
 NR. 06 2013 � KLP MAGASINET 2120 KLP MAGASINET � NR. 05 2014

Et glimt 
av Fugelli
Han har gått fra å være hardtslående 
samfunnsrefser til å bli folkets egen 

talsmann for liv og død.  

Tekst:  Marianne Smeby Strand  Foto: Nicolas Tourrenc

 S om et symbol på 
nestekjærlighet er 
han plassert som 
et ikon et sted 
mellom Erik Bye 
og Wenche Foss, 
skrev A-magasinet 

sågar i høst.
- Ikon! 
Per Fugelli fnyser på karakteris-

tisk vis. Stritter imot betegnelsen. 
- Jeg vil ikke være et ikon. Hen-

ger ikke de på veggen, da. Nei, jeg 
trives jævlig godt her på Grønland. 
Spesielt nå som jeg har vært sjuk og 
gul og hul og kanskje sjanglet litt av 
cellegift, så er det ingen som bryr 
seg. Her er det helt normalt å være 
unormal. 

Vi møter han hjemme i leilig-
heten på Grønland i Oslo. Med 
hvitskjorte og den alltid tilstede-
værende sløyfen pent og pyntelig 
rundt skjortekraven har han inntatt 
sofakroken i kjent positur. Ivrig. 
Gestikulerende. Et banneord i ny 
og ned. 

Ikon eller ei, han er på ingen 
måte uberørt av alt oppstyret. 

- Jeg blir jævlig glad for denne 
oppslutningen. Begeistringen. Ikke 
som forfengelig person, men fordi 
jeg tolker det som en oppslutning 
om disse grunnverdiene. Og det blir 
jo en misjonær fra Stavanger lyk-
kelig av. At det er mange som deler 
dette menneskesynet og dette sam-
funnshåpet. Det er hipp hurra. 

PER FUGELLI  

Alder: 71
Sivilstatus:  

Gift, 2 voksne barn
Oppvekst:  

Stavanger
Utdanning:  

lege og professor
 Yrkeserfaring:  

Distriktslege i Lofoten og 
i Finnmark i 6 år. Fra 1984 
professor i allmennme-
disin ved Universitetet i 

Bergen. Fra 1992 profes-
sor i sosialmedisin ved 

Universitetet i Oslo.
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AVKLEDD
Naturbarn kaller han seg. På godt og vondt. I 
boken «Per. Glimt av min far», som kom i høst, 
får han passet sitt påskrevet av sønnen Aksel. 
Han tar det hele med et glimt av humor.

- Han viser Per avkledd. Som en ufullkom-
men skapning, ikke glansbildet. 

Han medgir at det har vært en lærerik 
prosess. Både for far og sønn. I en alder av 
71 år har han fått noen glimt av seg selv som 
han for bare et år siden ikke engang hadde 
tenkt over. Hvem han er og hvordan han blir 
oppfattet av de rundt seg. En snill fyr, som 
vil mennesker vel, ja. Men også besatt, på 
grensen til det fanatiske, når noe har en-
gasjert han. Og det har jo skjedd både titt 
og ofte.  

- Det har vært noe av det tankevekkende 
og lærerike ved denne boka. Jeg har alltid 
vært, tro det eller ei, totalt uinteressert i meg 
selv. Jeg har bare vært. Den jeg er. På godt og 
vondt. Så har jeg brukt kreftene og tankene 
mine på saker og det jeg tror på. Mennes-
kesyn. Samfunnshåp. Prøve å påvirke liv og 
land i den retningen jeg tror er klok. 

- JÆVLIG FORELSKA
Han lar seg fortsatt provosere. Engasjere. Av 
de samme sakene som har fulgt han gjennom 
liv og sykdom. 

- Men faen. Fem år med kreft som kommer 
og går. Cellegift. Du kan ikke gå rundt å være 
i krigshumør hele tiden da. Du blir litt matt. 

Men han er fortsatt «jævlig forelska i vel-
ferdsstaten vår». Lar seg fortsatt opprøre over 
rasisme som skjer hver eneste dag. Særlig 
mot muslimene.

