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AVTALESPESIALISTER 
EKSKLUDERES FRA 
ANBUDS KONKURRANSER
«De skulle ta med seg mine synspunkter i det 
videre arbeidet med avtalespesialistene»

FOR FÅ HJEMLER TIL Å 
DEKKE PASIENTBEHOVET
«Ikke en satsning av stor betydning i 
forhold til Helse- og omsorgsminister Bent 
Høie sine uttrykte forventninger»

ABORTDEBATTEN HAR  
IKKE FØRT TIL NOEN REELL 
FORANDRING 
«Dette er en seier for Kristelig Folkeparti som 
vil få store konsekvenser for noen kvinner»

LIS-LEGE RAPPORTERER OM 
KATASTROFALE TILSTANDER I 

GRESKE FLYKTNINGLEIRER
Ber norske myndigheter  

gå foran som et godt eksempel i en 
feilet europeisk flyknings politikk.
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LEDER

av landets fremste spesialister innen fagfeltet sier til 
Legekunsten at de endringene som nå kommer ikke 
vil føre til færre fosterreduksjoner, men muligens flere. 
Debatten rundt abortloven er ikke det som bekymrer 
fagmiljøet først og fremst, men at de nå må vente til 
neste stortingsvalg før det eventuelt kommer noen 
endringer i bioteknologiloven.

Norge bør gå foran som en 
humanitær stormakt

Rune Geisnes
Ansvarlig redaktør

Så kjære statsminister, det 
sitter 3000 barn internert  
på en gresk øy som trenger 
din hjelp

Statsminister Erna Solberg oppfordret før jul norske 
kvinner til å få flere barn. Da er det kanskje ikke så 
overraskende at statsministeren valgte å gå i regjering 
med et parti, der den nye barne- og familieministeren 
tidligere har uttrykt at kvinner som ønsker å ta abort bør 
føde barnet, for så å adoptere det bort til kvinner som 
ønsker seg barn. Ser man på den fremtidige norske 
økonomien og en stadig voksende eldrebølge, så kan 
man godt forstå at det det trengs en tilvekst av barn her 
til lands. Så kjære statsminister, det sitter 3000 barn 
internert på en gresk øy som trenger din hjelp.

L IS-lege Hanne Heszlein-Lossius og general-
sekretær i organisasjonen Dråpen i Havet 
forteller til Legekunsten om en flyktning krise 

som på langt er over og som nærmer seg briste-
punktet. De utfordrer norske myndig heter til å gå 
foran som et godt eksempel, i det de karakteriserer 
som en feilet europeisk flyktning politikk. 

På øya Lesvos ligger det som beskrives som 
verdens verste flyktningeleir, Moria. Leiren har en 
kapasitet til å huse 3000 mennesker. Per i dag er 
den overfylt med 9000 flykninger, og en tredjedel 
av disse er barn. Blant disse så forekommer 
selvmordsforsøk daglig, og flere barn går rundt med 
arr etter selvskading. Flere hjelpeorganisasjoner 
har beskrevet forholdene i leiren som en humanitær 
katastrofe.

LIS-legen oppfordrer den norske legestanden til å 
ta del i det frivillige arbeidet som flere av hennes 
kollegaer allerede har gjort i flyktningeleirene. Selv 
om hun beskriver selve arbeidet legene utfører der 
nede som brannslukking, og at den viktigste jobben 
gjøres hjemme ved å informere myndighetene om 
hvor katastrofal situasjonen er, så er det fortsatt 
viktig at landets leger hjelper menneskene der 
de er i nød. Spesielt med tanke på at vi har en 
regjering som tidligere har nektet et brannskadet 
barn behandling ved Hauke land universitetssjukehus 
i frykt for at barnet og hans familie skulle få asyl i 
Norge.

Heszlein-Lossius har et godt poeng når hun sier 
at Norge ikke kan ikke ta imot alle, men at vi kan 
begynne med å ta imot 200 barnefamilier, så vil 
kanskje Tyskland, Sverige og andre land følge 
etter og gjøre det samme. Hvor lenge kan norske 
myndigheter sitte på gjerdet uten å foreta seg noe? 
Norge har tidligere prøvd å returnere flyktninger 
som har kommet fra Helles ved å gjemme seg bak 
Dublin-avtalen, når det strengt tatt skulle ha gått den 
andre veien.

Men ved inngangen til det nye året, så var det en 
annen politisk het potet som skulle vise seg å oppta 
landets politikere, nemlig abortloven av alle ting! En 
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2 018 er over og det er tid for ettertanke og 
oppsummering. Det har var et år med mange 
viktige saker og prosesser for PSL.

Omdisponering og utfasing av hjemler har vært den 
saken som PSL i samarbeid med Jus og arbeids-
livsavdelingen har jobbet desidert mest med dette 
året. Prosessen i Helse Sør-Øst har fått størst opp-
merksomhet selv om omdisponering har vært benyttet 
og er benyttet i alle RHFene. For eksempel er en 
rekke generelle indremedisinhjemler blitt omgjort til 
hjem ler innen kardiologi og lungemedisin de siste 
10 årene. PSL har understreket at de fagmedisinske 
begrunne lsene må være det viktigste i slike avgjørelser. 
Konsekvensanalyser og pasientenes behov bør være 
sentrale føringer. Rammeavtalens bestemmelser må 
følges slik at eventuelle fremtidige omdisponeringer 
foregår formelt riktig. Her må PSL fortsatt følge med!

Fjorårets tarifforhandlinger resulterte i brudd. Dette skjer 
ikke ofte, og kom som en følge av fastlegekrisen og 
kravet om tilstrekkelig friske midler for å redde ordningen. 
I en slik situasjon var det selvsagt at PSL stilte seg 
solidarisk med Allmennlegeforeningen. Prosessen og 
resultatet av forhandlingene evalueres. Dette også som 
en forberedelse til inneværende års oppgjør. I slutten av 
januar er det møte i takstutvalget og prosessen fram mot 
forhandlingene starter. Ber dere om å melde forslag til 
endringer i takster til representantene i takstutvalget!

Møtene med RHFene har vært regelmessige i året som 
har gått. På disse møtene har det blitt diskutert og startet 
prosesser som er viktige for at avtalespesialistene i enda 
større grad skal være likeverdige samarbeidspartnere 
med HFene. 

Disse har blant annet vært:  

•  LIS i avtalepraksis
Det foreligger en økonomisk modell og en avtalemal. 
Ordningen vil tre i kraft fra 1.mars 2019 samtidig med 
reglene for ny spesialistutdanning.    

Det har vært et mål at modellen skal sikre forutsigbarhet 
for avtalespesialistene. Inntak av LIS skal ikke medføre 
økonomisk tap for avtalespesialisten. Dere som er 

interessert i å inngå avtaler oppfordres til å ta kontakt med 
Legeforeningen for råd i forbindelse med avtaleinngåelse.

•  Rettighetsvurdering
Helse Vest er ansvarlig for pilotering som planlegges 
iverk satt i løpet av 2019. Denne vil inkludere ulike 
modeller og undersøke om IKT-systemene er tilstrekkelige 
i forhold til å sikre god samhandling 

•  Samarbeidsavtalene 
Veileder og endelig mal til avtaler mellom avtale-
spesialistene og HFene forelå i 2016. Mange har hatt 
uformelle avtaler. RHFene ønsker at alle avtale spesialister 
skal ha formelle avtaler med HFene innen utgangen av 
inneværende år. HFene har fått i oppgave å initiere dette. 
Her kan imidlertid den enkelte avtalespesialist også være 
pådriver. På denne måten kan vi påvirke slik at avtalene 
blir mellom likeverdige parter slik intensjonen er!  

Møtene med RHFene fortsetter. På det første møtet starter 
diskusjonen om eventuell protokolltilførsel til ramme  avtalen. 
Det har vært en oppfatning at eksi ster ende ramme avtale 
er god. Det er imidlertid tre år siden avtalen ble ferdig for-
handlet. I stedet for en kom plett reforhandling av avtalen er 
partene enige om å gjøre presiseringer og mindre endringer.

Avtalespesialister er en del av den offentlige helse tjenesten 
samtidig som vi er selvstendig nærings drivende. I tillegg 
er vi blant annet arbeidsgivere og bedrifts ut viklere. Vi har 
mye ansvar og autonomi som mange av oss verd setter. 
For å beholde dette er det imidlertid viktig at vi setter oss 
inn i rammeavtalen og annet regelverk, sam arbeider med 
helseforetakene og sørger for god pasientbehandling.

På denne måten kan hver enkelt av oss ivareta det gode 
omdømmet som avtalespesialister fortjener å ha.  
De beste ønsker for nye året!

KJÆRE KOLLEGER!

Frøydis Olafsen 
Leder i PSL

PSL LEDER
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Han tror ikke det utgjør noen stor 
økonomisk forskjell for et helseforetak 
om de benytter en avtalespesialist eller 
en hel privat spesialist, men at det nok 
er mere uforpliktende å til dele anbud til 
de helprivate da de ikke har noen drifts
avtale. Dølvik sendte i juni i fjor et brev 
til Helse SørØst RHF der han blant annet 
stilte spørsmål om hvorfor kon kurranse
kravene for anskaffelse av somatiske 
spesialisthelsetjenester hadde endret seg 
fra 2011, da han sist vant frem i en anbuds
konkurranse. Han har fortsatt ikke fått svar 
på dette spørsmålet.

RHF’ENE SOM LEGGER FØRINGENE 
FOR ANBUDKONKURRANSER
Han påpekte i brevet at 
anskaelsesregelverket ble tolket på en 
annen måte enn tidligere, blant annet ved 
avtalespesialister fikk nye krav om at de 
ikke kunne benytte egne loka liteter eller 
operasjonsstuer dersom de hadde blitt, 
eller ble brukt til virksomhet som avtale

spesialist. Han forteller det er opp til de 
enkelte regionale helseforetakene om hvilke 
føringer som skal benyttes i anbudsrunder 
ved anskaffelse av spesialisthelsetjenester, 
og at disse praktiseres forskjellig hos de fire 
RHF’ene.

  Det eneste svaret jeg har fått er i 
form av et brev som var signert av Gro Vik 

Knutsen i Helse SørØst RHF, der det ble 
informert om at de hadde mottatt brevet, noen 

AVTALESPESIALISTER EKSKLUDERES 
FRA ANBUDSKONKURRANSER
Tidligere PSL-leder Sverre 
Dølvik meldte sin egen praksis 
på en anbudskonkurranse 
i 2017, men søknaden ble 
avvist av Helse Sør-Øst 
RHF. Forklaring på avslaget 
var at praksisen hadde 
en operasjonsstue som 
tidligere hadde blitt benyttet 
i avtalepraksis til å utføre 
offentlige operasjoner.

Tidligere PSL-leder Sverre Dølvik stiller seg spørrende til hvorfor Helse Sør-Øst RHF har endret på konkurransegrunnlaget i anbudskonkurranser om anskaffelse 
av somatiske spesialisthelsetjenester. Han mener føringene som benyttes i dag ekskluderer avtalespesialister fra i delta. 

I brevet sto det at de skulle 
ta med seg mine syns-
punkter i det videre arbeidet 
med avtale spesialistene
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AVTALESPESIALISTER EKSKLUDERES 
FRA ANBUDSKONKURRANSER

Skulle det være noen logikk i argumentet for 
at man ikke kan operere i en operasjonsstue 
hvor man tidligere har hatt en offentlig 
avtale, så må man nesten anskaffe seg nye 
lokaler for hver gang man skal operere, noe 
som i realiteten er umulig, sier Dølvik.

KONKURRANSEKRAV ETTER EGET 
ØNSKE
Han mener Helse SørØst praktiserer regel
verket for anbudskonkurranser annerledes 
i dag enn det de gjorde før 2017, og at 
av tale spesialistene tidligere konkurrerte på 
lik linje med de helprivate da det ikke var 
noen føringer på bruk at utstyr og lokaler 
i kon kurransegrunnlaget. Dølvik forklarer 
han ikke har inntrykk av at det er et bestemt 
regelverk Helse SørØst RHF følger, men at 
de har laget disse konkurransekravene etter 
eget ønske.

