
POPULÆR LEGE: Jørgen 
Skavlan har fått mange men-
neskeskjebner inn på fastlege-
kontoret, og har både sett og 
lært mye gjennom årene. Nå har 
han skrevet bok om sine rundt 
200 000 konsultasjoner.

NAVN: Jørgen Skavlan
ALDER: 59
SIVILSTATUS: Gift 
med Janicke Ebbing. 
Har barna Peder (32), 
Jenny (29) og Thea 
(26), og barnebarnet 
Åse på 6 md. 
YRKE: Lege, fordrags- 
holder og forfatter.
AKTUELL: Aktuell 
med boken Vi er ster-
kere enn vi tror, om 
hans 30 år som lege. 
Har også gitt ut boken 
Frisk nok til livet i 2002, 
og var medforfatter av 
boken Slik slutter du å 
røyke i 2003. Ble i 
2010 kåret til årets  
allmennlege av All-
mennlegeforeningen.  
I 2011 ble han av 
Dagens Medisin reg-
net blant de 20 mek-
tigste i Helse-Norge.
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Den populære fastlegen har nektet  
pasienter sykmeldinger, og han synes 
mange nordmenn er for kravstore. Nå vil 
Jørgen Skavlan (59) lede oss bort fra  
kosttilskudd, dietter, ekstremtrening og  
Botox – og tilbake til middagsbordet,  
frisk luft og sunn fornuft.

MALER: Han har  
skjulte talenter, 

Jørgen Skavlan. 
Bildet på veggen 

har han laget selv.

FORFATTER: Å skrive 
bok om sine 30 år som 
lege har vært en tilbake-
skuende reise, og en pro-
sess med refleksjoner. 
– Det har vært veldig 
sunt, og veldig bra. 

TeksT: Marianne Smeby Strand FoTo: Anne Elisabeth Næss og privat

 Hva  har jeg lært av 10 000 
pasienter, undrer Jørgen 
Skavlan seg mellom to 
permer, og tar oss med 

hele veien fra han som 17-åring 
startet sommerjobben som por-
tør på Ullevål sykehus og møtte 
døden for første gang, via stu-
dier, turnusperioden i nord med 
bratt læringskurve, en kort 
visitt innom livet som legevakt-
lege i Oslo, og frem til det som 
i dag er den 20 år gamle prak-
sisen på Oslos beste vestkant. 

Det er en brunbarket lege vi 
møter i Oslo denne sensommer-
dagen. Avslappet og barbent et-
ter å ha tilbrakt store deler av 
sommeren ute i Oslofjorden. Nå 
er han igjen klar for legeprak-
sis, foredrag rundt om i det gan-
ske land, og altså egen bok.

Målet med bokutgivelsen er 
enkel: – Jeg ønsker at andre 
også kan lære noe om mulige 
løsninger på store og små pro-
blemer gjennom livet, løsninger 
jeg selv har lært mine pasienter, 
men viktigst: løsninger pasien-
tene har lært meg, sier Skavlan.

SNUS og mEIERISmøR
To måneder i Firenze med 
kunstnerkona Janicke gjorde at 
han kunne melde seg helt ut av 
samfunnet, og bare konsentrere 

– Jeg blir så  
provosert når folk 
blir lurt

helseportrettet

seg om refleksjoner fra et langt 
legeliv. 

– Det har vært en tilbakesku-
ende reise, og en prosess med 
refleksjoner. Jeg har satt meg 
ned og skrudd av alle brytere. 
Det har vært veldig sunt, og vel-
dig bra, mener doktoren selv, 
som er ærlig også om egne feil 
og begrensninger.