- Det er veldig skummelt. Mistanke. Min-
dreverd. Litt følelse av å være av en annen 
sort menneske, og ikke høre trygt til i den 
norske flokken. 

Og han vil vaksinere folk mot perfeksjo-
nisme. 

- Folk blir jævlig trøtte og slitne og triste. 
Får sure og stive liv av å løpe på melkesyre 
etter idealer som de aldri når. Det har vært en 
viktig melding å si slapp av, folkens. Vær glad 
i godt nok. Vær glad i deg selv og andre som 
medfødt feilvare. For det er det vi er. Når pynt 
og masker faller av. Det er det som har vært 
fint med Aksels bok, og som jeg har trøstet 
meg med. Det er ikke bare lystspill i den 
boka, men den er med på å pushe ærlighet. 
Fordi den viser jo Per avkledd, på en måte. 
Som en ufullkommen skapning, og ikke et 
glansbilde. Og det er en fin ting. 

TILBAKEMELDINGENE HAR VÆRT MANGE. 
- Jeg tror folk lengter etter det. For det er så 
jævlig mye skuespill og fasadevirksomhet. 

Han ser til ungdommen på Røst, sitt para-
dis på jord. Hva er viktig for at dere skal ha 
det godt i livet, spurte presten ute i havgapet 
tre konfirmanter i våres. Det unisone svaret 
er noe av det klokeste Fugelli har hørt. 

- Å bli sett. Og godtatt. Som meg. I tre ledd. 
Han lar svaret til de unge henge litt i luften 

før han fortsetter.
- Hvis vi kan få til det så bygger vi helse. 

Livskvalitet. Gode flokker. Mens vi har en 
jævlig skummel tendens til å løpe etter hver-
andre med pekefingeren å si at joda, du skal 
bli sett og godtatt som deg, men først må du 
bli som meg. Eller ligne på idealet. Hvis ikke 
kropp og sjel og samliv er perfekt, så er vi 
avvik. Unormal. Man bruker piller eller plas-
tikkirurgi for å bli rette. Det der må vi stoppe. 

RETTFERDIGHETSTJENESTE
Det er mange år siden han jobbet som lege, 
både i Lofoten og i Finnmark. Seks år sydde 
han sår. Gjorde nytte for seg. Ordet opp i et 

astmaanfall. Han elsket det. Men der så han 
også hvordan levekår, fordeling av makt og 
goder var med på å forme lokalsamfunnet. 
Hvordan fattigdom og sykdom alltid er samme 
dom. De siste årene har han sett helsevesenet 
fra innsiden. En av gledene har vært fortrolig-
heten mellom medpasienter. 

- Hva er din diagnose på norsk helsevesen?
- Fint at du spør. Når først galt skulle skje 

så har det vært godt å være spion på innsi-
den av norsk helsevesen. Det er to hipphurra. 
Det ene er at vi har en rettferdighetstjeneste. 
Der folk får førsteklasses behandling etter 
sykdomsbehov, ikke etter lommebok, makt 
eller forbindelser. Og det er folk så utrolig 
takknemlig for. Det er gull. Det andre er at 
vi har en høykompetent helsetjeneste. Det 
er flinke folk. Dedikerte folk. Jeg tror aldri 
jeg møtte en eneste medpasient som ga ut-
trykk for at her er det skummelt å være.  Alle 
de jeg snakket med var enige om at vi var i 
gode hender. Selvfølgelig finnes det unntak, 
og selvfølgelig gjøres det feil. Men vi har en 
førsteklasses helsetjeneste, uansett hva VG 
klarer å skape av skrekk og gru.

ENGANGSLEGER
Men det var ikke alt som var like bra. Det 
første året møtte han 37 leger. Engangsleger 
kalte han dem, fordi han møtte nesten alle 
bare en gang. Ikke et vondt ord om noen av 
dem. Men lovutkastet som nå er ute på høring 
som sier at alvorlig syke mennesker skal ha en 
fast kontaktlege, hilser han velkommen med 
et rungende hurra.  