  Helse og omsorgsminister Bent 
Høie sitt mantra var for noen år siden at 
man skulle benytte ledig kapasitet hvor 
den fantes, uten å la seg påvirke av noen 
bin dinger. Jeg lurer på hvor det har blitt 
av Bent Høie sitt slagord. Helse SørØst 
RHF nekter i realiteten en del av helse
vesenet som har ledig kapa sitet til å 
bruke den. Enkelte avtale spesialister som 
ikke har hundreprosent hjem ler har ofte 
ledig kapasitet, og kunne ha ut ført disse 
operasjonene i den tiden de har til dispo
si sjon utenom sine avtalehjemmeler, sier 
Dølvik.

omsorgskomiteen på Stortinget, men de har 
jeg ikke fått noe svar ifra, noe jeg heller 
ikke forventet, sier Dølvik.

UREALISTISKE PREMISSER FOR 
AVTALESPESIALISTENE
Et argument for at avtalespesialister ikke 
kan benytte utstyr og lokaliteter som 
har eller blir brukt avtalepraksis, er at 
avtalespesialistene får offentlig støtte 
via driftstilskudd og refusjon. Dølvik 
poengterer at driftstilskudd og refusjon 
ikke gjelder for de typene operasjoner 
det er snakk om, og at de heller ikke har 
noen offentlige takster for disse typen 
operasjoner. Han mener derfor at avtale
spesialistene bør stå på lik linje med de 
helprivate spesialistene når det gjelder å 
konkurrere om disse anbudene. 

Skulle det være noen 
logikk i argumentet så 
må man nesten anskaffe 
seg nye lokaler for hver 
gang man skal operere

Jeg lurer på hvor det har blitt av Bent Høie 
sitt slagord. Helse Sør-Øst RHF nekter i 
realiteten en del av helsevesenet som har 
ledig kapasitet til å bruke den

tilbakemelding utover det har jeg ikke fått. 
I brevet sto det at de skulle ta med seg 
mine synspunkter i det videre arbeidet med 
avtalespesialistene. Jeg tok også opp denne 
tematikken på PSL sitt landsrådsmøte i 
høst, der jeg spilte ballen videre til styret 
i PSL om at de skulle følge denne saken 
videre med Helse SørØst RHF. Jeg 
sendte også en kopi av brevet til Helse og 

  Blant de helprivate spesialistene som 
nå får offentlige avtaler er det flere som har 
hatt lignende avtaler tidligere, og dette er jo 
også offentlige midler som de har brukt til 
å investere i utstyr, lokaler og vedlikehold. 
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Salvesen er spesialist i fødselshjelp og kvinne
sykdommer, med spesialkompetanse i ultralyd 
og fostermedisin. Han forteller at aborter 
utføres oftere med medisiner enn kirurgiske 
inngrep, og legene ser at antall aborter går 
ned. Salvesen er derfor forundret over at dette 
ble den store politiske saken ved inngangen 
til det nye året. Han forstår at det er en viktig 
prinsipiell debatt med tanke på at kvinner som 
tidligere kunne bestemme selv nå må i nemnd, 
men tror ikke endringene vil føre til noen 
ekstra belastning for de få kvinnene som velger 
å ta denne vanskelige beslutningen hvert år. 

VIL I PRAKSIS IKKE FØRE TIL NOEN 
ENDRING FOR KVINNEN

  Det blir født cirka tusen tvillinger hvert 
år, og i fjor var det åtte fosterreduksjoner 
av friske tvillinger, noe som utgjør under en 
prosent. De få som ønsker fosterreduksjon, 
er ofte kvinner i en vanskelig livssituasjon, 
og som har tenkt nøye igjennom valget sitt. 
Når de legger frem sine begrunnelser for en 
nemnd, så tror jeg nemnda alltid vil si ja. 
Jeg tror praksis vil være som før, og at dette 
ikke vil medføre noen større belastning for 

ABORTDEBATTEN HAR IKKE FØRT TIL NOEN REELL FORANDRING 
Kjell Åsmund Blix Salvesen 
er en av to leger som utfører 
foster reduksjon i Norge. 
Han er fornøyd med at 
paragraf 2c ikke ble fjernet, 
men forteller at det er bred 
aksept i fagmiljøet for en 
endring i lov tolkningen av 
selvbestemt fosterreduksjon 
av tvillinger. Noe han finner 
bekymringsverdig er at KrF 
nå har fått vetorett i forhold til 
bioteknologiloven.

Kjell Åsmund Blix Salvesen mener nå som politikerne har begynt å diskutere abortloven, at det også er på tide at de diskuterer bioteknologiloven på nytt.

Jeg tror ikke endringene 
fører til færre foster  reduk-
sjoner, men kanskje flere

kvinnen enn det er i dag. Nemnden er ikke 
en stor stygg ulv som sitter og kryssforhører 
kvinnen om hennes begrunnelser. Dette er 
fornuftige og kloke mennesker som er satt til 
å forvalte norsk abortlov, og det gjør de på en 
samvittighetsfull og god måte, sier Salvesen.  

St Olavs Hospital utfører som eneste sykehus 
i landet i underkant av tjue fosterreduksjoner 
per år. I fjor var det fem trillinger, fem 
tvillinger der den ene var syk og den andre 

skal fosterreduksjon av både friske og syke 
tvillinger behandles i nemnd. Vi må huske at 
dette gjelder et veldig lite antall kvinner. Jeg 
tror ikke endringene fører til færre foster
reduksjoner, men kanskje flere. Dette har 
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frisk og åtte tvillinger der det var selvbestemt 
fosterreduksjon før uke tolv der det begge 
fostre var friske. Når det gjelder trillinger 
og firlinger, så debatteres den medisinske 
gevinsten ved fosterreduksjon. Ved firlinger 
er legene overbevist om at det er en 
medisinsk gevinst, og ved trillinger mener de 
at det kan være en medisinsk gevinst.

  Slik endringen ser ut til å bli, vil dette 
kun gjelde friske tvillinger før uke 12. Nå 

ingen ting med den politiske lovendringen å 
gjøre, men at den intense debatten rundt temaet 
nå gjør at de aller fleste kvinner i Norge vet om 
muligheten for fosterreduksjon. Selv om man 
vet at det blir nemnd, så kan det faktisk hende 
at antallet nå vil øke, sier Salvesen. 

BIO TEKNOLOGI LOVEN PÅ  
STEDET HVIL

 Alvorlig sykdom hos tvillinger oppdages 
ofte ikke før i uke 18, fordi kvinner i Norge 
ikke får tilbud om tidlig ultralyd på grunn av 
bioteknologiloven. Er det alvorlig sykdom 
hos den ene tvillingen så kan det utføres 
abort så sent som i uke 21+6. Det kan være 
på grunn av ryggmargsbrokk, store hjertefeil, 
misdannelser i hjernen og i enkelte tilfeller 
Downs syndrom, sier Salvesen. 

Ettersom politikerne nå har begynt å diskutere 
abortloven, mener han det også er på tide 
at de diskuterer bioteknologiloven på nytt. 
Fag miljøet har lenge hatt et ønske om at 
kvinner skal få muligheten til ultralyd i tolvte 
svangerskapsuke, da dette blant annet kan 
avdekke kromosomavvik slik som trisomi 21.

LIKHET FOR LOVEN, OG LIK 
PRAKSIS FOR ALLE KVINNER
Dagens praksis til selvbestemt fosterreduksjon 
av friske tvillinger kom som en lovfortolkning 
i 2016. Fagmiljøet argumenterte sterkt imot da 
de mente det burde være forskriftsbehandlet, 
slik at det kunne behandles i nemnd på lik 
linje med andre kvinner. Han forteller det 
har vært utfordrende at vi som eneste land i 
Europa har tillatt selvbestemt tvillingabort av 
friske tvillinger, og at dette ikke har vært noen 
god medisinsk praksis. 

 Dette er ingen innstramning av abort
loven annet enn på et prinsipielt politisk 
grunnlag. På papiret så kan det tolkes som 
en innstramming av kvinnens rett til å 
bestemme selv, men på grunn av at dette i 
praksis er et inngrep som tidligst gjøres i 
tolvte svangerskapsuke, så mener jeg kvinner 
med tvillinger skal behandles på lik linje som 
kvinner med ett foster, sier Salvesen.

ABORTDEBATTEN HAR IKKE FØRT TIL NOEN REELL FORANDRING 

Dette er en seier for 
Kristelig Folkeparti som 
vil få store konsekvenser 
for noen kvinner

  Det er på høy tid at det gjøres endringer 
i bioteknologiloven, så det som virkelig 
bekymrer meg, er ikke abortdebatten, men at 
Kristelig Folkeparti nå har fått vetorett mot at 
det gjøres endringer i denne loven. Dette er en 
seier for Kristelig Folkeparti som vil få store 
konsekvenser for noen kvinner. Eggdonasjon 
og assistert befruktning av single kvinner vil 
ikke bli tillatt i Norge de neste to år, selv om 
det er et flertall på Stortinget for å innføre det. 
Det samme gjelder tilbud om tidlig ultralyd 
og utvidet bruk av NIPTtesten, som nå heller 
ikke vil bli innført, sier Salvesen.  

Det eneste som vil endre 
seg for kvinnen i forhold 
til dagens praksis er 
tidspunktet for når dette 
dokumentet signeres

Han mener det er viktig med likhet for loven, 
og lik praksis for alle kvinner. Og at den eneste 
endringen for kvinner som ønsker selvbestemt 
fosterreduksjon av friske tvillinger, blir at 
de nå skriver under på be gjær ingen i tolvte 
svanger skapsuke fremfor å gjøre det tidligere. 

  Kvinner som ønsker å få utført dette 
inngrepet, reiser fra hele landet til Trondheim. 
Nå slipper de kanskje å reise hit flere ganger, 
fordi de kan signere begjæringen, få den 
behandlet i nemnd og få utført inngrepet på 
samme dag. Jeg tror at det eneste som vil 
endre seg for kvinnen i forhold til dagens 
praksis er tidspunktet for når dette 
dokumentet signeres, sier Salvesen. 
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VILLE HA VÆRT MENINGS LØST Å 
FJERNE PARAGRAF 2C
Motstandere av paragraf 2c har kalt ordlyden 
diskriminerende, og brukt dette som argumen
ta sjon for å få den fjernet. Blant annet så har 
levedyktighet som begrep blitt brukt av mot
standerne, men som ikke er nevnt i paragraf 
2c, red. anm, og hvor grensen skal gå for når 
begrepet kan benyttes. Salvesen forklarer 
derimot at det kan være utfordrende for legene 
å sette en klar grense for hva de skal definere 
som alvorlig syk dom hos fosteret, men at 
paragraf 2c er vik tig for å kartlegge hvorfor 
kvinner ønsker abort. 

fortsatt ville fått innvilget abort, men vi 
hadde mistet oversikten over hvilke fostre 
som er alvorlig syke eller hvorfor kvinner på 
grunn av andre livssituasjoner vil ta abort, 
sier Salvesen.

MEDFØRER STØRRE RISIKO FØR 
TOLVTE UKE

  Fosterreduksjon ved tvilling abort er 
noe helt annet en vanlig abort. Det utføres 
cirka 12 000 aborter i Norge hvert år, og 
nesten alle utføres i uke ni med medisiner. 
Foster reduksjon er et kirurgisk inngrep som 
aldri utføres før i tolvte uke på grunn av økt 
risiko for både mor og barn, og derfor mener 
vi det er medisinsk riktig å ikke utføre denne 
prose dyren på et tidligere tidspunkt, sier 
Salvesen.   

Et argument fra de politiske partiene som er 
imot endringene, er at dette kan føre til flere 
aborter ved at kvinner velger og aborterer 
begge tvillingfostrene fremfor foster reduk
sjon, dette tror ikke Salvesen er et reelt 
argument.

  Diskusjonen om en kvinne skal føde 
barnet eller ta abort, tror jeg hun har hatt 
med seg selv lenge før hun får vite om det er 
tvillinger eller ikke. At noen velger å ta abort 
av begge fostre når de blir informert om at de 
kan ta fosterreduksjon i nemnd etter uke 12, 
ser jeg på som lite sannsynlig, sier Salvesen.

