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Foto Rune Eraker

Moderne emigrasjon
Vikingene satte spor etter seg på mange måter. Blant annet dukket det opp små, 

blonde barn på steder de hadde herjet. I de senere år har man kartlagt «innblanding» 

av nordisk DNA i ulike befolkningsgrupper, og fått ny innsikt i hvor langt vikingene drog 

og hvor de gikk i land.

Nå spres nordiske gener på ny verden rundt i stort antall. Cryos International Sperm 

Bank Ltd. er en dansk sædbank. Ifølge deres nettside distribueres sæd til over 35 land, 

og sædbanken har mer enn 7 000 graviditeter «på samvittigheten». Etterspørselen er 

stor og tilgangen på sædgivere god – bl.a. fordi danske sædgivere fortsatt får være 

anonyme. Om 1 000 år vil man kanskje konkludere med at danske vikinger var på nye 

tokter verden om i tiden rundt år 2000.

Charlotte Haug
redaktør

I sykebesøk

00

Sykebesøket er en stadig sjeldnere fore-
teelse i norsk allmennmedisin. Sett gjen-
nom effektiviseringens briller er det spill 
av tid og er kjennetegnet ved omfattende 
problemstillinger og dårlig undersøkelses-
metodikk. I dagens forbrukerorienterte 
helsevesen med klare pasientrettigheter 
og kontraktsliknende avtaler om ventetid 
og behandlingsinnhold er sykebesøket 
i ferd med å utspille sin rolle.

Men fortsatt er det slik at det knapt fin-
nes noen autorisert lege i dette landet 
som ikke har vært i sykebesøk. Det 
representerer en av de sjeldne anlednin-
gene vi har til å møte pasienter og pårø-
rende på deres hjemmebane. Det gir 
oss ikke bare verdifull tilleggsinforma-
sjon om pasientenes tilstand og mest-
ring, men fordrer også en viss ydmykhet. 
Vi kan mene mye, men vi må allikevel 
respektere at det er deres liv og deres 
verden. Kanskje sykebesøket er en viktig 
læringsarena for dette?

Ved sykebesøk under legevakt kreves 
det ofte at man leser situasjonen fort og 
innretter seg som best man kan, blant 
folk og møbler og gjenstander fra et levd 
liv. I en av veiledningsgruppene som 
hjalp til med å utvikle pakken «Bilder fra 
klinisk praksis» (1), beskrev en av legene 
hvordan han av og til strevde med å finne 
sin plass i slike situasjoner. Han avsluttet 
med å si: «Det er sjelden jeg ber folk om 
å flytte seg i deres eget hjem.»

Sykebesøket har vært en institusjon 
i norsk allmennmedisin. Etter noen år 
med synkende troverdighet på sykebe-
søkets vegne trengs kanskje en viss 
rehabilitering?

Forsidebildet av Aslak Bråtveit på syke-
besøk i Ryfylke er tatt av dokumentar-
fotografen Rune Eraker. Det er en del av 
pakken «Bilder fra klinisk praksis», pre-
sentert i Tidsskriftet nr. 19/2004 (1).

Torgeir Gilje Lid

giljelid@online.no
Eiganes legekontor, Stavanger
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