– Jeg har ikke skrevet en hel-
sebok som skal lære deg å leve 
sunt og å bli gammel. For hvem 
er jeg til å formane askese? Jeg 
har selv vansker med komme i 
gode treningsrutiner, jeg snuser 
av og til og drikker alkohol når 
anledningen byr seg, jeg elsker 
meierismør, stresser og kaller 
folk som sinker trafikken «kjer-
ring», selv om sjåføren er en 
mann. Jeg er dog i bunn og 
grunn snill, jeg elsker familie 
og venner, barn og hunder, og 
jeg tar stadig oftere til tårer når 
jeg blir rørt. Med andre ord er 
vel mitt liv og min helse på godt 
og vondt, som mange andres, 
innrømmer han innledningsvis 
i boken.

SKjæRgåRDSLEgE
Det begynner å bli en del år si-
den doktor Skavlan lot seg for-
me og begeistre som turnuslege 
på Helge-landskysten, men han 

benytter fortsatt en-
hver anledning til å 
fremsnakke erfarin-
gen for unge legestu-
denter. Han blir fort-
satt salig i øyekroken når han 
snakker om ytre Helgeland. 

Med kona Janicke og sønnen 
Peder flyttet han nordover, 
mens datteren Jenny kom til 
verden i Mosjøen, og Thea i 
Sandnessjøen. Minnene er 
gode, og den dag i dag beskri-
ver han de fire årene som 
skjærgårdslege som de beste 

årene som familie, og de vik-
tigste som lege.

– Det var fine rammer for en 
småbarnsfamilie, sier Skavlan 
om turnustiden og hektiske 
småbarnsår. I bilen hjem til 
Oslo etter fire år snakket unge-
ne kav helgelending, og sønnen 
Peder undret seg «kor e alle ør-
nan henne».
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UTELIV: Skavlan er mye ute i 
frisk luft, og jobber gjerne i hagen 
om sommeren. 

KAffE ER DEN VIKTIgSTE  
ANTIoKSIDANTEN VI hAR. 

DRIKK KAffE, SpIS fRUKT og gRøNT, 
og foRNUfTIg mAT. DA hAR VI DET VI 
TRENgER. 

Tiden på Helgeland ble også 
en bekreftelse på at han hadde 
valgt riktig yrke. 

– Jeg plukket opp døde fra 
havet, og tok imot barn. 
Profesjonelt var dette en intro-
duksjon til yrket som var viktig, 
understreker han. 

At det er forskjell på pasien-
tene i Utkant-Norge og i stor-
byen er han ikke i tvil om. Ikke 
bare er de fysiske rammene for-
skjellige, men også problemstil-
lingene de tar med seg inn på 
legekontoret er vidt ulike. 

– De nordpå er lettere å lese, 
og ærligere i kommunikasjo-
nen. Byfolket har helt klart noe 
å lære av samholdet, ærligheten 
og det ikke-jålete samfunnet i 
nord, mener doktor Skavlan.

Hvorvidt det «gjennom- 
urbane, kaffe-latte-drikkende» 
byfolket har noe å lære folk i 
utkantstrøk, er han ikke like 
sikker på.

Han kan ikke huske å ha 
skrevet ut en eneste sykmelding 

for dyptsittende fiskekroker. På 
legekontoret i Oslo, derimot, 
har han hatt pasienter som har 
kommet krokbøyde og ryggpla-
get inn på legekontoret på jakt 
etter sykmelding. Ut av døra, 
derimot, og det de tror er ute av 
doktorens øyesyn, er de med ett 
rake i ryggen og helbredet etter 
å ha mottatt sykmeldingen. At 
Skavlan der og da er blitt så 
provosert at han har inndratt 
sykmeldingen, med den konse-
kvens av pasienten har byttet 
fastlege, lever han godt med. 
Men så har han også ytterpunk-
tet i pasientgruppen, den gamle 
damen med titanhofter og hjer-
teproblemer, som bedyrer at 
hun er glad for at hun «fortsatt 
har helsen i behold».

gAmLE DAmER
Han har mange gamle damer i 
sin praksis, Skavlan. Han er 
glad i gamle damer, og damene 
er glad i ham. Enten det er en 
med «helsen i behold», eller 

80-åringen som sliter ut fami-
lien med klaging og helsepreik. 
Det har han også sett med ujev-
ne mellomrom. Når barn og 
barnebarn skygger banen fordi 
de ikke orker å høre på syk-
domsprat, fører det bare til en-
somhet, understreker Skavlan, 
som gjerne manner seg opp til 
en alvorsprat med opphavet. 

