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Møter mellom  
mennesker
Årets siste utgave av Utposten handler  
om «Legekontoret, vårt andre hjem?».  
Vi spurte flere av våre kollegaer om de  
har en gjenstand, inventar, et møbel eller 
annet på kontoret eller venterommet,  
som har en spesiell betydning for dem,  
og som de ville dele med Utpostens lesere. 
Vi fikk mange gode historier og bilder  
og flere bekreftelser på at legekontorene 
blir innredet ikke bare med tanke på at  
de som jobber der skal trives, men også  
at pasientene skal føle seg velkomne.

Bidragene kommer fra hele landet,  
og mange av dem er knyttet til bilder, 
tegninger og fotografier, som er for- 
bundet med spesielle historier og minner. 
En Nordlandsbåt, et uttrykksfullt portrett, 
en klovn med føttene utenfor bildet, 
barnetegninger, vakker kunst og fotogra-
fier; alle er de ikke bare pene eller mor-
somme å se på, de betyr også noe helt 
spesielt for de som fikk dem og plasserte 
dem der. Historiene som følger bildene 
vitner om sterke og gode møter mellom 
mennesker, om øyeblikk som aldri blir 
glemt, og forventninger om nye møter  
og nye uforglemmelige historier.

Noen har avbildet helt spesielle figurer. 
Den gule kua i Seljord ligger der og vet at 
den ikke kan unngå å bli sett og snakket 
om. Den afrikanske figuren i Honningsvåg 
pynter opp og minner om forbrødring  
og vennskap. Danielas boksesekk blir av 
og til omfavnet og andre ganger slått og 
sparket. Skjelettet Otto og bamsen Uni 
står på samme kontor og har sikkert helt 
forskjellige funksjoner, men de bidrar til 
at møtet mellom pasienten og legen blir 
litt bedre. Mange av bidragene vitner  
om at legekontorene innredes med mye 
omtanke, og at telysestaker og små figurer 
er der for at pasientene skal føle seg vel.

Jeg har også en figur på mitt kontor,  
som har fulgt meg i noen år. Den minner 
meg om flere møter med ett menneske, 
 en ung dame fra Russland, som kom til 
meg på en øyeblikkelig-hjelp-time en 
gang. Hun hadde ikke fastlege i Hammer-
fest og fikk bruke meg som fastlege det 
året hun var der. En dag hadde hun med 
seg en gave fra sin mor: to vakre svaner 
som sitter på to konkylier, med en perle 
mellom seg. Jeg ville nok aldri ha kjøpt en 
slik figur, men den blir finere og finere for 
hver gang jeg ser på den. Kanskje litt som 
den «stygge andungen» som etterhvert 
blir en vakker svane. Figuren minner meg 
ikke bare om den russiske jenta og moren 
hennes, men også om at noen faktisk satte 
pris på min omsorg. Det er en god følelse, 
og det er kanskje derfor jeg liker disse 
svanene så godt? 

I denne utgaven av Utposten har vi en 
bokanmeldelse. Den handler også om 
«Møter mellom mennesker», som er 
bokas tittel. Den er skrevet av kollega  
Dag S. Thelle, indremedisiner og epide-
miolog. Han har skrevet mange korte 
noveller om flere forskjellige møter 
mellom mennesker. Jeg vil tro at hans 
bakgrunn som lege har påvirket histori-
ene og at flere av dem kanskje har sin 
bakgrunn i virkelige møter. Jeg vil også  
tro at Utpostens lesere har historier nok  
til flere bøker om møter mellom pasient 
og lege, som jo er nære møter mellom 
mennesker. Om dere ikke skriver en  
hel bok, så skriv gjerne en historie om  
et spesielt møte, så tar vi den på trykk  
i Utposten i 2014.

Vi i redaksjonen ønsker alle våre lesere  
en riktig God Jul! og mange gode møter  
i det nye året!

ANNE GRETHE OLSEN

U T P O S T E N  8  •  2013 1

LEDER