Firlinger eller flere: Svangerskap med 
fire eller flere fostre er forbundet med høy 
risiko for senabort eller for tidlig fødsel. 
I Norge anbefaler vi foster reduksjon av 
firlinger fordi risikoen for død eller alvorlig 
skade blant for tidlig fødte barn er langt 
høyere enn risikoen for kom plika sjoner 
ved inngrep.

Trillinger: Utfallet av trilling svanger skap 
er vanligvis bra. Noen studier har vist at 
det blir færre for tidlige fødsler og færre 
svangerskapskomplikasjoner ved å gjøre 
fosterreduksjon av trillinger, men den 
medisinske gevinsten er liten. Avgjørelsen 
om fosterreduksjon tar legen i samråd 
med deg/dere etter grundig informasjon.

Tvillinger Lovavdelingen i Justis de parte -
mentet har avgjort at foste r redu k sjon skal 
vur deres i henhold til lov om svanger-
skaps  av brudd. Du kan dermed selv 
be gjære fosterreduksjon før utgan gen av 
12. svanger skaps uke (før uke 12+0). Det 
er ikke vist medi sinsk nytte av å redusere 
tvilling  svanger skap hos en frisk kvinne 
der begge fostrene er friske.

Cirka ti til tjue prosent av alle tvillinger 
er eneggede med felles morkake. En 
kan ikke utføre fosterreduksjon dersom 
fostrene har felles morkake.

KILDE: STOLAV.NO    

FOSTERREDUKSJON AV  
FRISKE FLERLINGER

Det vil si at de som har  
et sykt foster eller en  
van skelig livssituasjon, 
fortsatt ville fått innvilget 
abort

  Det er ikke lett for oss å bestemme 
om fosteret er levedyktig eller ikke. Med 
ultralyd av fosteret i uke 12 og uke 18, kan 
det være vanskelig å sette alvorlighetsgraden 
av sykdom, og forutsi om barnet vil dø før, 
under eller etter fødsel. Hadde paragraf 2c 
blitt fjernet, hadde kvinner blitt behandlet etter 
paragraf 2a og 2b. Det vil si at de som har et 
sykt foster eller en vanskelig livssituasjon, 
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FRA HÅP TIL HÅPLØSHET
LIS-lege i anestesiologi ved Voss sjukehus, Hanne Heszlein-Lossius, forteller om katastrofale 
tilstander i greske flyktningeleirer. Nå ber hun norske myndigheter gå foran som et godt 
eksempel i en feilet europeisk flykningspolitikk.

TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: MARCO NARDELLI

Hanne HeszleinLossius 
har nettopp returnert fra 
et tidagers opphold på 
den greske øya Lesvos 
hvor Morialeiren ligger, 
den beskrives som 
en av verdens verste 

flyktninge leirer. Flyktningeleiren som i 
utgangs punktet har en kapasitet til å ta imot 
3000 flykninger, huser nå i overkant av 9000 
mennesker, en tredjedel av disse er barn. Hun 
beskriver flyktningkrisen som en humanitær 
katastrofe, og at krisen er mye større en det 
man får inntrykk av i media.

Den viktigste jobben vi 
kan gjøre er her hjemme, 
og det er å rapportere til 
våre myndigheter om hvor 
katastrofal situasjonen er

  Når jeg var på Lesvos første gang i 2015 
så møtte jeg mennesker som hadde et håp om 
en bedre fremtid, det håpet har nå for svunnet. 
I et større perspektiv så er det å reise nedover 
som fri villig lege på korte opphold mindre 
viktig, det hjelper ikke nok. Den viktigste 
jobben vi kan gjøre er her hjemme, og det er 
å rapportere til våre myndigheter om hvor 
katastrofal situasjonen er, sier HeszleinLossius.
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BEHANDLER KONSEKVENSENE AV 
EN FEILET ASYLPOLITIKK
Ofte er flykningene barn som er traumatiserte 
av krigshendelser, selv om de fysisk kan være 
friske når de ankommer Morialeiren. Det 
legene nå ser er et enda større forfall, både 
psykisk og fysisk, og at dette er en direkte 
årsak av de umenneskelige forholdene de er 
tvunget til å leve under i leiren. De ser konse
kvensene av at folk har blitt sittende fast på 
årevis i dårlige flyktningeleirer, med mangel
fulle sanitære forhold og dårlige ernæring. 
Skabb, lus og infeksjonssykdommer er utbredt, 
og mange barn har psykososiale utfordringer.

Årsaken til de fleste helse-
problemene i Moria-leiren 
er forholdene de lever 
under. Arbeidet vi gjør nå 
er kun brannslukking

 Selvskading blant enslige mindreårige 
forekommer hyppig. Det har blitt vanskelig å 
gjøre en god jobb som lege der nede, og vi er 
der i større grad for å behandle konsekvensene 
av en feilet asylpolitikk. Man må til roten av 
det som har forårsaket problemet, og årsaken 
til de fleste helseproblemene i Morialeiren er 
forholdene de lever under. Arbeidet vi gjør nå 
er kun brannslukking, sier HeszleinLossius. 

INGEN POLITISK VILJE TIL ENDRING
Hun tror den helsemessige tilstanden til 
flykt ningene kommer til å forverre seg da det 
kon tinuerlig ankommer mennesker som er på 
flukt, og med tanke på at de som allerede er 
der sitter fast, så vil populasjonen i leirene kun 
øke. Hun ser ikke lyst på fremtiden i forhold til 
hvordan dagens situasjon er, og tror det må et 
politisk skifte til før det kommer noen endring.

  Når vi nå har rapportert at bistands
hjelpen slik den er per i dag ikke strekker til, 
så har vi fått klar beskjed fra politikere om 
at Norge forholder seg til Dublinavtalen, og 
at det ikke kommer på tale å gjøre noe annet 
enn å bidra til å hjelpe flyktningene der de er. 
Det er ikke et lett politisk landskap i Europa 
generelt å komme med dette budskapet, men 
jeg føler som lege at jeg kan ikke gjøre noe 
annet enn å varsle om hvor ille situasjonen er, 
sier HeszleinLossius.

Det er cirka 80 personer for 
hver dusj og rundt 70 personer 
per toalett, det lekker rå 
kloakk ut i telt der barn lever
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• Moria-leiren kritiseres av FN 
og andre menneske rettighets-
organisasjoner for å være over-
fylt og uegnet for mennesker. 
Flyktningene bor i grupper på 
opptil 30 personer per boenhet, 
stuet sammen i telt eller kon teinere 
med kun få centimeters avstand.

• Overbefolkningen i leiren er så 
ekstrem at folk venter i matkø så 
lenge som et halvt døgn på mat 
som i enkelte tilfeller er muggen. 
Det er cirka 80 per soner for hver 
dusj og rundt 70 personer per 
toalett. Det lekker rå kloakk ut i telt 
der barn lever. Seksuelle overgrep, 
knivangrep og selv mords forsøk 
har blitt daglig dags.

• Leger Uten Grenser har lenge 
påpekt de uverdige forholdene 
som flytningene på Lesvos må 
leve under. Organisasjonen 
behandler mange unge men nesker 
mot komplika sjoner knyttet til 
mangel på liv reddende medisiner, 
alvorlige volds skader, selv  skading 
og selvmordsforsøk.

• Mellom februar og juni 2018 viste 
det seg at nesten en fjerdedel av 
de 74 barna under 18 år som fikk 
mental helsehjelp av Leger Uten 
Grenser hadde utført selvskading 
eller prøvd eller vurdert å ta 
selvmord. Andre barn led av 
panikk anfall, angst, aggressiv opp-
førsel og store plager på grunn av 
gjen tatte mareritt.

HAUKELAND UNIVERSITETS
SJUKEHUS BLE NEKTET Å GI HJELP
Hun har fulgt enkelte familier igjennom de 
siste årene, blant de en brannskadd gutt og hans 
familie som var i Morialeiren. Den gangen 
reiste hun ned til Hellas for den norske organi
sa sjonen Dråpen i Havet. Gutten hadde blitt 
utsatt for store skader i en eksplosjons brann 
inne i leiren. Storebroren hans døde i eksplo
sjonen, og hans mor og lillebror ble sendt til et 
sykehus i Athen med tredjegrads brannskader.

  Gutten ble sendt til et barnesykehus uten 
en brannskadeavdeling, så jeg dro ned med en 
kurdisk oversetter for å kart legge hvilke tilbud 

sykehuset hadde, mens jeg fortløpende hadde 
kontakt med brann skadeavdelingen i Bergen. 
Haukeland universitetssjukehus kunne hjulpet 
denne gutten, men må selvsagt forholde seg 
til hva våre myndigheter bestemmer. Dråpen i 
Havet kontaktet daværende justisog inn
vandringsminister som fastholdt at Norge ikke 
kunne hjelpe. Fantastisk innsats fra en rekke 
frivillige førte til at gutten ble overflyttet til 
et sveitsisk sykehus med brann
skadeenhet. Etter mange operasjoner 

Dråpen i Havet kontaktet 
daværende justis-og inn-
vandrings minister som fast-
holdt at Norge ikke kunne 
hjelpe
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så går det bra med gutten i dag, og 
familien har fått opphold i Sveits, 

sier HeszleinLossius.

KLINIKK I TO KONTEINERE
Dette var fjerde gangen Hanne Heszlein
Lossius reiste til Hellas for å bistå med 
helse hjelp, og denne gangen reiste hun ut 
med organisasjonen MedGlobal, som er 
den eneste helseorganisasjonen som tilbyr 
helse hjelp inne i selve flyktningeleiren. Hun 
sam menlikner arbeidsoppgavene med det å 
jobbe på legevakten, men med betyde lige 
mindre muligheter for oppfølging og lang
tids hjelp. Klinikken består av to konteinere 
som fungerer som to legekontor, der man har 
hjelpe midler til å uføre den samme basal
hjelpen som hjemme i Norge.

  Det er mange pasienter, og det er ofte 
kaotiske tilstander. Vi har ingen direkte 
tilgang til laboratorier, røntgen og ventetidene 
er svært lange om man henviser. Selv om det 
minner om legevaktsarbeid hjemme, så er det 
en helt annen pasientpopulasjon. Her sender 
man ikke barn hjem til trygge omgivelser 
hvor de spiser seg mette og får tid til å komme 
seg, men snarere tilbake til et kaldt telt i 
vinterkulde uten strøm, sier HeszleinLossius.

  Da jeg var der for første gang i 2015 så 
var det mye håp og glede. Folk kysset bakken 
da de gikk av båtene. De var lykkelige for å ha 
overlevd og ha kommet trygt frem. Slik er det 
ikke i dag. Selv om foreldre eller besteforeldre 
var fortvilet og gråt, så var det alltid noen 
barn i nærheten som spilte, lekte og lo. Det er 

påfallende at det ikke lengere finnes barn som 
leker og har det moro, mange er helt apatiske. 
Jeg har aldri opplevd noe liknede før, sier 
HeszleinLossius.

BARN BLIR SITTENDE ALENE I 
MORIALEIREN
Nå i januar så hadde de en afghansk gutt som 
kom for å få legeundersøkelse ved klinikken 
hver dag. Hannes kollega fant ikke noe galt 
ved han annet enn at han var litt tynn, bleik og 

Det er påfallende at det 
ikke lengere finnes barn 
som leker og har det moro, 
mange er helt apatiske



      15

NYHETER/AKTUELT

ikke snakket så mye, men de følte at det var 
noe som ikke stemte. En annen kollega fant 
ut at han bodde i et eget område av leiren for 
dem som nylig har ankommet leiren, men 
som ikke er registrerte enda, i teltet som heter 
Newly Arrived. Dette syntes de var rart da de 
an tok han var mindreårig og at han alltid var 
alene.

Da det ble tatt røntgen for 
alders verifisering av gutten, 
så viste det seg at han var 
femten eller seksten år. 
Begge foreldrene hans var 
døde, og han var helt alene

i leirer i Hellas, Libya og Tyrkia, sier 
HeszleinLossius.

