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Det skjedde i de dager at det gikk ut befa-
ling fra helseminister Bent Høie om at alle 
i Norge skulle nå få den behandling de øn-
sket på det sykehus de foretrakk, privat el-
ler offentlig. Denne første innskrivning til 
behandlingsgaranti ble holdt mens Bjørn 
Guldvog var helsedirektør i Norge. Og alle 
drog av sted for å la seg innskrive, fra hvert 
sitt hus og hver sin leilighet. Jesper drog da 
fra Svartskog i Oppegård kommune opp til 
Follo DPS, siden han var av de narkomane 
personlighetsforstyrredes ætt. Han ville la 
seg innskrive i Follo DPS sammen med Ma-
rit, sin trolovede, som ventet på behand-
ling for sin spiseforstyrrelse. Men det var 
ikke plass til dem i Follo DPS, slik at når ti-
den kom for Jespers neste skudd og Marits 
neste oppkasting, måtte det skje på et lite 
nærliggende legesenter, hvor det var plass 
til alle som ville inn til sin fastlege, for se, 
de kunne ikke nekte noen plass. 

Det var noen fastleger der på senteret 
som var like utenfor og skulle kjøpe sin 
lunsj samtidig som de holdt vakt over sine 
pasienter. Med et stod en utsending fra Fol-
lo Akutt Team (FAT) foran dem, og Follo 
DPS sin herlighet lyste om dem. De ble me-
get forferdet. Men utsendingen fra FAT sa 
til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere 

med bud om en stor glede, en glede for hele 
folket: I dag er det bakt inn i statsbudsjettet 
en stor pengebevilgning til psykiatrien. Og 
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne 
at hver henvisning som sendes fra dere vil 
bli svøpt inn med omsorg og medføre inn-
kalling for deres pasienter.» Med ett var 
utsendingen omgitt av en himmelsk regje-
ring som lovpriste statsminister Erna, med 
helseminister Bent og finansminsister Siv i 
spissen: «Ære være denne regjering som 
løser problemer både i somatikken og psy-
kiatrien». 

Da utsendingene hadde forlatt legene og 
vendt tilbake til sine kontorer, sa legene til 
hverandre: «La oss skynde oss tilbake til 
vårt legesenter for å se dette som har hendt, 
og som utsendingen har kunngjort oss.» 
Og de skyndte seg av sted og fant Marit og 
Jesper liggende på akuttrommet like ruset 
og suset som da de gikk ut derfra sist. Da de 
fikk se dem, fortalte legene alt som var blitt 
sagt dem om dette nye statsbudsjett. Alle 
som hørte på, undret seg over det legene 
fortalte. Nå gjemte legene dette i sitt hjerte 
og grunnet på det og NESTE gang de hen-
viste en vanskelig pasient til Follo DPS så…

TORE KJØNNIKSEN
fastlege ved Greverud  

legesenter, Oppegård kommune 

Etterjulens 
glade budskap 
– det skjedde i de dager
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