- Når du er alvorlig syk så er du redd. Og 
du lengter etter trygghet og tillit. En lege på 
sykehuset som du føler er din. Som har hel-
hetsbilde av deg. 

- God medisin oppstår når to eksperter 
møtes. Legen, ekspert på medisin. Pasienten, 

«Når du er alvorlig syk så er du redd. 
Og du lengter etter trygghet og tillit. 
En lege på sykehuset som du føler er din. 
Som har helhetsbilde av deg.» 

PER FUGELLI
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ekspert på seg. Sitt liv. Sin livssituasjon. Sine 
håp om fremtida. Dette må legene ta på al-
vor og lage et godt møte mellom to eksperter 
som respekterer hverandres innsikt. Og det 
føler jeg Bent Høie veldig tydelig har satt som 
førsteprioritet. Mer demokrati i pasientbe-
handlingen.

Han lar så vidt statsråd-rosen henge et par 
sekunder, før vender’ n kommer: 

- Men det som er skummelt, og som han 
ikke skal få lov til, er å øke de private og kom-
mersielle tjenestene som truer den rettfer-
dige helsetjenesten vi har. Det må ikke Høyre 
og FrP få slå sprekker i. 

RAUSERE ARBEIDSLIV
Sykefraværet tar han med knusende ro. Uføre-
trygd, derimot, mener han mangt og mye om. 

- Det blir uhyggelig skummelt når arbeids-
ministeren gang på gang på gang antyder at 
uføretrygde helst vil være hjemme å late seg. 
Det sier han og det er forbanna frekt. For de 

aller fleste på uføretrygd i Norge i dag er syke. 
Kronisk syke. De strever med selvbildet sitt fra 
før, og så skal altså arbeidsministeren komme 
å kaste dritt på dem. Det er veldig uverdig. 

Han vil ha et rausere arbeidsliv. Der du 
ikke må prestere hundre prosent hele tida. 

- Da vil vi få færre uføre i framtida. Og det 
ville være mulig å føre en del av de uføretryg-
dede tilbake til arbeidslivet. Det bør vi satse 
på. For arbeid er en kilde til helse. Det vet vi 
jo, sier sosialmedisineren og viser til britiske 
forskere som i feltarbeid i Sør-Amerika, var 
det vel, fant ut at høy levealder også påvirkes 
av hvorvidt du har en god grunn til å stå opp 
om morgenen. 

- Altså en mening. Når du står opp om mor-
genen så har du et oppdrag. Et engasjement. 
En tenning. Noe å bruke denne dagen på. 

HIMMELSYKEN
Himmelsyken kaller han det, forsøket på å 
skape himmel på jord. 

- Vi må styrke tåleevnen vår for trøbbel. 
Vi må trene oss litt mer i å mestre faenskap 
og belastninger. Og ikke ha alt for høye for-
ventninger til de som skal hjelpe oss. Av og 
til får du inntrykk av at folk mener at hvis 
du blir syk og dør, så er det en sykehusfeil. 
Folk er hjernevasket til å se det som en ret-
tighet. Vi må oppdra hverandre litt bort fra 
himmelsyken. Forventningen om at alt skal 
være perfekt. At mennesker skal være engler. 
Null trøbbel. Null fare. Bare idyll. Men da går 
vi inn i skuffelsen. 

Nå skal han ikke beskyldes for å lide av 
himmelsyken selv, men fem år med sykdom 
har i hvert fall gjort han mer nysgjerrig på 
himmelen. Det som kommer. Der han før 
var bastant og sikker på å bli til støv, har sva-
ret med to streker under blitt erstattet med 
undring. 

- Det skal bli spennende å se.  l

Rausere arbeidsliv:  Fugelli  vil ha et rausere arbeidsliv. Der du ikke må prestere hundre prosent hele tida.  - Da vil vi få færre uføre i framtida. 
Og det ville være mulig å føre en del av de uføretrygdede tilbake til arbeidslivet.