Ventetiden på å få behandlet sin asylsøknad 
kan ta fire år. Selv om folk blir flyttet fra 
skrekkleiren Moria og inn til fastlandet, 
så er det som oftest ikke snakk om noen 
permanente løsninger, men overflytning til en 
annen leir. Hun forteller at behovet etter leger 
som reiser til flyktningleirene for å jobbe er 
der kontinuerlig, men at det største behovet er 
at flere blir oppmerksomme på hva som skjer 
og hvilke tilstander det er i leirene.

  Reiser man dit som lege får man et 
godt innblikk i situasjonen, og det håper jeg 
flere av mine kollegaer anser som viktig, sier 
HeszleinLossius. 

  Da han ikke dukket opp en dag så dro 
min kollega ned til teltet for å finne han. Hun 
fant han inne på et rom i er krok, der han 
hadde en papplate som seng til å sove på. Det 
var fullt av folk der inne, og det stinket urin 
og avføring. Hun fikk innsyn i dokumentene 
til gutten, og det viste seg at han hadde sittet 
der siden april i fjor. Han var registrert som 
voksen, og han hadde falt helt ut av systemet 
uten å ha blitt fanget opp. Da det ble tatt 
røntgen for aldersverifisering av gutten, så 
viste det seg at han var femten eller seksten 
år. Begge foreldrene hans var døde, og han 
var helt alene. Da vi noe rystet fortalte dette 
til de som er ansvarlige i leiren, fikk vi til svar 
at dette ikke var noen unik historie. Han ble 
så forflyttet til en seksjon i leiren som er for 
enslige mindreårige, sier HeszleinLossius. 

FLYKTNINGKRISEN ER LANG  
FRA OVER

  På kort sikt så har jeg har utfordret 
norske politikere til å gå foran som et godt 
eksempel. Norge kan ikke ta imot alle, men la 
oss si at vi tar imot to hundre barnefamilier, så 
kan kanskje Tyskland, Sverige og andre land 
gjøre det samme. I et langsiktig perspektiv 
så må vi innse at verden er i endring, og at 
dette er ikke noe som kommer til å stoppe. 
Nordmenn har kanskje et inntrykk av at 
flyktningkrisen er over, men FN sine tall 
viser at det er like mange som flykter nå 
som for fire år siden. Europa har stengt sine 
gren ser, så da kan man spørre seg om hvor 
disse menneskene er. Jo, de er internert 
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TEKST: RUNE GEISNES. FOTO: DRÅPEN I HAVET 

OG LARS BREMNES ESE 

Dråpen i Havet er en frivillig organisasjon 
som jobber inne i de tre flyktningleirene 
Skaramangas, Elefsina og Nea Kavala på 
fastlandet. De er også er tilstede med et eget 
senter på utsiden av Morialeiren på øya 
Lesvos. Jacobsen forteller det ikke er forhold 
til å iverksette noen tilstrekkelig traume
behandling ved noen av leirene. Helse
hjelptilbudet til flyktningene er lavterskel, og 
langt ifra bra nok.

SYSTEMET HAR BRUTT SAMMEN OG EUROPA MÅ ENGASJERE SEG 
Trude Jacobsen, General se kretær i 
den norske organi sa sjonen Dråpen 
i Havet, for teller om dag lige selv-
mords forsøk og selvskading blant 
barn i Hellas sine flyktninge leirer. 
Det som skrem mer henne mest er 
hvor dan disse traumatiserte barna 
en gang skal klare å leve et vanlig 
liv ute i samfunnet, etter å ha sittet 
på årevis i flyktningleirer.

Europa må på banen, og Norge bør gå i bresjen som en humani tær-
stormakt, for å få med flere land om å opprette nye relokali serings-
avtaler for å avlaste asylhåndteringsprosessen, sier Trude Jacobsen.
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SYSTEMET HAR BRUTT SAMMEN OG EUROPA MÅ ENGASJERE SEG 

EUROPA OG NORGE MÅ PÅ BANEN
Dråpen i Havet samarbeidet med UDI i 2017 
da Norge hadde en relokaliseringsavtale om å 
ta imot 1500 flyktninger for å avlaste Hellas. 
Organisasjonen hjalp til med å forberede de 
menneskene som skulle reise til Norge, blant 
annet ved å bistå med norskundervisning. Det 
har ikke etterkant ikke vært noe samarbeid 
med norske myndigheter, da det ikke lenger er 
noen relokalisering fra Hellas til Norge.

 Det er barn som har mistet livsgnisten 
og selvmordsforsøk forekommer daglig, flere 
barn går rundt med arr etter selvskading. 
Det er frustrerende å se de greske myndig

hetene stå alene om å håndtere den kritiske 
situasjonen. Det er i størst grad i flyktninge
leirene ute på øyene der 15 000 mennesker 
oppholder seg at behovet for avlastning er 
prekært. Europa må på banen, og Norge bør 
gå i bresjen som en humanitær stormakt for å 
få med flere land, sier Jacobsen.

SYSTEMET HAR BRUTT SAMMEN
Hun snakket nylig med flykninger som hadde 
fått time til sitt første asylintervju i januar 
2023. Ofte så er dette familier med barn, der 
barna ikke kommer i gang med skolegang 
og livene deres blir satt på vent i årevis. Hun 
beskriver et system som er overbelastet, og 
at Hellas ikke får den hjelpen som trengs ifra 
andre EUland.

  Selv om ingen vil innrømme det, så kan 
det virke som hele asylhåndteringssystemet 
har brutt sammen. Det kom 50 000 mennesker 
til Hellas i fjor, og man må regne 
med at flyktningestrømmen fortsetter. 

Yrkesbakgrunnen til de som har reist nedover for Dråpen 
i Havet har vært alt i fra skuespillere, bibliotekarer, helse-
personell og advokater. De har et stort behov etter lærere, 
spesielt engelsklærere, da de har et undervisningsopplegg 
for både barn og voksne. 

Det kom 50 000 
mennesker til Hellas i fjor, 
og man må regne med 
at flyktningestrømmen 
fortsetter
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Jeg ser ikke noen annen løsning 
enn at Europa må gå sammen om å 
opprette flere relokaliseringsavtaler 

for å avlaste asylhåndteringsprosessen, sier 
Jacobsen.

EN LAVTERSKEL HELSESTASJON
De frivillige som reiser nedover til Hellas 
for Dråpen i Havet har ofte en variert 
bakgrunn. Yrkesbakgrunnen til de som har 
reist nedover har vært alt i fra skuespillere, 
bibliotekarer, helsepersonell og advokater. 
Hun forteller de har et stort behov etter 
lærere, spesielt engelsklærere, da de har et 
undervisningsopplegg for barn og voksne. 
Antall barn som kom til Hellas i fjor utgjør 
40 prosent av alle flyktningene.

  Vi driver ett mor barnsenter hvor 
vi har nær kontakt med gravide og de som 
nettopp har fått barn. Senteret funger som 
en lavterskel helsestasjon, der vi ikke har 
noen form for behandling, men når vi har 
frivillige personer med helsefaglig bakgrunn 
så anbefaler vi gjerne at de jobber der. De 
kan med sin profesjonelle bakgrunn eventuelt 
se om noen bør sendes videre til de som 
har ansvaret for helsehjelpen i leiren, sier 
Jacobsen.

VIRKER SOM OM EUROPA ER 
KOM FORTABLE MED DAGENS 
SITUASJON
Hun forteller det offentlige helsetilbudet er 

mangelfullt, og at de er lite synlige i 
leirene. Ventetiden på noe så enkelt som 
å få tatt en blodprøve ved mistanke av 
infeksjon kan ta opptil tre til fire uker. 
Det er kritiske i forhold til psykisk helse, 
og blant de som ikke sliter fra før, så er 
det mange som blir psykisk syke av de 
forholdene de må leve under i leirene.

  Det virker som om Europa er 
komfortable med dagens situasjon. Jeg 
vet ikke om det hjelper at flere barn 
dør, og om det vil påvirke situasjonen. 
Det som skremmer meg mest er 
hvordan disse traumatiserte barna en 
gang skal klare å leve et vanlig liv 
ute i samfunnet, etter å ha sittet på 
årevis i flyktningeleirer. De greske 
myndighetene må nok innrømme at de 
ikke håndterer dagens situasjon og ber 
om hjelp før noe skjer, men det er jeg 
ikke sikker på om de gjør, sier Jacobsen. 

De greske myndig-
hetene må nok 
innrømme at de ikke 
håndterer dagens 
situasjon og ber om 
hjelp før noe skjer

TOK MED KONA OG BARNA PÅ FERIE 
FOR Å HJELPE FLYKNINGER 

TEKST: RUNE GEISNES.  
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Utgangspunktet for turen var å oppleve med 
egne øyne det man til daglig har et distansert 
forhold til gjennom media. Det var konas ide 
å legge ferieturen til Hellas for å bidra i en 
flyktningeleir, men da på et kortere opphold. 
Dråpen i Havet har et minimumskrav på ti 
arbeidsdager til de som jobber frivillig, og som 
mange kombinerer med to ukers ferie.

  Vi hadde snakket med bekjente som var 
veldig positive til organisasjonen. Etter en del 
familiesamtaler så begynte vi å se på hvordan 
vi kunne gjøre dette til noe større, og som også 
barna kunne ta del i. På nettsiden så vi at man 
kunne søke på stilling som koordinator, der 
minimumstiden er på åtte arbeidsuker, med en 
ukes opplæring i forkant. Så da ble løsningen 
en uke ferie med familien, og ni arbeidsuker 
som koordinator, sier Ese.

EN MULIGHET TIL Å HJELPE FOR EN 
STUND
Han var litt skeptisk i starten både med tanke 
på økonomi og logistikk, men kona var fortsatt 
en pådriver for at de skulle gjennomføre turen. 
De forhørte seg med sine arbeidsgivere for å ta 
permisjon utenfor ferieperioden. Barnas skole 
var også støttende i forhold til turen, selv om de 
miste noen uker med undervisning. De leide en 
leilighet i Athen som familien hadde som base i 
de ukene Ese jobbet som koordinator.

Lars Bremnes Ese jobber til daglig 
som sosialfaglig behandler innen 
rusfeltet i spesialist helsetjenesten. 
Høsten 2018 reiste han til Hellas 
sammen med familien i ti uker for 
å jobbe som frivillig koordinator 
for Dråpen i Havet. 
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TOK MED KONA OG BARNA PÅ FERIE 
FOR Å HJELPE FLYKNINGER 

  Vi dro ikke nedover med noen ide om 
at vil skulle redde verden, noe som også 
ble klart for oss da vi kom dit. Men det ga 
oss muligheten til hjelpe noen i løpet av en 
begrenset tidsperiode. Det vi snakket om i 
forkant av turen, og noe jeg også kjenner 
på nå, er tankene og følelsene man sitter 
igjen med etter å ha kommet hjem til trygge 
Norge. Jeg har blitt godt tatt vare på av 
organisasjonen i etterkant, det hjalp også at 
jeg hadde med meg hele familien nedover, 
sier Ese.

ET POSITIVT ALTERNATIV I EN 
VANSKELIG HVERDAG
Skaramangasleiren består hovedsakelig av 
syriske, irakiske og afghanske flyktninger. 
Det er over 3000 mennesker som bor der, og 
over halvparten av disse er barn. Det er flest 
europeere som jobber frivillig i leiren, men 
hjelpearbeidere i fra SørAmerika, USA, 
Asia og det afrikanske kontinentet er også 
representert. Dråpen i Havet har kun eksistert 

i overkant av tre år, men har allerede hatt 
cirka 6000 mennesker fra rundt 60 forskjellige 
nasjonaliteter som har jobbet frivillig for 
organisasjonen. 

  Utenom å bistå med klær, mat, diverse 
utstyr og tilbudet om engelskundervisning, 
så er mye av jobben psykososialt arbeid. 
Vi prøver å gi folk en plass å være, og et 
alternativ til å isolere seg i konteinerne for 
å unngå at de blir psykisk syke. Selv om 
situasjonen er vanskelig, så føler jeg at vi 
utgjør en positiv forskjell i hverdagen til 
menneskene i leiren, sier Ese. 

