kaotiske i mange 
retninger, men selv tror jeg ikke at han har opplevd 
det som bare lett, da, sier Joachim Trier.
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portrettintervjuer, filmer, og magasinfor-
sider, selv om en del har foregått i Frankrike, 
og under den norske kjendisradaren. I 2006 
ble han kåret til årets «mest sexy mann».
– Det å være så eksponert, det ligger jo en 
slags sårbarhet i det? 
– Det er jo noe du må venne deg litt til, når 
du jobber som skuespiller. Det ligger jo i 
yrkets natur. Jeg tror kanskje jeg var litt mer 
stressa for det før enn jeg er nå, sier han. 
Anders ønsker likevel ikke at skuespiller-
jobbingen blir et tema for konsultasjonene.

– I den grad det er noe som bringes 
opp av pasienten så prøver jeg å vri 
samtalen over i det faglige igjen: 
«Det er ikke det vi skal snakke om».  
Han vil heller ikke bli en såkalt «kjendis-
lege», som er kjent i kraft av legerollen.

– Jeg tror at dersom du har et psykisk 
problem, dersom du skal gå i samtaleterapi, 
så kan jeg se for meg at det er pasienter som 
mener at terapirommet skal være helt fritt 
for noen som helst assosiasjoner. Man vil 
kanskje ikke se sin lege eller sin terapeut 
dukke opp i pressen i tide og utide i forbin-
delse med noe helt annet. Jeg vet ikke helt 
hvorfor det kan være sånn, men jeg tror det 

kan være slik. Så kan det selvsagt være noen 
som mener at det er helt motsatt, det vet 
jeg jo ikke.

I Oslo 31. august treffer hovedpersonen 
Anders en kamerat, spilt av Hans Olav 
Brenner, som har endt som en tilsynelatende 
lykkelig familiefar og forsker, hvis tilværelse 
består av «å skrive artikler som ingen leser», 
som hovedpersonen diplomatisk formulerer 
det, før de skilles.
– Skille du ønske at det var deg? At du kunne 
sette deg ned med ditt enzym og forske på det 
i fem år og ta doktorgrad, holde doktormid-
dag og tenke at nå er du kommet dit du vil?
– Noen ganger tenker jeg at jeg burde satset 
på én ting. Og hvor bra kunne ikke det blitt, 
om jeg hadde hatt evnen til å gjøre én ting, og 
gjøre det 100 prosent. Men etter som tiden 
har gått, har jeg avfunnet meg med at jeg ikke 
er sånn. Jeg prøver å gjøre det beste ut av det 
heller enn å si at alt skulle vært annerledes. 
Men det er klart at når jeg har problemer med 
å få kalenderen til å henge sammen, og jeg 
ikke tjener penger, fordi det er et ustabilt liv 
sånn økonomisk, så kan jeg jo noen ganger 
ønske at jeg hadde et liv som er mer A4.
– Hvis du vil ut av disse melankolirollene, 

hvilke roller kunne du tenke deg å gjøre 
framover? Hva er drømmerollen? 
– Rollen i Oslo 31. august er jo på mange 
måter drømmerollen. Det er en rolle jeg 
setter veldig høyt, det er en spennende 
karakter å framstille. Men jeg kunne jo 
tenke meg å gjøre roller som ikke er så 
sørgelige. Jeg gjorde jo rollen i Mammon, 
og den i Nobel som kommer. Det er litt vik-
tig for min egen del at jeg gjør noe annet, 
og det kan være bra som skuespiller at man 
utvider registeret og territoriet litt. 
– Men det er ikke noe spesielt du kunne 
tenke deg å ha gjort, da? 
– Jeg synes at jeg har vært nokså heldig med 
det jeg har gjort, men jeg skulle gjerne ha 
gjort mer komedie.

Anders har flyttet fra hippe Grünerløkka 
og inn i oldefarens trehus fra 1915 i Ullevål 
hageby, der han har vokst opp. 
– Det er kanskje ikke så mye pønker igjen i 
deg? Er han blitt litt borte underveis?
– Jeg har nok noe i meg som er litt opposi-
sjonelt. Jeg har jo aldri vært en pønker sånn 
stilmessig, men jeg har en dragning mot 
å ikke gjøre ting helt A4. Det er vel noe 
pønka med det, kanskje? ■
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