– Hva oppnår du ved å vise 
barnebarna pillebrettet og klage 
på vondt i ryggen? Ta deg et 
glass vin, finn frem album, og 
fortell barnebarna om gamle 
dager. Kom til meg med helse-
problemene, sier han.

Mye har skjedd med legeyr-
ket siden unge Skavlan inntok 
Helgelandskysten. Der teknolo-
gien og diagnostiseringen i dag 
er enklere, har også rollen til 
legen endret seg. 

– I dag skal vi leger i langt 
større grad enn tidligere også 
være profesjonelle medmennes-
ker. Vi har fått rolle som fami-
lieterapeut, ekteskapsveileder, 
prest, sosionom og sjelesørger.

Han har fått mange mennes-
keskjebner inn på fastlegekonto-
ret, og har både sett og lært mye 
gjennom årene. Han har måttet 
se bakenfor den sinte mannen, 
den alkoholiserte vestkantfruen 
med solbrillene, en mors be-

kymring for sitt 72-år gamle 
«barn», og tenåringsjenter som 
sliter med å prestere på alle ni-
våer. Ensomhet ser han ofte. 

– Det er mange eldre men-
nesker som sitter alene. Det 
som er ekstra trist er at ensom-
het er det tyngste å bære, men 
også det letteste å gjøre noe 
med, sier Skavlan.

Han prøver å hjelpe pasien-
tene til å finne løsninger, fylle 
livet med aktiviteter, enten det 
er å delta på et eldresenter eller 
ved å ta kontakt med gamle 
skolevenninner eller naboer. 

Legen mener derfor han har 
god dekning for å kalle boken 
Vi er sterkere enn vi tror.

– Vi mennesker har noen 
mestringsegenskaper som vi 
ikke aner er der, før vi trenger 
dem, understreker han. 

Men tittelen er også en liten 
kilevink til den kravstore men-
taliteten i samfunnet. 

– Vi er sykmeldte over en lav 
sko, vi blir ivaretatt på alle 
plan. Jeg vil gjerne slå et slag 
for velferdsnasjonen. Velferd er 
fantastisk. Men det kan også bli 
som en god, varm dyne.

TRofASTE BRoR
Til tross for inndratte sykmel-
dinger er han en populær lege. 

SPISER SILD HVER DAG:  
– Jeg vil slå et slag for det jevne. 
At vi lever med en viss modera-
sjon, at vi lever intuitivt.
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HILSEN FRA JØRGEN: Som 
skjærgårdslege nordpå sendte 
familien Skavlan dette julekortet 
sørover i 1988. «Her har vi det 
akkurat som dere trodde», skrev 
de på kortet der vi ser doktoren 
selv, kona Janicke, de tre barna 
og noen nabobarn. 

han innrømmer at det å bli kåret 
til årets allmennlege av Allmenn-
legeforeningen for noen år siden, 
stemt frem av legene selv, var 
stas.

– Spesielt at jeg ble stemt 
frem av de unge legene. Det var 
kult. 

– Hva gjør deg til en god 
lege?

– Jeg har nok en god evne til 
empatisk kommunikasjon, og 
jeg prøver å ta med humor inn i 
konsultasjonen der det passer. 
Humor er undervurdert som te-
rapi. Det bryter barrierer og 
gjør oss alle mottagelige for 
eget og andres følelsesliv. I 
samtaler forsøker jeg å være til 
stede i andres liv. Men ikke all-
tid, selvfølgelig. Vi leger har 
gode og dårlige dager, akkurat 
som alle andre. Men stort sett 
er dagene gode, tror jeg.