MÅ MER ENN BARE ØKONOMISK 
STØTTE TIL
Han påpeker at den greske økonomien ligger 
med brukket rygg, og at det må mere enn 
økonomisk EUstøtte til for løse den pågående 
flyktningkrisen. Han mener vi i NordEuropa 
virker å være tilfredse med at vi ser mindre 
flykninger, med det resultat at de hoper 

seg opp i land som Hellas, Tyrkia, Italia og 
Libanon.

  Dette er mennesker som allerede er 
traumatiserte av krig og alvorlige overgrep, 
og som blir stuet sammen i leirer bestående 
av telt og konteinere, der de risikerer å bli 
værende i flere år. En småbarnsfar jeg snakket 
med hadde allerede vært ett år i Skaramangas
leiren, og at han tidligst ville få behandlet 
sin asylsøknad i løpet av 2020. Flere av 
flykningene sier det hadde vært bedre med en 
hurtig død hjemme i Syria, framfor å dø sakte 
på en gresk øy, sier Ese.

ORGANISERT KRIMINALITET 
FOREKOMMER HYPPIG
Han møtte flyktninger som ankom Skara
mangas etter å ha blitt overflyttet fra 
Morialeiren. Ese beskriver enkelte av disse 
menneskene som totalt apatiske, mens andre 
var i overlevelsesmodus. Han forteller at alle 
hjelpe organisasjonene ved flere anledninger 
måtte evakueres ut av leiren på grunn av trusler 
og vold, og at flykningene i leiren da kunne gå 
på dagevis uten mat før greske myndigheter 
brøt inn og erklærte leiren som trygg. Han var 
aldri redd for sin egen sikkerhet, men opplevde 
flere ubehagelige situasjoner. 

  En morgen måtte vi evakuere da det ble 
gitt beskjed om at flere var skutt og drept i en 
av konteinerne i leiren. Organisert kriminalitet 
forekommer hyppig. Der mennesker lider 
og er i nød, tiltrekkes det også folk som vil 
tjene penger på andres elendighet. På natten 
så er det gjerne fritt frem både inn og ut 
av leiren, så mafiaen er godt representert 
med narkotikasalg, seksuelle overgrep og 
menneskesmugling, og dette er en av de bedre 
leirene i Hellas. Både mens jeg var der, og 
nå i ettertid så kjenner jeg på en skam. Skam 
over å komme fra et land som representerer 
en politikk som gjør hva som helst for at disse 
menneskene ikke skal komme til oss. sier Ese.

Lars Bremnes Ese, nr 2 fra venstre, forteller 
at selv om situasjonen er vanskelig, så 
klarer hjelpearbeiderne å utgjøre en positiv 
forskjell i hverdagen til menneskene i 
Skaramangas-leiren. 
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Han påker at det fra enkelte hold i Helse 
SørØst RHF er ønskelig med større inn sikt i 
overordnede nasjonale tall fra Norsk pasient
register i forhold til hvilke diagnoser som 
benyttes, ITløsninger som gjør at avtale
spesialister kan kommunisere med distrikt 
psykiatriske senter, og samarbeids avtaler 
som er tilfredsstillende for DPS ’ene før 
antall avtalespesialister kan øke. Frøyland 
mener dette er en trenering fra Helse SørØst 
RHF sin side for å sette økningen av antall 
avtalespesialisthjemler på vent.

hold til Helse og omsorgsminister Bent Høie 
sine uttrykte forventninger.

MÅ STYRKES FOR Å DEKKE 
PASIENTBEHOVET
Per dags dato er det 430 årsverk på landsbasis. 
Tilbakemeldingene fra pasientene som har 
fått tilbud om psykologspesialist er gode, 
men han forteller det er lange køer før man 
får time, og at det er mye frustrasjon blant 
pasientene som trenger psykisk helsehjelp. 
Han understreker viktigheten av det Helse 
og omsorgsministeren har beskrevet som et 
desentralisert, diskret og godt pasienttilbud, 
og som er godt evaluert av de som har 
benyttet tilbudet.

 Psykologspesialistene er veldig behan
dling s intensive ved at de 430 årsverkene utgjør 
en fjerdedel av landets totale behan dlings 

volum. For å etterkomme dagens pasient behov 
innen psykiske helsetjenester så burde økning 
av avtalespesialisthjemler vært på 50 prosent, 
altså nærmere 650 årsverk. Jeg har dessverre 
ingen forhåpninger om at dette skal skje i den 
nærmeste fremtid, sier Frøyland.

INGEN GARANTI FOR ØKNING AV 
HJEMLER
I Helse SørØst RHF sin regionale plan for 
avtalespesialister ble det anbefalt at antall 
driftsavtaler innen psykisk helsevern ble 
opprettholdt i 2018, og det kan være aktuelt 
med en økning av antall avtaler for psykologer 
og psykiatere i løpet av inneværende år, når 
det er etablert en tettere integrasjon mellom 
avtalespesialister innen psykisk helsevern. 
De vil jobbe for å etablere ordninger med 
samordnet henvisningsmottak innen psykisk 
helsevern, slik at fastleger i et gitt område 
kan sende henvisninger ett sted og alle 
henvisningene vil bli rettighetsvurdert.

FOR FÅ AVTALESPESIALISTHJEMLER INNEN 
PSYKOLOGI TIL Å DEKKE PASIENTBEHOVET
Visepresident i Norsk Psykologforening, Rune Frøyland, ser nytten i et ikke-byråkratisk samarbeid med 
helseforetakene når det henvises nye pasienter. Han frykter ordlyden i Helse Sør-Øst-RHF sin regionale 
plan både er en trenering av prosessen i å opprette nye hjemler, og et ønske om å utøve større kontroll over 
avtalespesialistene. 

Rune Frøyland tror Bent Høie har et oppriktig ønske om 
at alle pasienter skal behandles likt, og at de skal få en 
behandlingsgaranti, men at det ifra helseforetakenes sin side i 
større grad handler om å ha hovedvekt på kontrollsystemer.

Det vil jeg ikke kalle en 
satsning av noen stor 
betydning i forhold til 
Helse- og omsorgsminister 
Bent Høie sine uttrykte 
forventninger

Det er ikke helse fore takene 
som primært bruker 
psykolog spesialistene, det 
er fast legene

  Helse SørØst RHF har somlet med ut
lysninger av hjemler når folk har gått av med 
pensjon, og de har er et etterslep på 15 psyko
log hjemler som ennå ikke har erstattet slik at 
pasienttilbudet opprettholdes. De har et mål tall 
på totalt 288 hjemler. Når etterslepet på femten 
blir erstattet så vil de være på 278 hjem ler. 
Det vil si at det er kun 10 nye hjemler innen 
psykologi som skal opprettes i Helse SørØst. 
I resten av landet er det 12, noe som vil utgjøre 
22 nye hjemler på landsbasis. Det vil jeg ikke 
kalle en satsning av noen stor betydning i for

  Psykologspesialister er et generelt 
helsetilbud til pasienter med behov for 
psykisk helsehjelp. Det skal nå inngås sam
arbeidsavtaler, men det er jo ikke helse
foretakene som primært bruker psykolog
spesialistene, det er fastlegene. At Helse 
SørØst RHF i større grad må få innblikk 
i pasientenes diagnoser og hvor mye 



      21

NYHETER/AKTUELT

psykologene jobber før samarbeidet kan bli 
tettere, er ikke å ta hensyn til pasientenes og 
fastlegenes behov. RHF`ene har hengt seg 
opp i at noen har brukt Zdiagnoser, og at 
det må benyttes Fdiagnoser når det gjelder 
garantipasienter. Når vi har etterspurt i hvilket 
omfang dette har forekommet, så er det et 
svært lite volum det vises til, sier Frøyland.

HENSIKTSMESSIG MED EN IKKE
BYRÅKRATISK PRAKSIS
Psykologene og psykiaterne som er 
avtalespesialister benytter i dag den felles 
ITplattformen Psykbase, men som nå bytter 
navn til ASPITjournal. Frøyland stiller seg 
positiv til at deres ITplattform eventuelt 
kan benyttes opp mot eksempelvis Helse 
MidtNorge RHF sin nye helseplattform, 
hvis det er gjennomførbart og at kun de rette 
pasientopplysningene deles.

  Dette kan forhåpentligvis gi svar på de 
spørsmålene som både Helse Sør Øst RHF 
og de andre helseforetakene har i forhold til 
avtalespesialistene, og lette kom muni ka sjonen 
mellom fastlegene og avtale spesi alistene. 
Dessverre er mitt inntrykk at helse   foretakene 
ønsker å utøve sterkere inn flytelse på avtales
pesialistenes aktivitet ved inn tak av nye 
pasienter, enn det vi ser som hensikts messig. 
Vi mener det er nyttig med en ikkebyrå kratisk 
praksis, der den vesentlige delen av hen
visningene kommer direkte fra fast   legene, og 
ikke nødvendigvis via DPS ‘ene, sier Frøyland.

TROR DET ER ET SPRIK MELLOM 
HELSEFORETAKENE OG HØIE’S 
ØNSKER 
Det opprettes nå enkeltstående pilot pro sjekt 
med felles henvisningsmottak for distrikts
psykiatriske senter og avtale spesialister. 
Disse har blitt utarbeidet for å for sikre at det 
er de riktige pasientene som blir hen vist til 
avtalespesialister. Frøyland sier det er bra at 
det er de rette pasientene som blir henvist, 

men at en byråkratisering av prosessen vil 
redusere tilbudet. Pasientene hos avtale
spesialister innen psykologi har per dags dato 
ingen behandlingsgaranti, men vil få det hvis 
de kommer innunder et felles hen visnings
mottak der de først blir vurdert ved en DPS.

 Behandlingsgarantien medfører at hvis 
det ikke er ikke kapasitet hos avtale spesialisten, 
så er pasienten garantert behandling hos en 
DPS. Dette er til det gode for pasienten hvis 
det er gjennomførbart, men jeg mener det 
også er viktig å ha tiltro til fastlegene når det 
hen vises. Jeg tror Helse og omsorgsminister 
Bent Høie har et oppriktig ønske om at alle 
pasi enter i Norge skal behandles likt, og at de 
skal få en behandlingsgaranti når de er innen 
spesialisthelsetjenesten. Fra helseforetakenes 
side så tror jeg det i større grad handler om å 
ha hovedvekt på kontrollsystemer, så de kan 
rapportere til myndigheten om at de rette pasi
entene har blitt vurdert og henvist, sier Frøyland. 

RHF’ENE ØNSKER STØRRE 
PASIENTGJENNOMSTRØMNING
Ventetiden fra man blir henvist til man 
kommer inn til en psykologspesialist kan i 
dag strekke seg til over et halvt år. Enkelte 
avtalespesialister har vurdert at ventetiden 
er så lang at det ikke er hensiktsmessig å ta 
imot nye henvisninger. Måten helseforetakene 
ønsker å løse de lange ventelistene på er å 
øke gjennomstrømningen av pasienter ved å 
sette krav om et gitt antall nye pasienter per 
år, og da utskrivning av et likt antall pasienter. 
Frøyland tror dette er en mangel på forståelse 
av hvordan et behandlingsforløp innen psykisk 
helsehjelp kan være.

 Psykiatriske pasienter kan trenge hjelp 
og støtte over tid til alt ifra å unngå selvmord 
til å klare å holde seg i jobb. Det er ingen 
garanti for at behandlingsprosessen er over 
etter kun 20 timer, den kan også ta 50 timer. 
Problematikken som Høie nå har kommet opp i 

FOR FÅ AVTALESPESIALISTHJEMLER INNEN 
PSYKOLOGI TIL Å DEKKE PASIENTBEHOVET

Utdrag fra Regional plan for avtale
spesialistområdet i Helse SørØst:

• Informasjonstjenesten fritt behan-
dlings valg melder om lange ventetider 
og et stort antall henvisninger innen 
psykisk helsevern. Dette omfatter 
ikke bare avtalespesialistordningen, 
men den samlede tilgangen til 
spesialisthelsetjenester. 

• Fra avtalespesialistene innen 
psykisk helsevern er tilbake mel-
dingen at det er et stort behov for 
økning i kapasiteten og at det er 
behov for flere driftsavtaler, særlig 
for psykologer. Fra helse fore takene/
sykehusene er det mer varierende 
tilbakemeldinger om hva som skal 
til for at tjenestene skal bli bedre og 
kapasiteten dekke behovet.

