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Personalia
• Kjønn: Mann 

• Alder: 35 år 

• Født: Tyskland/ Würzburg 24.07.82 

• Høyde: 182 cm 

• Vekt: 82 kg 

• Sivilstatus: Gift, to barn;  

• Adresse: Ruffen 11a, 1739 Borgenhaugen (ved siden av 
golfbanen Hevingen)



Bakgrunn
• Tyske (familie Deeg/ Kuehnlein) og polske besteforeldre 

(Angielski/-a) påvirket av andre verdenskrig. 

• Bestefars familie deportert til Sibir/Kasakhstan etter at 
oldefar ble drept i Katyn.  

• Bestemor måtte flykte fra øst-Polen gjennom Krakow til 
Gdansk, utdannet arkitekt. 

• Bestefar kom tilbake til Polen og begynte å studere i 
Gdansk, byen har vært mindre påvirket av russisk 
utrenskning. Prof. i biokjemi og nyre-forsker



Polsk oldefar



Polsk bestemor Urszula med mor og tanter



Bestefar Stefan



Tyske besteforeldrene Peter II & Dorothea



Tyske besteforeldrene Peter II & Dorothea med 
meg (Peter IV)



Foreldrene Jadwiga og Peter III





• Tyske besteforeldre flyktet til Ukraina, og min far ble 
født i Lwow (tidl. Polen). 

• Etter andre verdenskrig startet de helsebedrift  - 
DEEGENBERG Klinik stiftet i 1962. 

• Mine foreldre traff hverandre i Würzburg - min mor 
skulle lære om tysk helsevesen.



Søster Maria

Søster Dorothea


Bror Stefan

Ingrid  Anna

Hans-Peter Olav



Oppvekst
• Barneår preget av Bad Kissingens velstand og klassisk 

kultur 

• Tidlig kontakt med helsevesen gjennom min fars 
arbeid som kardiolog i egen bedrift 

• Tilskuer på hjerteoperasjon som 12 åring 

• Opphold på internat i Sør-Tyskland, Landheim 
Schondorf, tysk internat etter engelsk model 



Landheim Schondorf
• Liberal, religionsfri. Preget av sport, vitenskap 

og språk 

• Gode vennskap som fortsatt består 

• Kontakter rundt hele verden 

• Abitur i 2003 og  valgte deretter medisin som 
studiefag 

• Student i Gdansk i Polen f.o.m. 2003 t.o.m. 2009



Forlover og skolevenn



Hvorfor medisin?  
Hvorfor Polen?

• Medisin er et fag med mange 
muligheter fra håndverk = 
ortopedi til filosofi = nevrologi/ 
psykiatri 

• Alltid ønsket å jobbe med 
mennesker  

• Preget av familie og familiebedrift 

• Valgte Polen/ Gdansk pga. rask 
mulighet for å studere, men også 
for å bli kjent med egen polsk 
familie og historie  



Student i Polen

• Å studere i Polen er ikke ulikt 
det å studere i Tyskland 

• Mye å lære utenat 

• Kultur, respekt og hierarki 

• Av 30 studenter som 
begynte i 2003 fullførte 7 i 
2009





Staż & doktorgrad
• Gjennomført turnus i Polen i alle relevante og 

interessante spesialiteter  

• Samtidig oppstart av doktorgrad som ble ferdig i 2013 

• “Forandringer i venstre ventrikkel hos pasienter med 
Sarkoidose”  

• Fra 2010-2011 samtidig ansatt på UCK-kardiologisk 
poliklinikk/ universitet som “lærer” og doktorgrads-
student



Doktor nauk medycznych Peter Stefan Deeg



Kontakt med Norge

• Påske 2006 tur i Bergen og Hordaland hos 
studievenner 

• Sommer/høst 2011 første opphold i Norge med Ingrid 
og søkte norsk legelisens. 

• Det tok over 6 mnd før godkjenning kom. 

• Søkte samtidig jobb på kardiologisk og karkirurgisk 
klinikk i Tyskland og fikk jobb på Universitetet i Køln.