Han møter mange skjebner 
på pasientrommet, og forsøker 
å møte disse skjebnene med 
profesjonell avstand og empati. 
Han tar ikke problemene fra le-

gekontoret med seg hjem, men 
har ikke vært så opptatt av den 
avstanden til pasientene som 
mange andre leger har. At noen 
av pasientene har mobilnum-
meret hans, er viktig for trygg-
heten. 

– Jeg tar med litt av det pri-
vate inn i en profesjonell hver-
dag. Det er en glidende over-
gang, og skillet blir utflytende. 
Men jeg har ikke noe alternativ 
til det.  

Men med krevende dager på 
jobb er det også viktig å balan-
sere vektskålen, understreker 
han. Selv finner han livets gle-
der i samvær med barn, barne-
barn og venner. Og gjerne en 
practical joke eller to i venne-
kretsen.

NORDPÅ: Jørgen 
Skavlan som ung turnus-
lege i Lofoten i 1986.

Hva gjør du for å ta  
vare på egen kropp og 
psyke?
God søvn, tur med bikkja, 
fornuftig kost med litt av 
alt. Og viktigst; være 
sammen med mennesker 
jeg setter pris på.

Hva er din(e) beste 
egenskaper? 
Glad i barn og hunder.

Hva er din «dårlige 
samvittighet»?
At jeg snuser litt og 
strekker stikken ved å si 
ja til mye, nei til lite.

Hva er det modigste du 
har gjort som lege?
Tatt imot barn midt i 
Alstenfjorden og ampu-
tert noen tær på en  
stakkars svenske under 
seilas over Atlanterhavet.

Hva gir deg lykkeføl
else?
Nyvaskede gulv (litt ryd-
de-nevrotisk), familien 
min og alle firbente.

Hvis du kunne valgt et 
annet yrke?
Skulle gjerne kunne spilt 
et instrument.

7 raske
JørgEN 

SKAVLAN
Lege, foredragsholder  

og forfatter.

Så har han Bror, selvsagt. 
Ikke TV-bror, men hunden 
Bror, en Basset som følger han 
i tykt og tynt, og som han be-
skriver som en lynavleder i fa-
milien. Familien Skavlan har 
alltid hatt hund, noe som ikke 
minst gjorde godt da ungene var 
små og kom hjem fra skolen. 

– Det første de ropte på da de 
kom inn døren var hunden, ikke 
mor eller far.  

SKEpTISK TIL hELSEKoST
Doktoren selv beskriver seg 
som emosjonell, mens kona be-
skriver han som mildt oppfa-
rende. Selv om de har vært 
sammen siden de var 15, er han 
ikke helt enig i beskrivelsen. 

– Selv ville jeg sagt enga-

Da NAV for noen år siden pre-
senterte fastlegene i det lang-
strakte land med lengst vente-
liste, var han den mest populæ-
re av absolutt alle. 

En lillebror på fjernsyn er en 
av årsakene til at ventelistene er 
lange, mener doktoren selv. 
Han trakter på ingen måte etter 
popularitet. Det har nesten mot-
satt effekt i legekretser. Men 
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VI mENNESKER hAR NoEN 
mESTRINgSEgENSKApER 

Som VI IKKE ANER ER DER, føR VI 
TRENgER DEm.

sjert. Og jeg er lett irritabel, 
men ikke langsint. Jeg er et snilt 
menneske, understreker han. 

Han blir frustrert over alt fra 
hverdagens trivialiteter til hel-
senaivitet. Få ting setter i gang 
blodpumpa som kommersielle 
interesser i alternativbransjen. 
Forklaringen er enkel:

– Jeg har et beskyttelsesin-
stinkt for mine medmennesker. 
Detox, slanke-te og gudene vet 
hva! Lykke og helse ligger ikke 
i helsekostprodukter. Folk blir 
forledet til å tro at helse kom-
mer i en kapsel. Jeg blir så pro-
vosert når folk blir lurt! 