• Flere helseforetak/sykehus gir uttrykk 
for at det i dag har ut ford ringer med å 
rekruttere nød vendig personell og at 
det ikke er et til strekkelig samarbeid 
mellom distriktspsykiatriske sentra 
(DPS) ved helseforetak/sykehus og 
avtale spesialistene.

• Helseforetak og sykehus har liten 
kjennskap til hvilke pasienter og 
diagnosegrupper som behandles i 
avtale praksis og uttrykker be kym ring 
for hvilke effekter en økning av avtale-
hjemler vil ha for pasientene som har 
stort behov for spesialist helse tjenester 
innen psykisk helsevern. 

• Det regionale helseforetaket mener 
psykisk helsevern bør prioriteres 
innen avtalespesialistordningen 
og at det på sikt vil være behov for 
flere driftsavtaler. Det må samtidig 
vurderes hvordan man med dagens 
ressurser, innenfor dagens system 
og antall driftsavtaler, kan bidra til 
bedret tilgjengelighet og et bedre 
pasient tilbud.

• Det er behov for tiltak som kan 
bidra til et tettere samarbeid mellom 
avtalespesialistene i spesialist -
helse tjenesten og økt til gjenge-
lig het og bistand/veiledning av 
første linjetjenesten.

ved å ønske redusert ventetid, er at pasientene 
enten må utskrives tidligere eller eventuelt 
øke antall pasienter per behandler, noe som vil 
minske hyppigheten på behandlingstimene. 
Psykisk helsehjelp er basert på er en struktur 
der pasienten har en time i uken for å kunne 
gi en effektiv behandling og en bedre 
livssituasjon, sier Frøyland.
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Helse SørØst RHF vil vurdere fordelingen 
av driftsavtaler innen psykisk helsevern. I 
regional plan for Helse SørØst står det at 
dette gjelder for alle sykehusområder, men 
spesielt i Oslo, der er det i dag er det de 
beskriver som en geografisk skjevfordeling av 
hjemler. De påpeker at Oslo er en by med stor 
variasjon i befolkningssammensetningen, og 
at dagens fordeling av hjemler ikke bidrar til 
et likeverdig tilbud. Helse SørØst RHF mener 
dette tilsier at hjemler bør flyttes fra Oslo vest 
til Oslo øst.

TROR IKKE DET FØRER TIL AT FLERE 
FÅR BEHANDLING
Det kom et vedtak i juni i fjor der det ble 
beskrevet at avtalespesialisthjemler innen 
psykisk helsevern kunne flyttes ved avgang. 
Tradisjonelt sett har mange psykiatere og 
psykologer hatt sin praksis på vestkanten, 
ofte på Majorstuen og Frogner området 
som ligger sentralt i byen, da det er lettvint 
for pasienter fra hele byen å reise dit. Helse 
SørØst RHF ønsker nå å flytte avtalehjemler 
til Groruddalen og liknende bydeler på 
østkanten.

betydning for om flere pasienter får behand
ling er et åpent spørsmål, jeg personlig 
tror ikke det. Resten av landet ler litt av 
problemstilling vi nå har i Oslo. Bor du for 
eksempel i Tromsø så kan reisen til nærmeste 
avtalespesialist være lang, mens i Oslo så er 
den en trikketur unna, sier Bratlie.

BLE OVERRASKET AV 
TILBAKEMELDINGEN

  Det hadde lenge eksistert et rykte om 
at dette vedtaket kunne komme, men selve 
brevet som informerte om vedtaket kom 
først for et drøyt halvår siden. Jeg begynte å 
planlegge min pensjonisttilværelse i oktober 
2017, da jeg søkte om avgang fra 01.01.2019. 
Jeg var en del av en gruppepraksis bestående 
av fire andre psykiatere og psykologer, 
og søkte om at min avtalehjemmel kunne 
videreføres i de samme lokalene som jeg 
leide, da jeg hadde en femårs husleiekontrakt 
som var bindende. Jeg fikk hurtig svar fra 
Helse SørØst RHF om at de ville komme på 
praksisbesøk og vurdere videreføringen av 
min hjemmel, sier Bratlie. 

Hun hørte ikke noe mer fra Helse SørØst 
RHF, og tok selv kontakt for å foreslå en 
dato som kunne passe for praksisbesøk. Et 
par dager senere fikk hun beskjed om at det 
ikke ville bli noe praksisbesøk likevel, da 
hjemmelen hennes skulle flyttes til Oslo øst. 
Hun ble overrasket da det ennå ikke hadde 
blitt utsendt noen offisiell informasjon om 
Helse Sør Øst RHF sitt ønske om at hjemler 
skulle relokaliseres fra vest til østkanten. Hun 
klaget på avgjørelsen.

VURDERTE SIN AVTALEPRAKSIS 
SOM USALGBAR

  Jeg fikk et formelt svar om at jeg kunne 
selge praksisen min på vanlig måte, men at 
den som kjøpte praksisen måtte påregne å 
flytte den 01.08.2022, som var datoen for 
da min husleiekontrakt ville utløpe. For en 
gruppepraksis så er dette dramatisk, da de fire 
andre avtalespesialistene ble uvisse på hva 
som ville skje videre, sier Bratlie.  

Saken hennes hadde heller ikke vært 
behandlet i samarbeidsutvalget, noe hun også 
klagde på. Hun fikk da en ny tilbakemelding 
med et vedtak om at hun fortsatt kunne selge 
sin praksis på vanlig måte, men at hjemmelen 
skulle flyttes den 01.01.2021. Bratlie vurderte 
da sin avtalepraksis som usalgbar, og søkte 
om råd i Legeforeningen om hvordan hun 
skulle håndtere saken.

 Sekretariatet i Legeforeningen tok saken 
og sendte et brev til Helse SørØst RHF. Til
bake meldingen jeg fikk i september i fjor var 

ADVARER AVTALESPESIALISTKOLLEGAER VED AVGANG
Psykiater Synnøve Bratlie gikk nylig av med pensjon som 
avtalespesialist. Hun fikk uventede utfordringer da hun skulle 
selge sin avtalehjemmel. Helse Sør-Øst RHF ga henne beskjed 
om at den avtalespesialisten som kjøpte hennes hjemmel måtte 
belage seg på å flytte sin praksis etter en gitt tidsperiode, noe 
Bratlie mente gjorde hjemmelen usalgbar.

Synnøve Bratlie måtte ta flere klagerunder med Helse Sør-Øst RHF 
da hun fikk beskjed om at hennes avtalehjemmel skulle flyttes til 
Oslo øst ved avgang. Løsningen ble finurlig nok at en avtalespesialist 
fra Oslo øst fikk lov å flytte sin praksis til Oslo vest.

Resten av landet ler litt 
av problemstilling vi nå 
har i Oslo

  Man kan forstå dette som et politisk 
argument, men hvorvidt det har noen 
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fortsatt den samme, men i en bisetning så hadde 
de skrevet at jeg alternativt kunne slutte den 
første januar i år, som opprinnelig var min plan. 
De kunne da kjøpe meg ut etter paragraf 11.2 
som er en del av rammeavtalen, men de nektet å 
overta husleieforpliktelsene, sier Bratlie.

LØSNINGEN BLE EN AVTALE
SPESIALIST FRA OSLO ØST
Alternativene for Bratlie ble da å enten å la seg 
kjøpe ut og finne en leietaker som kunne overta 
husleiekontrakten, eller å utsette sin egen 
avgang og fortsette å jobbe ut husleie perioden 
til august om tre år, noe hun i reali teten kunne 
da hun ennå ikke ville ha fylt 72 år.

  At jeg var frisk og fortsett kunne jobbe 
ble mitt forhandlingskort. Jeg turte å avvente 
situasjonen, men heldigvis så fikk jeg i tak 

VI ØNSKER LEGESPESIALISTER 
VELKOMMEN TIL MAJORSTUHUSET

Vi bygger og tilrettelegger flotte legekontorer 
med topp teknisk standard.

Majorstua T-banestasjon • meget god parkeringsdekning 
• biladkomst til døren • apotek og medisinsk laboratorium i bygget 

• alle ønskelige servicefunksjoner i umiddelbar nærhet.

Knutepunkt og landemerke

Majorstuhuset
ajorstuhusetM

AJORSTUHUSETM

AJORSTUHUSETM

Ta kontakt med oss: anne.grete@pwje.no • Tlf.: +47 913 22 075

ADVARER AVTALESPESIALISTKOLLEGAER VED AVGANG

en leietaker, og av alle ting så var dette en 
avtalespesialist fra Oslo øst som fikk lov til å 
flytte sin praksis til Oslo vest. Helse SørØst 
RHF kjøpte meg ut, og den nye avtale spesia
listen overtok mine lokaler fra starten av dette 
året. Hadde ikke dette gått i orden så hadde jeg 
sett meg nødt til å jobbe i tre år til, sier Bratlie.

KAN BLI UTFORDRENDE FOR 
PASIENTER OG BEHANDLER
Hun forteller det var vanskelig å finne leie
taker. Tidlig i prosessen var det to hel private 
psykologer som var interesserte i praksis
lokalene, men de trakk seg av ulike grunner. 
Hverken Helse SørØst RHF eller hennes 
kolleger ønsket blandede praksiser der 
pasientene må betale mer til den ene enn de 
andre behandlerne. At den nye leietakere også 
måtte være helsepersonell som var vant til 

å forvalte taushetsplikt var viktig, da det er 
mange mennesker på et venteværelse som må 
stole på anonymitet når de søker psykologisk 
hjelp.

Jeg vil anbefale mine 
kollegaer å snarest 
kontakte Legeforeningen 
hvis de skulle havne i en 
liknende situasjon

De kunne da kjøpe meg ut som er en del av rammeavtalen, 
men de nektet å overta husleieforpliktelsene

  Ønsket om flytting av hjemler gir også de 
som vurderer avgang en utfordring ved at man 
må basere seg på å ha korttids hus leiekontrakter, 
noe som kan bli ustabilt både for pasientene 
og behandler. Jeg vil anbefale mine kollegaer å 
snarest kontakte Lege foreningen hvis de skulle 
havne i en liknende situasjon, og jeg tror det er 
mange avtalespesialister som ikke vet de kan 
kreve å bli kjøpt ut av helseforetakene i henhold 
til paragraf 11.2 i rammeavtalen. Det vil si en 
sum på inntil 500 000 kroner eller 45 prosent av 
refusjonsinntekter i løpet av de siste tre årene, 
sier Bratlie. 
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ØKONOMIAKI   
 
   
450 g hvetemel 
1 ts salt 
2 ts sukker 

8 dl vann 
1 dl olje 
 
Fremgangsmåte 
-Bland mel, sukker og salt sammen. 
-Ha i vann og deretter olje, visp sammen 
til røret er glatt 

Topping til økomiaki 
Rester fra kalkun eller kylling, salat og 
majones. 

TO LETTSPISTE

HEIDI BJERKAN er fast 
matspaltist i Legekunsten. Til 
daglig driver hun restaurant 
Credo og Jossa Mat og Drikke i 
Trondheim, og er også medeier 
og pådriver av Vippa i Oslo. 
Bjerkans kokkekunst vektlegger 
kvalitet, økologi og fremtidige 
løsninger på bærekraftig 
matproduksjon.
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DUMPLINGS 
 
   
DUMPLINGSDEIG

900 g hvetemel 
100 g maizenna 
10 g salt 

500 g vann 

Fremgangsmåte
- Bland mel, maizenna og salt i en bolle 
- Ha i vann litt og litt til deigen blir fast og smidig deig. 
- Del opp deigen i små emner, fylles med fyll og brett den sammen 
- Dampes i steambolle i 6 min. 