Tiden i Køln

• 2012-2014 assistent i 
karkirurgi  

• Hovedsaklig assistent 
på operasjon - åpne 
og endovaskulære 
inngrep  

• EN av tysklands 
største avdelinger 

• 8 mnd opphold i en av 
Tysklands største 
intensivavdelinger. 





Innvandring til Norge
• 2013 - Ingrid og Anna bodde i Køln i flere måneder 

• 2014 - Vi flytter til Norge  

• Planer i forkant: 

• Lære norsk, bestå Bergenstest, gifte seg 

• Forstå norsk administrasjon med Kjønnsbevis 

• Først D-nummer for å betale skatt, deretter 
fødselsnummer for å reg. telefon og resten. 

Konklusjon: 
Det har vært egentlig veldig lett å komme seg inn til 

Norge







Arbeid i Norge
• Juni - oktober 2014 - Nevrologisk 

avdeling 

• Oktober 2014 til i dag - 
Indremedisinsk avdeling 

• Gjennomført alle relevante 
spesialiteter inkl Kardiologi-, Lunge- 
& Gastroavdeling; 

• Plan: Spesialist i Kardiologi i løpet 
av de neste 4-5 år 

• Avtjent nå ca. 4-5(6) år i 
indremedisin 

• Godkjent doktograd i Norge siden 
2017





Sykehuset Østfold

• Østfolds største arbeidsplass med over 3000 ansatte på et sted 

• ca. 89.000 kvadratmeter (planlagt 100000m2) og en prislapp på 
6,07 milliarder kroner 

• 579 somatiske (øker), psykiatriske og tekniske sengeplasser 

• 6 steder før 2015 (Halden, Askim, Sarpsborg, Fredrikstad, Veum, 
Moss) samlet på to steder etter 2015, Kalnes og Moss.  

• Nytt sykehus siden 2015 med nye utfordringer 

• I Moss primært Dagkirurgi og poliklinikk. 



Vanlig sengepost

Kirurgi/  
Intensiv & Overvåkning

Ågårdselva



Medisin
• Største avdeling med Kardiologi, Lunge, Gastro, Nyre, 

Infeksjon, Revmatologi, Endokrinologi, Hematologi, 
Nevrologi, Akutmottak, Overvåkning, Geriatri; og flere 
polikliniske tjenester. 

• Mer enn 100-110 spesialister/ overleger (aktiv/ 
permisjon/ forskning) 

• ca. 40 Leger i spesialisering  

• Utdanningssykehus med 44 turnusleger som 
gjennomfører rel. spesialiter i kirurgi/ indremedisin/ 
ortopedi



Utdanning i Norge
• Medisinsk-spesialist utdanning mellom 8-10 år 

• Første gren generell indremedisin, etter 4-6 år grenspesialisering i 
f.eks. kardiologi, lunge etc. 4-6 år  

• Obligatoriske kurs i grenspesialiteter og deretter i valgt spesialitet 
(Hematologi, nyremedisin, gastromedisin, lungemedisin, 
endokrinologi, geriatri, infeksjonsmedisin, kardiologi) 

• Kurs i Administrasjon, ledelse, saknyttig arbeid 

• Intern undervisning 2-4x / uke 

• Dokumentasjon av prosedyrer, foredrager etc. 



Familie

• Ingrid studerte medisin sammen med meg i Gdansk  

• Vi har vært sammen i over 10 år har to barn  

• Svigerfamilie bor i Skjeberg  

• Anna Maria født Mars 2013  

• Hans-Peter Olav født Juli 2015 

• Bodde først i Sarpsborg sentrum



• Flyttet til Borgenhaugen vinter 2014 

• Stadig ombygging 

• Ingrid jobber på Kvinneklinikken på Kalnes











Fritid
• Fiske 

• Jakt 

• Tur/ski-glede 

• Ølbrygging og smaking 

• Vin-smaking 

• Matlaging 

• Piano









Videre planer

• Fullføre spesialitet/-er også i Oslo 

• Flytte til Grålum 

• Utvide arbeidsmuligheter/ kunnskaper



Takk for oppmerksomhet