Selv får han sine daglige, 
helsefremmende doser gjen-
nom sild og kaffe, og har aldri 
tatt et kosttilskudd i hele sitt liv. 
Ikke har han tenkt å begynne 
med det heller. 

– Kaffe er den viktigste anti-

oksidanten vi har. Drikk kaffe, 
spis frukt og grønt og fornuftig 
mat. Da har vi det vi trenger. 

RUNDT mIDDAgSBoRDET
Han ser ikke så veldig optimis-
tisk på fremtiden. Han får unge, 
slitne jenter inn på legekontoret, 
jenter som representerer «gene-
rasjon flink», jenter som ikke 
engang spiser middag med for-
eldrene, men sitter med nesen i 
iPaden.

Nå vil han ha middagsruti-
nene tilbake i norske husstan-
der. 

– Franskmennene bruker en 
time mer rundt et bord hver dag 
enn vi gjør her i Norge. Da jeg 
vokste opp spiste alle middag. 
Hvis telefonen ringte ble røret 
løftet med et kort «Skavlan 
midt i middagen», og røret ble 
lagt på. rundt middagsbordet 

lærte vi hverandre å kjenne på 
godt og vondt. 

Selv har han alltid hatt gode 
middagsrutiner. Og som kona 
sa til ham i en tale engang: 
«Man kan si mye om deg, 
Jørgen, men du har alltid kom-
met hjem til middag.»

Familien Skavlan på fem 
rundt middagsbordet har derfor 
vært en selvfølge. Hjem til mid-
dag, og eventuelt tilbake på 
kontoret hvis det har vært nød-
vendig. resten av oppdragelsen 
av de tre barna har gått av seg 
selv. 
Å leve sunt er ikke så vanskelig 
som vi skal ha det til. De som 
lever lengst og har det best, er 
ikke fanatiske på noen som 
helst måte, mener Skavlan.

– De som lever lenge har 
ikke levd på helsekostproduk-
ter. De har spist sild, epler og 
pærer, og de har drukket sin 
rødvin. Jeg vil slå et slag for det 
jevne, at vi lever med en viss 
moderasjon, at vi lever intuitivt. 
Vi får ikke bedre helse av å spi-
se økologisk, sier han. 

At han neste år blir 60 er i og 

for seg greit. Det verste med 
tallet er at neste runde dag er 
70. Den er ikke helt til å forstå, 
selv om alder kun er et tall. Han 
har møtt 103-åringen som ser ut 
som en 70-åring, og 40-åringen 
som er gammel og satt. Alder 
definerer noen, andre tenker 
ikke på det i det hele tatt. Han 
er mer opptatt av at vi som 
samfunn må få bukt med dyr-
kingen av det sykdoms- og lyte-
frie livet, og jakten på det evige 
liv. Botox og ansiktsløft har han 
lite til overs for.

– Det er trist når du lever i 
troen på at mannen din synes du 
er sexy når det ser ut som om du 
har fått vepsestikk i leppa.

Selv lever han sunt, men er 
ingen fanatiker. Du kommer 
sannsynligvis aldri til å se han 
i kondomdrakt i Birken. Ei hel-
ler heseblesende med pulsklok-
ke rundt Sognsvann. Men en 
times tur med Bror blir det hver 
dag. Ellers går han på ski om 
vinteren, er ute i frisk luft, job-
ber i hagen om sommeren – og 
slår et slag for det jevne. •

hjemmet@egmont.com

FAMILIEN: Småbarnsfar 
Skavlan med barna Jenny og 
Peder i 1988. Minnene er gode, 
og den dag i dag beskriver han 
de fire årene som skjærgårdslege 
som de beste årene som familie, 
og de viktigste som lege. 
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