DUMPLINGSFYLL

20 g løk 
100 g spinat 
50 g sopp 
Salt og pepper 

Fremgangsmåte 
-Finkutt løk i små terninger
-Fres løken i panne sammen med spinat og sopp
smak opp med alt og pepper 

Rester fra kalkun eller kylling, salat og majones. 
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GERTRUDE STEIN:
ALICE B. TOKLAS SJØLVBIOGRAFI:

Skald

ROBERT LOIUS STEVENSON:
PÅ VANDRING MED ET ESEL I CEVENNENE

Oversettelse: Alexander Leborg, Spartacus forlag

Mytene om Gertrude Stein er mange og 
uover siktlige, men hennes betydning 
for unge, ukjente kunstnere i Paris ved 
starten av 1900tallet (la Belle Epoque) er 
udiskutabel. Nå gir Skald Forlag ut selv
biografien hennes, og det i en oversettelse til 
nynorsk så fint ført i pennen av Brit Bildøen, 
at det knapt er mulig å yte en gjendiktning 
mer rettferdighet. Stein levde i et forhold til 
en kvinne ved navn Alice B. Toklas. Og når 
Stein – liksom – lar det være hennes ord vi 
leser, er dette en utrolig fiffig måte – igjen, 

liksom – se seg selv utenfra. Alice er bokas jeg. Gertrude er hun, og 
hun møter de unge fremadstormende: Pablo Picasso, Matisse, og etter 
hvert, Ernest Hemingway. Hun leser dem. Gir dem råd, kjøper bilder. 
Holder dem med mat når det skorter. Holder legendariske selskaper, 
og etter å ha lest denne vidunderlige boka, selve inngangen til litterær 
modernisme, tenker en la belle epoque¸der skulle en jammen vært.

«For min del reiser jeg ikke for å komme 
noe sted, men for å vandre. Jeg reiser for 
reisens skyld», skrev den unge mannen 
som siden skulle bli kjent for «Skatten på 
sjørøverøya» og «Dr. Jekyll and Mr. Hyde». 
Han kjøper et esel og begir seg på tur. Han 
og eselet finner aldri helt ut av det med 
hverandre, og dette vies mye plass i teksten, 
og vi mistenker forfatteren for at irritasjonen 
han lar gå ut over det arme dyret vikariere 
for sorgen over å være dumpet av en dame. 
Til gjengjeld kommer han godt ut av det 

med mennesker han treffer underveis, og de sørfranske landskapene 
han reiser gjennom. Underveis noterer han flittig i sin reisedagbok, 
og i enkle avsnitt kommer han tett på naturen, som i dette: «Å vaske 
seg i en av Guds elver under åpen himmel er for meg en slags lystig 
høytidelighet eller en halvhedensk tilbedelsesakt. Står man på et 
badeværelse og plasker ved et vaskevannsfat, blir man kanskje renere, 
men ens tanker tar ikke del i denne renselsen». Klart ikke.

Fartein Horgar anmelder i dette nummeret 
et bredt spekter av bøker som kan varme på 
kalde vinterdager. Han er for tiden selv aktuell 
med en romansuite på fem romaner om 
Norges rolle i kolonitiden. «Frihetens kjøtere», 
er tredje bind i romanserie.

ANBEFALT VINTERLESNING
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NYHETER/AKTUELT

ANDERS BJØRN & JANE LYTTHANS:
CHRISTIANSHAVNERLIV GENNEM 400 ÅR

Gads Forlag

AGNES RAVATN:
STOISK URO

Samlaget

NILS UDDENBERG:
MEDISINENS HISTORIE

Dreyer

«Emigrer med linje 8 til Christiania», kunne 
Københavns borgere lese – forskrekket  i 
avisen like før jul i 1971, og snart gikk 
der en strøm av mennesker som ikke fant 
seg vel riktig til rette i en strømlinjeformet 
velferdsstat. Trikken stanset ved de gamle 
militær kassernene i bydelen Christianshavn. 
Også nordmenn tok utfordringen, og siden 
den gang har en karavane av hasjturister 
tøflet av gårde fra Norge til Fristaden. Men 
norske interesser i Kongens by startet ikke 

med nær synte hippier, og nå har historiker Anders Bjørn og folklorist 
Jane Lytthans dokumentert bydelens historie i en særdeles pent illustrert 
coffeetablebok. Hit – opprinnelig en bydel til betjening av skipsfarten 
(i unionstiden var DanmarkNorge verdens nest største sjøfartsnasjon) – 
ble skipene fra koloniene loset inn. Her finner du den dag i dag Grøn
landske Handels Plads, Nordatlantens Brygge, Østasiatisk Brygge, 
Vest indisk Kompanis pakkhus. Her ligger slaveskippere og slavereders 
residenser vegg i vegg, sukkerhus og spritfabrikker ruver i en bydel som 
nærmest er et museumsområde over vår felles koloni og slavehistorie. 
Her er imponerende bygninger i barokkstil, prangende empireboliger, 
til like med nyklassisismens soldatbrakker. Forfatterne loser sin leser 
gjennom opp og nedgangstider, krig og kolera, fra hus til hus gjennom 
folke livet, og viser hvordan kontakten med verden på den andre siden av 
havene, på godt og ondt har vært pulsslagene i Christianshavn.

Bokens tittel alene burde være tilstrekkelig 
til å vekke mistanken om at vi står overfor 
en særegen forfatter. Mistanken blir fort 
bekreftet. «Stoisk uro», er Ravatns utforsking 
av diverse filosofers maksimer. Hun prøver 
tanken mot den virkelige verden hun lever i, 
underlegger idéene testen som dagliglivet er. 
Holder filosofien vann? Hva med den flinke 
og smarte, men «irriterende snusfornuftige» 
Emmanuel Kant, for eksempel. Hans «kate
goriske imperativ»? Står det seg mot praksis? 
Filosofen støtter seg til Jesus, og hans alt du 

vil at andre skal gjøre mot deg, skal du og gjøre mot andre. Er nå det et 
godt råd? Egentlig? Agnes Ravatn har sin «eigen variant: Eg prøver å 
be handle folk som om dei kjem rett frå legen og har fått beskjed om at 
dei har kreft». Jeg foretrekker Ravatns variant. Herfra går hun videre til 
Platons Hulelignelser, og trekker parallellen til NRKs Dating i mørket, og 
slutter at «sjela strevar mot det fullkomne.» Derimot er programmet «eit 
studium i tilhøvet mellom ideal og realitet. Men: Kva hjelper det å date i 
idéverda når sjela er like overflatisk som sansane?» Herlig.

Et ufattelig ambisiøst verk, og få ville vært 
mer skikket til å skrive det, enn en som har 
tilbragt livet i vekselbruket mellom legekunst 
og humaniora. Boken henvender seg like 
mye til fagfolk som til legmenn, hvilket 
vil si at den er svært lesbar for oss utenfor 
fag sirkelen, også. Forfatteren følger veier 
og blindveier gjennom mer enn 2000 års 
lege  praksis, fra de tidlige tider da menneskets 
vel befinnende først og fremst var prester 
an liggender, via kirurgi uten bedøvelse, frem 
til moderne anestesi og psykiatri. Vi tas med 

i Dr. Livingstones følge langs Zambezielvas bredder, og vi mønstrer 
på når skipsmedikus James Lind – på feilaktig grunnlag – oppdager 
pro fylaksen mot skjørbuk. Her er mange fornøyelige eksempler på 
forskjellige epokers medisinske praksis, noen virksomme, noen døde
lige. Personlig falt undertegnede for Samuel Hahnemann (kan vi 
kalle ham homøopatiens far?), en mann som opererte i «en tid preget 
av terapeu tisk nihilisme». Han eksperimenterte på seg selv, åt store 
mengder kinabark, og med utgangspunkt i symptomene, fant en kur mot 
malaria. «Prinsippet var klart», skriver Uddenberg, «et middel som hos 
en frisk person gir symptomer som minner om en viss sykdom, kunne 
brukes til å kurere denne sykdommen: Similia similibus curantur  «likt 
kurerer likt». Sånn skal det være.

Noen leger bruker fritida til fluefiske, noen til 
fluebinding. Noen ser tvserier, noen jobber 
ekstra på et annet sykehus enn der de har 
sin daglige ansettelse. Stein Hoff, spesialist 
i indremedisin, krysser verdenshavene i 
diverse små farkoster. I 2002 brukte han 96 
dager på strekket LisboaGuiana i Latin
Amerika. Dessuten har både kona og dattera 
med hell (og iblant, uhell) rodd Atlanterhavet 
på tvers, så lite tilsa at det ikke skulle gå 
like bra da 70 åringen i 2016 forsøkte seg 

på krysset New YorkEngland. Men havet er lunefullt. Dag 80 kommer 
stormvarselet. Et par dager senere loggføres følgende: «Veldig røft, 
masse rock & roll akkompagnert av høye lydeffekter. Ganske rart, men 
jeg er takknemlig for alt som er bra …». Det skulle endre seg dramatisk. 
Så kunne en tenke at dette er enda en bok om en gammel mann og 
havet. Det er det ikke, selv om det er det, óg. Fra før har Stein Hoff to 
jordomseilinger bak seg. Han er en mann av lidenskaper og drømmer, og 
med en sjelden evne til å realisere dem. Dét handler boka om. I «Ro for 
livet» møter vi et menneske som reflekterer over de enorme elementene 
han underkaster seg. Om noen skulle tro at slike ekspedisjoner dreier 
seg om machoisme, kunne de ikke ta mer feil. Opp av boksidene i alle 
Stein Hoffs reisebøker, vokser portrettet av en mann som mer enn å leve 
farlig, bestreber seg på å leve autentisk. 

STEIN HOFF:
RO FOR LIVET

Cappelen Damm

KROPP & SJEL
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Samlingen befinner seg i British museum, 
et godt stykke unna opphavsstedet . At den 
er utstilt i Brexitlandets hovedstad, skyldes 
tyrkisk okkupasjon: Hellas var i flere 
århundrer under tyrkisk og dermed islamsk 
administrasjon, en fremmed, østlig kultur med 
liten interesse for artefakter fra gresk fortid. 

For vår egen kulturhistorie utgjør skulpturene 
imidlertid et viktig monument i forståelsen av 
vestens mytologiske arv, dens guder, helter, 
legender og sagn. 

NOEN ER HEVET OVER ANDRE
Samlingen består av marmorskulpturer 
og relieffer. Østsidens gavlfelt viser 
Athenes fødsel mens vestsidens motiv 
er kampen mellom Athene og hennes 
onkel, havguden Poseidon. Det strides 
om Athens bybeskytterrolle. Med sin 
oliventregave, gikk Athene seirende ut av 
striden; Poseidons saltkilde var ikke fullt så 
attraktiv. Langsidenes billedfelter, metoper, 
viser strid mellom mennesker og kentaurer, 
sistnevnte en krysning mellom menneske 
og hest. Det mest interessante er imidlertid 
tempelets indre relieffrise. Et utsnitt av denne 

lighet, dreier seg om de 12 Olympiske guder; 
en dys funksjonell familie med mytisk opphav, 
kultur in filtrende levnet og avkom som, til 
tider, var like utsvevende og fantastisk som 
opp havet. Utover identifisering basert på 
antall, kan man gjenkjenne de fleste av dem på 
bakgrunn av spesifikke kjennetegn, attributter. 

De Olympiske guder, med entourage, utgjør, 
sammen med bibelens evangelieklientell og 
kirkens helgenpersonifikasjoner, de viktigste 
ikonografiske inspirasjonskilder til vestens 
kunsthistorie og kultur. Gresk mytologi 
«ruler»!

MARMORFORBILDER OG BILLEDTOLKNING
I 1786 fikk en skotsk adelsmann, den syvende Lord av Elgin, fraktet en samling 
marmorskulpturer og relieffer fra Athen til England. Det var ikke hvilke som helst kunstverk, 
men restene av en tempelutsmykning fra Athens Akropolis, juvelen i antikkens kunstkrone, 
Parthenonskulpturene. 

viser tolv sittende og to stående figurer. De 
sittende er større enn de øvrige og ville, i fall 
de skulle reise seg, bryte gjennom frisens 
øvre rand. Dette har noe med figurenes 
fremtredende rolle å gjøre. De er fremstilt 
i «betydningsperspektiv», et velkjent knep 
i antikkens kunsthistorie. Som eksempel 
kan nevnes et relieff av medisinsk historisk 
interesse. Til høyre en gruppe anført av en 
mann med skjegg og med en slangeomslungen 
stav i den ene hånden. Dette er Asklepios, 
guden for legekunsten. Han er omgitt av sin 
familie. Tilsammen utgjør de en medisinsk 
klan som rager over gruppen til venstre: 
pasientene. Legegruppen står altså billedlig og 
sosialt høyere i rang enn klientene. På samme 
måte som i «Legerelieffet», rager Parthenons 
tolv sittende personifikasjoner over frisens 
øvrige personifikasjoner. 

Antallet indikerer at det med all sannsyn

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

Det var ikke hvilke som helst kunstverk som ble fraktet fra Athens 
Akropolis til England, men restene av en tempelutsmykning , juvelen i 
antikkens kunstkrone, Parthenonskulpturene. 
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stor sjeldenhet. Eftersom fødselsveiene hos 
menn ikke er særlig utviklet, starter veene 
kefalt, med riestormende hodepine. Dette 
var før fødselstangens tid. Derfor måtte 
den vikarierende jord(mor)far, smedguden 
Hephaistos bruke øks. Med den kakket han et 
stort hull i hodet på den gravide Zeus. Ut kom, 
med et (krigs)skrik, en fullt væpnet datter, 
Athene .Som bursdagspresang fra far, fikk 
den krigerske datter et brystvern, en ægide. 
På denne klasket hun Medusas avhuggede, 
slangefriserte hode. Det hele utgjorde et 
fryktinngytende skjold. For ikke å skremme 
publikum, har Parthenonfrisens Athene, lagt 
brystvernet på fanget.  

Hera, fru Zeus altså, ville ikke være 
dårligere enn sin utro mann. Hun 

MARMORFORBILDER OG BILLEDTOLKNING

ALENEFORELDRE
Sentralt i gruppen; en mann og en kvinne 
sittende overfor hverandre . Mannen sitter, som 
den eneste av de tolv, på en trone, en luksus 
som tilkommer Zeus, sjefen for det olympiske 
kostebinderi. Damen vis a vis ham er da trolig 
Hera, fru Zeus, himmelherskerens gemalinne. 
Ekteskapsrollen er understreket av sløret, her 
løftet vekk fra ansiktet. Hera er ekteskapets 
beskytterinne, men hun har dårlig kontroll 
over sin ektemanns sidesprang. Fra dette 
turbulente ekteskap, utgår krigsguden Ares. 
Han var ikke mye oppskattet i gresk myto logi 
og er sjelden avbildet. Men han må ha vært 
en eftertraktet mann, eftersom en ubeskyttet 
sexaffære med kjærlighetsgudinnen Aphrodite, 
resulterte i Eros (Amor), ugangs kråken 
med kjærlighetspilene. Ares gjen kjennes på 
Parthenonfrisen av en bit av en kjepp eller 
stav. Den sees nedenfor venstre ankels laterale 
malleol og er rest av et spyd som krigsguden 
har brukt som en slags vippe. Ares var det 
Olympiske herskerpars eneste felles barn. 

DA EN GUD BLE GRAVID
Utenomekteskapelig kunne den utro Zeus 
varte opp med tallrikt, legendarisk og sagn
omsust avkom. Ett barn, Athene, var han sågar 
alene om. Han hadde ved et uhell svelget 
den personifiserte visdom, frøken Metis. 
Tildragelsen resulterte i at Zeus ble gravid, 
av alle ting, i hodet – ikke uventet når man 
er blitt gravid med «Visdommen» selv. Nu 
er mannlig graviditet, selv i antikken, en 

Dette er Asklepios, guden 
for legekunsten. Han er 
omgitt av sin familie. 
Tilsammen utgjør de 
en medisinsk klan som 
rager over gruppen til 
venstre: pasientene. 
Som legekunstens høye 
beskytter er legeguden 
nesten alltid avbildet med 
egen attributt, en stav 
med slange , et symbol 
også for Den norske 
Legeforening.

Mannen på tronen er Zeus , sjefen for det olympiske kostebinderi. 
Damen vis a vis ham er da trolig Hera, fru Zeus, himmelherskerens 
gemalinne. Hera er ekteskapets beskytterinne, men hun har dårlig 
kontroll over sin ektemanns sidesprang.

Som bursdagspresang fra far, fikk den krigerske datter Athene et 
brystvern, en ægide. På denne klasket hun Medusas avhuggede, 
slangefriserte hode. Det hele utgjorde et fryktinngytende skjold. 
For ikke å skremme publikum, har Parthenonfrisens Athene, lagt 
brystvernet på fanget.  
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gjennomgikk derfor også en solograviditet, 
og avlet en sønn, Hephaistos, helt alene. Men 
han var så stygg, at mamma kastet ham ned 
fra Olympen, gudenes fjell. Hephaistos ble 
gud for, blant annet, håndverk og smedkunst, 
kvalifikasjoner egnet til å forløsning av Zeus´ 
hodegraviditet. Som følge av fallulykken, 
hadde Hephaistos behov for assistanse fra 
hjelpemiddelsentralen, og på Parthenon frisen 
kan man tydelig se en krykke under hans 
høyre arm. Hans handikap var imidlertid 
ikke til hinder for giftermål med den vakreste 
gudinnen av dem alle, Aphrodite. 

GUDDOMMELIGE TVILLINGER
Med sin tvillingsøster Artemis, var Apollon 
annen generasjons mest prominente myto lo 
g iske figur. Barn av Zeus, resultat av en uten 
om ekteskapelig affære, med en viss Leto. Hun 
var ikke særlig gudelig av seg, og er følgelig 
ikke avbildet på frisen. Det er imid lertid 
hennes barn, Apollon og Artemis. Kun den ene, 
Artemis, har et ikonografisk gangbart kjenne
tegn, et merkelig hode plagg, muligens av 
strikket ull, men neppe fått ut av mor. Apollon 
har ingen synbar attri butt, men er identifisert ut 
fra sitt used vanlig frisk hets struttende ut seende, 
samt plass eringen ved siden av sin tvilling
søster. Tvillingene er inter essante i medisinsk 
kon tekst. Apollon var tidlig involvert i medisin, 
men overlot rollen som legehelt til sin sønn 
Asklepios. Som legekunstens høye beskytter 
er lege guden nesten alltid avbildet med egen 
attri butt, en stav med slange, et symbol også 
for Den norske Legeforening.

Søster Artemis var, med tilnavnet Locheia, 
involvert i jordmoderlig aktiviteter. Lochier 
er i vår tids obstetrikk betegnelse på renselsen 
efter en fødsel. 

MED FAKKEL PÅ LETING
Datteren, Persephone, var forsvunnet. Mor 
Demeter avsted på leting. Til sjøs fikk hun 
hjelp av sin bror Poseidon, hersker over hav 
og naturfenomener.  På frisen er han avbildet 
med skjegg og bar overkropp og man må 
tenke seg at han var utrustet med, en for ham 
karakteristisk attributt, en trefork . 

Tross sjøbåren assistanse forble Persephone 
savnet. Mor måtte derfor selv sette i gang 
leteaksjon. Med fakkel under armen søkte 
Demeter over hele jorden, bare for å oppdage 

Med fakkel under armen  søkte Demeter over hele jorden, bare for å oppdage at datteren var bortført av underverdenens gud Hades. Han var 
en dyster, ikke særlig livsbejaende figur og er ikke avbildet på Parthenonfrisen. Det er derimot hans rake motsetning: livsnyter og svirebror 
Dionysos, guden for vin og vinkultur. Bildet av Dionysos som livsnyter, understrekes av at han har en pute å sitte på. 

Med sin tvillingsøster Artemis, var Apollon annen generasjons mest prominente mytologiske figur. Barn av Zeus, resultat av en uten om ekte-
skapelig affære, med en viss Leto. Tvillingene er interessante i medisinsk kontekst. Apollon var tidlig involvert i medisin, men overlot rollen som 
legehelt til sin sønn Asklepios. 

at datteren var bortført av underverdenens 
gud Hades. Han var en dyster, ikke særlig 
livsbejaende figur og er ikke avbildet på 
Parthenonfrisen. Det er derimot hans rake 
motsetning: livsnyter og svirebror Dionysos, 
guden for vin og vinkultur. Han er, sammen 
med Apollon, en av dem som ikke har noe 
egentlig attributt, men har nonchalant slengt 
den ene armen om halvbroren Hermes, til 
hvem han hadde et svært nært forhold. Bildet 
av Dionysos som livsnyter, understrekes av 
han har en pute å sitte på. Vinguden hadde 
for øvrig en svært vanskelig fødsel. Hans 
mor hadde, ubetenksomt, bedt om å få se 
barnefaren «live». Men da det ikke er det 
jordiske gitt å skue det guddommelige, døde 
mor ved synet av Zeus. Det premature barn 
overlevde mirakuløst ved at barnefaren sydde 
sønnen kuvøselig inn i låret. Dionysos kunne 
derfor bli femoralt forløst, til termin. 

EPLE, KRIG OG KJÆRLIGHET
Eplet var kastet. Zeus gav det til Hermes, 
som igjen gav det til prinsen av Troya, Paris. 
Epleslangeren Hermes var sønn av Zeus 
og en jordisk kvinne. Han er kanskje den 
som er lettest gjenkjennelig på frisen, med 
usynlighetshatten lagt på fanget. Han er 
avbildet ved siden av halvbroren Dionysos 
som han hadde et svært nært forhold til. I 
tillegg til hatt og vingesko er Hermes ofte 
avbildet med en stav med to slanger, kaduseus 
, jfr. Dahls fordums kinoreklame. 

Slanger er i medisin ofte assosiert med 
Asklepios; Den norske Legeforening har 
valgt ham som sitt emblem. Ikke så med 
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Smedguden Hephaistos bruke øks, med den kakket han et stort hull i hodet på den gravide Zeus. Ut kom, med et (krigs)skrik, en fullt 
væpnet datter, Athene. 

enkelte amerikanske medisinlaug. De har 
tatt litt slangefeil og har valgt seg Hermes 
dobbeltslange som symbol. Kanskje ikke å 
undres over, eftersom Hermes er forbundet 
med penger og kommers. 

Eplet var tiltenkt den vakreste og Paris gav det 
til Afrodite, kjærlighetsgudinnen som lovet 
ham den skjønne Helena.  Hun var egentlig 
var gift med Menelaos, bror til Agamemnon, 
og dermed var Trojanerkrigen i gang. Afrodite 
er selvsagt med på Parthenonfrisen, og er 

Afrodite er indirekte datter av sin egen bestefar, Uranos. Han var blitt kastrert av sin sønn Kronos, som sendte farens avkuttede genitalier til 
havs. Duppende mannlige genitalier gir som kjent opphav til skum og opp av slikt skum stiger, uhyre sjeldent riktignok, skumfødt, havbåren 
gudinne .

gjenkjennelig, ikke med egne attributter, 
men med en slamp som lener seg mot henne 
. Eros er Aphrodites utenomekteskapelige 
barn med rundbrenner Ares. På det obstetriske 
plan tar Afrodite den helt store kaken. Hun er 
indirekte datter av sin egen bestefar, Uranos. 
Han var blitt kastrert av sin sønn Kronos, som 
sendte farens avkuttede genitalier til havs. 
Duppende mannlige genitalier gir som kjent 
opphav til skum og opp av slikt skum stiger, 
uhyre sjeldent riktignok, skumfødt, havbåren 
gudinne.

MUSEUMSBESØK
Denne selebre forsamling av over menneske
lige mytologiske personifikasjoner har siden 
sin mytiske tilkomst vært en svært viktig 
inspirasjonskilde til musikk, litteratur og 
kunst. Den tolvhodede forsamling danner 
faktisk det viktigste ikonografiske grunnlag 
for vestens kultur. Man støter på dem daglig 
som navngivere til ulike kunst, litteratur og 
musikkbegreper. Det er ikke alltid like lett å 
huske hver enkelt av dem, men eftersom en 
avstikker til British Museum, burde inngå i 
ethvert London besøk, lar det seg fint gjøre å 
få oppfriskning av antikkens myter og sagn. 

Det var ikke den jordiske 
mor gitt å skue det 
guddommelige, dermed døde 
hun ved synet av Zeus. Det 
premature barn overlevde 
mirakuløst ved at barnefaren 
sydde sønnen kuvøselig 
inn i låret. Dionysos kunne 
derfor bli femoralt forløst, 
til termin. 
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